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Vader en zoon Busch investeren consequent
in goede koeien en stieren

Johan en Jeroen Busch
Al 25 jaar fokken vader en zoon
Busch blonde d’Aquitaines
FO[F[ČOTUFFETTVDDFTWPMMFS
op keuringen.
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Zoeken naar
wat aparts

Voor Johan en Jeroen Busch zĳn hun blonde d’Aquitaines een
Buurse

hobby. De fokkerĳ pakken ze echter professioneel aan, met als
doel: koeien fokken die op de keuring uitblinken. ‘De winnaar
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op de keuring moet ook het meeste rendement opleveren.’
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e staan lekker te vreten aan het voerhek: Lana-B en Lachette-B worden
klaargestoomd voor de nationale keuring
in Mariënheem. Vader Johan (66) en zoon
Jeroen Busch (42) kĳken tevreden over de
mooi gevulde ruggen van de beide pinken. ‘Je kunt een blonde niet zo uit de wei
halen om ermee naar de keuring te gaan’,
vertelt Jeroen. ‘Een goede voorbereiding
is het halve werk, want de concurrentie

is stevig.’ Al 25 jaar lang zĳn vader en
zoon Busch uit het Twentse Buurse enthousiaste fokkers van vleesvee. Eerst met
kruislingen, maar al snel stapten ze over
op zuivere blonde d’Aquitaines.
Toen ze eenmaal de smaak te pakken hadden, investeerden ze ook in goede moederdieren én in goede stieren. Het resultaat is dat ze zich steeds meer in de kĳker
spelen op keuringen. Zo werd Lana-B afge-

De nieuwe dekstier Lanzarote, Evianzoon uit
niemand minder dan kampioenskoe Aurora
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lopen augustus op de keuring in Enter
overtuigend kampioen. Vader, gepensioneerd, en zoon, eigenaar van een ﬁtnesscentrum, genieten van hun hobby. ‘Het is
voor ons een droom om nog eens een nationaal kampioen te fokken.’

Andere bloedlĳnen
De aankoop van goed uitgangsmateriaal
noemen ze als verklaring voor de aan-

Greetje (v. Cauet Roz) met
haar vaarskalf van Highnoon

sprekende resultaten. Bĳ Hans Spekenbrink kochten ze met Fabienne en Farael
du Moulin twee fokkoeien uit bĳzondere
koefamilies en daarmee legden ze een
stevige basis voor hun eigen fokkerĳ. Zo
is Ustin du Moulindochter Farael de
moeder van Lana-B en ook van de één
jaar oudere Jacinthe-B, die inmiddels
drachtig is van de stier Extra. Beide dieren zĳn volle zussen en afkomstig van
hun eigen stier Highnoon de Colonia,
ook al zo’n doordachte aankoop.
‘Een schot in de roos’, noemen de vleesveehouders Highnoon, die ze op een leeftĳd van drie maanden ophaalden bĳ de
Duitse blondefokker Kellerwessel, zo’n
anderhalf uur rĳden vanaf het bedrĳf in
Twente. ‘We wilden een stier die breedte
in het bekken doorgeeft, dat had onze
veestapel nodig’, noemt Jeroen, die een
uitgebreide studie maakt van alle afstammingen om zo de beste combinaties
te maken. ‘Highnoon is een Evialiszoon
en dat is een niet veelvoorkomende stier
in de blondefokkerĳ’, weet hĳ te vertellen. ‘Daar hebben we ook naar gezocht,
we wilden wat aparts, wat ander bloed
dan gangbaar.’
Daarbĳ hebben de vleesveehouders bĳ de
aankoop van hun fokmateriaal ook extra
aandacht voor de moederlĳn. ‘De vaders
zĳn vaak ki-stieren en dus wel goed. Het
belang van de koefamilie wordt vaak onderschat, maar daarmee breng je wel fokkracht in je veestapel’, aldus Jeroen.
Highnoon komt uit Babette, een Duitse

koe van Franse origine. ‘Niet de grootste,
maar met een gigabreed bekken, veel
melk en fĳnheid. Ze was voor ons de ideale koe.’
De kenmerken van zĳn moeder zĳn in
de nafok van Highnoon terug te vinden.
De kalveren worden heel gemakkelĳk
geboren – Highnoon is pinkenstier – en
groeien uit tot brede, zware dieren.
Daarbĳ is Highnoon zelf ‘supermak’ en
dat fĳne karakter geeft hĳ door aan zĳn
nakomelingen. ‘Zo’n stier drukt een
stempel op de veestapel en daar mag je
nooit op bezuinigen’, aldus Johan, die
rendement ziet van zo’n investering.
‘Door goede fokkerĳ kun je de nakomelingen voor meer geld verkopen.’

COT-veiling
Zo hebben ze op de jongste COT-veiling
een Highnoonzoon geveild. Deze Leo-B
werd opgenomen met 84 punten en realiseerde op het COT, het centraal opfokstation, in Laren een groei van maar
liefst 1346 gram per dag. ‘Het COT zorgt
voor naamsbekendheid van onze fokkerĳ’, noemt Jeroen als argument om stieren – Leo B is de tweede – naar het opfokstation te sturen.
Dat ze een paar honderd euro kwĳt zĳn
aan de verzorging en het voeren van de
stier vinden ze geen probleem, geeft Johan aan. ‘Thuis moet je natuurlĳk ook
geld uitgeven om ze te voeren, bovendien levert het COT meerwaarde doordat
de stieren veel betrouwbare cĳfers krĳ-

gen. Dat is voor de kopers een garantie
dat ze een goede stier kopen.’

Zoon van Aurora
Voor Highnoon is de tĳd bĳna gekomen
om naar andere dames om te zien. Hĳ
heeft zo’n vier jaar in Buurse gedekt en
om inteelt te voorkomen hebben Johan
en Jeroen inmiddels een andere jonge
stier klaarstaan: Lanzarote. Hĳ is een
zoon van Evian, afkomstig van niemand
minder dan de met 92 punten opgenomen keuringscoryfee Aurora van Ed en
Marian Neerincx uit Elst. ‘Toen we hoorden dat Aurora een stiertje had gebracht,
hebben we meteen een optie genomen’,
vertelt Jeroen, die toevoegt dat ook Lanzarote meegaat naar Mariënheem.
‘We hebben Lanzarote gekozen vanwege
zĳn vader. Evian geeft fĳnheid aan de
fokkerĳ, lengte en een mooie bespiering’, zegt Jeroen. ‘En Aurora is natuurlĳk een superkoe’, vult Johan aan. ‘Ze is
een Oriondochter en dat bloed hebben
wĳ niet veel in onze veestapel.’
Lanzarote zal helpen bĳ het verder verbeteren van de blondeveestapel in Buurse. ‘We willen grote en fĳne blondes. Het
bekken is de laatste jaren steeds belangrĳker geworden, daar hebben we aan gewerkt’, noemt Jeroen. ‘Nu werken we
wat meer aan de lengte van de dieren’,
voegt Johan toe. ‘Lengte brengt gewicht.
Fokken is wel heel mooi, maar uiteindelĳk komen ze toch allemaal bĳ de slager
terecht.’ l
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