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Hĳ is een ervaren bestuurder, fokker en mester van blonde
d’Aquitaines en sinds kort de nieuwe voorzitter van de Federatie
van Vleesveestamboeken. Jos Bolk is een man van samenwerken
en kansen creëren. ‘Individueel kunnen we niks, samen kunnen
we een vuist maken.’
tekst "MJDF#PPČ
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n vleesveeland is enthousiast gereageerd op de benoeming van Jos Bolk
als nieuwe voorzitter van de Federatie
van Vleesveestamboeken. De opvolger
van Guus Laeven is écht een man uit de
praktĳk, een ondernemer met een mooi
en succesvol vleesveebedrĳf. Met zoogkoeien, vleesstieren, natuurbeheer en
huisverkoop. Met de predicaten Scharrelrundvlees en twee sterren Beter Leven van de Dierenbescherming laat Bolk
zien dicht bĳ consumenten en burgers
te staan en daarmee in een nichemarkt

ziet iedereen het belang van samenwerken. Individueel kunnen we niks, samen
kunnen we een vuist maken.’

‘Blondebril’
Met zĳn blonde d’Aquitaines heeft de
vleesveehouder uit Aerdt wel een duidelĳke ‘kleur’. ‘Ik heb geen seconde gemerkt dat er enige twĳfel is over mĳn
onafhankelĳkheid’, reageert hĳ. ‘Iedereen kent me als bestuurder die het algemeen belang behartigt.’
Het project Natuurlĳk Luxe bĳvoorbeeld

‘Er zĳn mogelĳkheden voor een gezonde
vleesveehouderĳ in Nederland’
een professioneel vleesveebedrĳf te kunnen runnen. ‘Als we in Nederland nu
eens zelf gaan produceren wat er aan
rundvlees gegeten wordt, dan ziet de
toekomst er voor vleesveehouders heel
rooskleurig uit.’

LTO-bestuurder
Bolk is een positieve en enthousiaste prater met veel bestuurservaring. Nog enkele maanden heeft zĳn nieuwe functie
ook een overlap met het plaatsvervangend voorzitterschap bĳ de LTO-vakgroep
vleesveehouderĳ. ‘Dat heb ik bĳna drie
termĳnen gedaan’, vertelt de uit het Gelderse Aerdt afkomstige Bolk. ‘Aan besturen zit een houdbaarheidsdatum, het is
tĳd voor een frisse wind.’
De nieuwe uitdaging bĳ de federatie
kwam daarom op een heel goed moment.
De ‘identiteit van alle verschillende rassen behouden’ is een van de speerpunten
van de nieuwe voorzitter. ‘We zĳn binnen de federatie met tien rassen en binnen de vleesveewereld met een diversiteit aan partĳen, het is één van mĳn
uitdagingen om alles bĳ elkaar te houden.’
En dat is eigenlĳk niet zo moeilĳk, geeft
Bolk aan. ‘Aan het einde van het liedje

is toch een item dat vooral betrekking
heeft op twee rassen binnen de federatie.
‘In dit project wordt veel kennis verzameld en ervaring opgedaan waar andere
rassen ook weer hun voordeel mee kunnen doen’, reageert Bolk. ‘Wie met vleesvee fokt, werkt altĳd op het spanningsveld van veel bespiering en gemakkelĳke
geboorten. De data van de binnenbekkenmatenmeting en de relatie met fokkerĳ zĳn voor alle rassen belangrĳk.’
Het zal echter nog wel enige jaren duren
voordat er daadwerkelĳk vooruitgang
met het natuurlĳk kalven in de fokkerĳ
van de Belgische witblauwen en de verbeterd roodbonten wordt geboekt, zo
schat Bolk in. ‘Die rassen zĳn al veertig
jaar een bepaalde richting op gefokt, die
koers wĳzig je niet in twee jaar.’
Het is bemoedigend dat zoveel vleesveehouders werk maken van het meten van
de binnenbekkenmaten en dat voorlopers ook al resultaten boeken met het
natuurlĳk kalven. ‘Maar de grote slag bĳ
het gros van de vleesveehouders zal pas
over een paar jaar kunnen plaatsvinden.’
Over twee jaar is het allemaal in kaart
gebracht, geeft Bolk aan. ‘Ik heb de stille
hoop dat we met dubbele snelheid waarmee de keizersnede is binnengehaald,
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deze er ook weer uitfokken. Ja, dat duurt
dus een jaar of twintig.’
En dan is er nog het COT, het stierenopfokstation. Ook hierbĳ is het voor Bolk
de uitdaging ieder ras erbĳ te betrekken,
vooral omdat de blonde d’Aquitainestieren ver in de meerderheid zĳn. ‘De andere stamboeken moeten gebruikmaken
van het succes dat de blonde d’Aquitaines hebben, ze proﬁteren ervan dat de
blondes voor een mooie prĳs en zelfs internationaal verkocht worden. Lift daarop mee.’

NVM en promotie
De focus van Bolk binnen de federatie zal
in eerste instantie liggen op het intern
organiseren van de club. Er moet een
nieuwe secretaris komen. En in 2017
staat de NVM weer op de agenda. ‘Die
gaat met zekerheid door.’ De belangenbehartiging beperkt zich nu nog tot de fokkerĳzaken rondom de vleesveehouderĳ,
bĳ LTO heeft de federatie een adviesfunctie bĳ de sectorbrede zaken.
‘De vraag is wat de stamboeken verder
willen’, klinkt het diplomatiek. ‘Wellicht
kunnen we nog meer aan promotie
doen.’ Wegen verkennen, noemt Bolk
het. ‘We gaan gesprekken aan met slagers, maar ook met de ons bekende grossiers zoals VIT en Bief Select. We moeten
duurzaam geproduceerd vlees op de
kaart zetten.’
Er is steeds meer vraag naar regionaal geproduceerd vlees, weet Bolk uit eigen ervaring. ‘We moeten de consument stimuleren rundvlees te eten dat in Nederland
is geproduceerd. Eigenlĳk moeten we
het Franse chauvinisme benaderen, vlees
eten van eigen bodem.’
Tachtig procent van het geconsumeerde
vlees in Nederland komt momenteel uit
het buitenland. ‘Wanneer we dat meer
naar ons toe trekken, betekent het dat
we al gauw 20.000 zoogkoeien extra
moeten hebben om dat vlees te leveren.’
Met het zelf bedienen van een nichemarkt voelt Bolk uit eigen ervaring dat
er kansen liggen. ‘Ons bedrĳf is niet het
enige in Nederland dat hierop inspeelt,
er zĳn nog veel meer bedrĳven die dat
doen, en met succes. Zĳ laten zien dat er
mogelĳkheden genoeg zĳn voor een gezonde vleesveehouderĳ in Nederland.’ l
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