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Ria Huijben, al redactielid
sinds het eerste nummer,
met de eerste en de meest
recente GD Herkauwer.

In uw handen ligt de GD Herkauwer nummer 80. Dat betekent dat de GD Herkauwer inmiddels al twintig jaar vier
keer per jaar op de deurmat van vele veehouders valt. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit
te kijken. Waar staan we en waar gaan we naartoe?
“In de kern is er maar heel weinig veranderd.” Ria Huijben, redactielid van het
eerste uur, bladert door de centimeters
dikke map met bladen. Op elke cover staat
haar naam met pen geschreven: dit is Ria’s
eigen verzameling. We blikken terug op
twintig jaar GD Herkauwer.
Ria bladert door de allereerste editie:
nummer 1, oktober 1995. “Het is wel bijzonder dat je begint met een verhaal over
een uitbraak van abortus Bang, en dat
we nu vrij van deze ziekte zijn. Maar dit
verhaal over mineralen bijvoorbeeld, dat is
nog steeds actueel. We zijn hierin al wel
een stuk verder: in plaats van te zeggen
‘let op mineralen’, hebben we nu oplossingen om het goed te doen op een bedrijf.”
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nieuws en wetenswaardigheden
“Ik begon als redacteur en schrijver met
de GD Rundvee Oost, de voorloper van de
GD Herkauwer. Nu ben ik meer een meelezer geworden. Toen er plannen waren voor
een landelijke GD hebben we het blad ook
opgeschaald. Dat werd de GD Herkauwer
in 1995. We vonden het belangrijk dat we
communiceerden met de veehouder, met
nieuws en wetenswaardigheden. We gingen
met de redactie bij elkaar zitten en bedachten wat we actueel vonden. Vaak ging
het om vragen die we hoorden in het veld,
maar het waren ook wel dingen die we zelf
wilden vertellen. Dat doen we nu eigenlijk nog steeds. Het maken van het blad
is wel stukken professioneler geworden.
We zijn met een soort stencilmachine en
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Grotendeels

Wat vinden onze lezers van de artikelen in
de GD Herkauwer? Zijn ze leesbaar? Spreken
de foto’s aan? Sluiten de onderwerpen aan
op de praktijk? Regelmatig stellen we deze
–en andere- vragen aan de leden van de GD
Melkveehoudersadviesraad: een wisselende
groep melkveehouders die de GD adviseert
op het gebied van innovatie, communicatie
en klantgerichtheid. De Melkveehoudersadviesraad komt drie keer per jaar bij elkaar,
daarbij wordt de GD Herkauwer altijd gezamenlijk doorgebladerd en beoordeeld. Deze
feedback wordt bijzonder gewaardeerd door
de redactie, het houdt ons scherp!

Maar een
enkel artikel

20,7%

Voor de helft

Hoeveel van
GD Herkauwer
leest u?
Rapportcijfer: 7.1

Een van de leden van de GD Melkveehoudersadviesraad is Annemiek Vonk. Hieronder vertelt zij over haar beleving van de
GD Herkauwer.

Tijdens het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van de GD hebben klanten ook de GD
Herkauwer gewaardeerd. Dit zijn de resultaten.

eigenhandige tekeningen begonnen. Bijna
ondenkbaar in de huidige digitale wereld.”

Tijdgevoelig
“De grootste veranderingen zijn
eigenlijk de oplage en de opmaak.
Bij de start ging het blad naar
65.000 veehouders, dat is nu ongeveer de helft. Het uiterlijk van
een blad is duidelijk tijdgevoelig.
Beeldmateriaal is in de loop der
jaren veel belangrijker geworden.”
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“Zo’n vier, vijf ziekten komen al 20 jaar
regelmatig in de Herkauwer aan de orde.
Als je zo kijkt, lijkt
het alsof er in al
die jaren weinig is
gebeurd, maar dat
is natuurlijk niet zo.
Er is meer kennis, er
wordt meer bestreden en er wordt beter over nagedacht.
Als je terugkijkt zie
je dat de diergezondheid op een veel hoger niveau is. Er zijn
enorm veel bedrijven met vrijstatussen en
er is een grote deelname aan programma’s.
Dat hebben we wel gestimuleerd, ook via
de bladen.”
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“Toen we begonnen ging het vooral om
informatie verstrekken en het droog adviseren. In de laatste jaren hebben we, ook in
de bladen, meer mens én dier in beeld gebracht. Daarmee willen we duidelijk maken
dat een betere diergezondheid wel moeite
kost en dat samenwerking essentieel is. In
twintig jaar verdwijnen er wat ziekten en
komen er weer nieuwe ziekten bij. Dat zal
altijd zo blijven, maar we hebben het wel
sneller door vanwege de monitoring. Die
zit na tien jaar wel heel goed in elkaar.
In de GD Herkauwer proberen we met de
monitoringsartikelen ook het belang van
die signalering te benadrukken.”

Annemiek Vonk, melkveehoudster
in Beek (gemeente Montferland)
Al 10 jaar trouwe lezeres van de
GD Herkauwer
“Ik vind het altijd weer leuk als de
Herkauwer binnenkomt en ga er ook echt
voor zitten om hem te lezen. Je pikt uit
een blad altijd die stukjes die je boeien,
maar bij de Herkauwer boeit eigenlijk alles
me, dus ik lees hem van a tot z. Ik denk
dat dat ook komt, omdat ik van oorsprong
verpleegkundige ben; het blad draait om
diergezondheid en in medische zaken ben
ik bovengemiddeld geïnteresseerd. Ik vind
het knap dat dingen die soms best wel ingewikkeld zijn, vaak zo helder opgeschreven worden. De Herkauwer leest makkelijk,
heeft een praktische insteek en sluit goed
aan op de praktijk. Soms word je geprikkeld om dingen aan te pakken, maar vaak
is het ook een bevestiging dat je goed
bezig bent, en dat is natuurlijk fijn!”
GD Herkauwer | Mei 2015 |
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