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Enthousiaste ‘gek’

houdt van grote blondes
Beroepshobbyist noemt hij zichzelf. Maar
de 12 blonde d’Aquitaines zorgen er wel
voor dat Dennis Boerland – te herkennen
aan zijn houten klompen – tot de top van
de Nederlandse fokkerij hoort. ‘De kunst
is modegrillen naast je neer te leggen.
Het gaat om maat, bespiering en fijnheid.’
TEKST ALICE BOOIJ
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et duurde even voordat hĳ het doorhad. Op de NVM
2017 wees de Franstalige jury de bedrĳfscollectie van
de Boerlanderĳ aan als allermooiste, maar de fokker
– die geen Frans spreekt – had het eerst nog niet in de gaten.
Pas toen de felbegeerde plaquette zĳn kant op kwam, was er
bĳ Dennis Boerland de ontlading. De armen gingen de lucht
in, vergezeld van een luid gejoel. ‘Het kampioenschap bĳ de
bedrĳfsgroepen is altĳd een van mĳn dromen geweest. Het is
een waardering voor mĳn jarenlange fokkerĳ.’
Het vĳftal Boerlanderĳ-dieren op een rĳ was het summum van
uniformiteit in maat, breedte, bespiering en vooral fĳnheid.
Notre Dame (v. Colorado), Madelief (v. Barbes), Lingerie (v. Colorado), Je t’aime (v. Armendarits) en Lieve van de Boerlanderĳ
(v. Berlioz) waren haast kopietjes van elkaar. Stallieveling
Genève is door de bloedlĳn van deze fraaie groep verweven.
‘Ze is mĳn trots’, zegt Boerland over de 6,5 jaar oude Bolerodochter die in 2015 Nederlands kampioen werd. ‘Ze komt heel
dicht bĳ het ideaalbeeld van mĳn fokdoel.’
Praten met koeiengek Dennis Boerland, die de kost verdient in
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kruisling en kocht bĳ Huub Oosterom zĳn tweede stamboekblonde. Om zĳn kleine veestapel ook in de winter te
kunnen voeren werkte Dennis bĳ veehouder Steenbergen in Ansen. ‘Na een dag werken ging ik ’s avonds met
een jutezak vol kuilvoer, mais en brok naar huis.’
Van zĳn eerste twee blondes is in de huidige veestapel
overigens niets meer terug te vinden. Aan het einde van
zĳn tienerjaren werkte Boerland een aantal jaren op De
Klenckehoeve in Oosterhesselen en zo kwam zĳn eigen
fokkerĳ op een lager pitje te staan. ‘Maar ik wilde echt
een veestapel voor mezelf.’ Daar kreeg hĳ ruimte voor
nadat hĳ met zĳn gezin een boerderĳ had betrokken
met een mooie lap grond. ‘Dat was ook de tĳd dat mĳn
koeienvriend Dick in beeld kwam.’ Dennis heeft het
over de dit voorjaar overleden Dick Ruessink uit Toldĳk
en zĳn bedrĳf De Roodheuvel.
‘We konden het goed met elkaar vinden in ondernemerschap, maar ook de zienswĳze op vee en de fokkerĳ was
gelĳk.’
Het wordt even stil. Hun blondefokkerĳ was een tĳd
lang met elkaar verweven in de combinatie De Roodheuvel/Boerlanderĳ. Zo hebben de stieren Ultra, Mars en
Bolero van De Roodheuvel ook de basis gelegd voor de
veestapel van Boerland. ‘Mars en Ultra hebben een enorme impuls gegeven aan de blondefokkerĳ. Het zĳn stieren van tien tot twaalf jaar terug, nu zĳn er weer andere, betere stieren, maar toen pasten ze perfect.’

Groot, bespierd en fijn
Hannelore (v. Colorado), Genève (v. Bolero),
Lieve (v. Berlioz) en Je t’aime (v. Armendarits)

vastgoed, over de fokkerĳ van blonde d’Aquitaines is
niet eens zozeer een gesprek over koetjes en kalfjes – én
stieren – maar vooral een aaneenschakeling van anekdotes over mensen die op een of andere manier invloed
hebben gehad op de Boerlanderĳ-fokkerĳ. Ondanks dat
zĳn ouders niet werkzaam zĳn in de agrarische sector,
zei Dennis (39) al op zesjarige leeftĳd dat hĳ boer wilde
worden. Op elfjarige leeftĳd kocht hĳ zĳn eerste kalf,
een piemontese-hf-kruisling, maar al snel raakte Dennis
in de ban van de blonde. ‘Ik werd verliefd op de kleur.’

Een jutezak voer als beloning mee naar huis
Hĳ pakte de jaren erna regelmatig de telefoon om fokkers
te bellen of ze nog een blondekalf te koop hadden. ‘Niet
iedereen nam me serieus’, herinnert Dennis zich lachend.
Bĳ Harrie Slaghekke vond hĳ wel gehoor en zo kocht hĳ
op twaalfjarige leeftĳd zĳn eerste blonde: Gonnie.
Op de keuring in 1992 werd Gonnie derde en dat smaakte naar meer. Hĳ verkocht zĳn inmiddels drachtige

Het doel was en is grote dieren fokken met veel bespiering. ‘En wel in die volgorde. Groot is belangrĳk, omdat
het dier het karkas moet hebben om veel vlees aan te
zetten. Maat en lengte zĳn de kapstok om de kilo’s vlees
aan op te hangen’, luidt de overtuiging van Boerland.
Om dat doel te bereiken moet je eigenlĳk modegrillen
aan je voorbĳ laten gaan. ‘Daar ben ik niet gevoelig voor,
je moet wel met je boerenverstand blĳven redeneren en
je afvragen of wĳzigingen in je fokdoel ook werkelĳk
zinvol zĳn.’ Hĳ kan wel voorbeelden noemen: kleur en
kopexpressie bĳvoorbeeld. ‘Een tarwekleur met de bĳbehorende lichte aftekening is ideaal, maar een dier afstraffen vanwege de kleur vind ik onzinnig. Je ziet dat er
momenteel in de showring ook veel minder op wordt
gelet.’
Wat hĳ wel als een trend ziet, is de combinatie tussen
groot, sterk bespierd en fĳnheid. ‘Een compleet beest
krĳgt de voorkeur.’ Daarbĳ ziet hĳ in de blondefokkerĳ
twee stromingen ontstaan, van fokkers die exterieur
belangrĳk vinden en de zogenaamde ‘broutardfokkers’.
Voor die laatste groep is maat minder belangrĳk. ‘Ze
streven naar uniformiteit, maar een tournedos van anderhalve kilo kunnen slagers lastiger verwerken.’
De Boerlanderĳ-koeien hebben wel zo’n ‘gewichtig’ stuk
vlees aan boord. ‘Als fokkers lopen we vooruit, de hele
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Het zelfgebouwde
vastzethek met
voederplaats is ook
nog te verplaatsen

markt gaat zich doorontwikkelen en aanpassen aan groter, zwaarder en duurzaam’, zegt hĳ. Gemakkelĳke geboorten noemt de vleesveehouder een voorwaarde. ‘Je
ziet de laatste jaren het percentage keizersnedes in
Frankrĳk wat oplopen, een resultaat van fokkerĳ naar
meer bespiering. Maar die gemakkelĳke geboorten zĳn
het paradepaardje van de blondes, dat moet zo blĳven.’
De toon die de exterieurfokkers zetten, krĳgt volgens
hem een vervolg in de markt. De slachterĳen gaan zich
instellen op grotere dieren en koks krĳgen meer vaardigheden om de grotere stukken vlees te verwerken. Boerland vergelĳkt de ontwikkeling van de blondes met de
omschakeling in de melkveehouderĳ van Fries-Hollands
naar holstein-friesianvee. ‘De ligboxenstal en de melkstal zĳn daar uiteindelĳk ook aangepast aan de groter
wordende koe. Dat kan bĳ vlees ook.’

Avontuur Sedan
Hét voorbeeld van deze ontwikkeling loopt in het eigen
weiland. Genève heeft een stokmaat van 1,66 meter. Met
haar exterieurscore van 90 punten heeft ze het uiterlĳk
van de ideale blonde. In Sedan mocht ze het Nederlandse
blondestamboek vertegenwoordigen. ‘Ze eindigde als
laatste in de rubriek’, zegt Boerland spĳtig. ‘Ze piekte te
vroeg, zo’n zes weken voor de keuring was ze perfect,
maar in Sedan iets te vet.’
Overigens was Sedan met tien prachtige Nederlandse
blondes en zo’n 25 verzorgers een ‘prachtige belevenis,
een avontuur’, waarbĳ Boerland nog extra noemt dat
Ed Neerincx en Fredie van Dĳk ongelooflĳk veel werk
hebben verzet om met de NVWA alle documenten en
gezondheidsstatussen in orde te krĳgen. ‘We zĳn met
z’n allen wel beroepshobbyisten om er zo veel tĳd en
liefhebberĳ in te steken. Maar het resultaat om als tweede te eindigen in de landencompetitie achter Frankrĳk is
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ondenkbaar mooi. Ik ben ongelooflĳk trots op wat we
daar als blondestamboek hebben laten zien.’
Terug naar Genève, die met Hannelore (v. Colorado) een
dochter heeft met een stokmaat van 1,68 meter. ‘Ik denk
dat de Drentse droge, mineraalrĳke zandgrond ook helpt
om grote koeien te krĳgen.’ Door een klauwontsteking
is de showcarrière van Hannelore nooit tot volle bloei
gekomen, maar met Lieve (v. Berlioz) en Madelief van de
Boerlanderĳ (v. Barbes) heeft ze wel twee dochters afgeleverd die aan de basis van het huidige succes van de
Boerlanderĳ staan.
‘Het liefst insemineer ik de koeien’, geeft Boerland aan.
‘Dan kun je de beste stier bĳ elke koe uitzoeken.’ Hierbĳ
krĳgt hĳ hulp van de koeien die een losjes omgebonden
halster, voorzien van een dekblok aan de onderkant, om
krĳgen. ‘Er zĳn altĳd van die koeien die op een tochtige
koe springen. Met zo’n halster krĳten ze de tochtige
koe.’ Bĳ de stierkeus let hĳ vanzelfsprekend op de maat.
‘Het duurt tien generaties voordat je die maat erbĳ hebt,
inclusief bespiering. Een kleine dikbil fokken is in twee
generaties gepiept.’ Om nog preciezer te zĳn in de stierkeus is ook het kruis van groot belang. ‘Daar hangt alles
aan vast.’ De fĳnheid in de bespiering noemt de fokker
uiteindelĳk ook weer. ‘Een blonde is eigenlĳk nooit fĳn
genoeg. Je streeft telkens naar meer kwaliteit. Als fokker
ben je dan ook nooit klaar.’

Met flesje bier tussen de koeien
Wat de toekomst betreft zal Boerland zĳn veestapel niet
laten groeien. ‘Financieel kan het nooit uit.’ Alleen de
allermooiste dieren wil hĳ nog aanhouden. ‘Wanneer ik
’s avonds met een flesje bier het land in loop, dan kĳk ik
toch alleen maar naar mĳn mooiste koeien. Daar kan ik
van genieten, dat geeft me rust. Daar gaat het om, het
plezier en de beleving.’ l
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