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Melk- en vleesveehouder Hans Vis zet in op grotere
Belgische blauwen met behoud van bespiering

Hans Vis
Specialiseren is aan Hans
Vis uit Hulshorst niet besteed. Met verschillende
takken spreidt hĳ het risico.
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Aantal stuks:

’Zelf gefokt blĳft
toch het mooist’
Koeien melken, veehandel, hooi- en stroverkoop, paardenpension
Hulshorst

melk- en vleesveehouder,
handel
Belgisch witblauw
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’D

it vind ik wel een heel aparte.’
Glunderend kĳkt Hans Vis een
strohok in waar een enorm breed en
flink bespierd zwart stiertje loopt. ‘Een
Germinal uit een Emigré uit mĳn favoriete koe.’ De stalfavoriet staat in de
nieuwe strostal: Ombreuse. Deze Louveteaudochter is geboren in 2004 en werd
door Hans als jong kalfje naar Nederland
gehaald. ‘Ze was pas vier maanden, maar
ik was toen al onder de indruk van haar
lengte, maat én breedte. Zĳ had alles wat
ik zocht.’

Belgische aankopen
Hans begon zĳn vleesveecarrière toen hĳ
van school kwam. ‘Mĳn vader molk
koeien, ik was gek van de Belgische blauwen’, vertelt hĳ. De melkkoeien kregen
een blauwe stier als partner en met de
kruislingen fokte Hans weer verder.
‘Maar het duurde eigenlĳk te lang, dus
ben ik naar België gegaan om dieren te
kopen.’ Ombreuse is er één van en door
embryotransplantatie wist Hans meer
dieren (voornamelĳk in combinatie met
vader Emigré) uit deze lĳn te fokken. Als
een van haar beste nakomelingen noemt
hĳ Emigrédochter Erna. Ze liep op menig keuring in de kampioensstrĳd mee.
‘Ze is genoemd naar mĳn vrouw. Ik bewonder de koe om haar kracht, ze gaat
altĳd door. Ik hou niet van koeien die ik
bĳ het minste of geringste al moet spuiten. Die worden niet oud.’
Ook in de fokkerĳ toont Erna haar
kracht. ‘We gaan haar weer spoelen. Met
dit soort koeien moet je gewoon et doen,
dan kom je vooruit in de fokkerĳ. Deze
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én Belgische witblauwen. Hans Vis heeft verschillende takken op
zĳn bedrĳf. ‘Ik zou niet willen kiezen, ik vind het allemaal mooi.’
Met zĳn vleesvee loopt hĳ zich op keuringen regelmatig in de kĳker.
tekst Alice Booĳ

keer krĳgt Harrison kansen.’ Ontvangsters voor de embryo’s heeft hĳ genoeg:
‘De melkkoeien, we hebben er dertig en
komend jaar breiden we uit naar zestig.’
Jongvee voor de melkerĳ fokt hĳ niet op.
‘Ik koop melkgevende dieren aan, die ik
drachtig maak van een embryo. Als ze
afkalven, meestal met een keizersnede,
heb ik een mooi kalf en ook nog melk.’

Alles uiteindelĳk aan de haak
In de stal lopen meer bewonderenswaardige koeien. Lassodochter Nagasaki zorgde al voor veel goede Judoka- en Germinalnakomelingen. ‘Ze is helaas gust, dus
ik ga haar afmesten.’ En dan klinkt het
heel nuchter: ‘Keuringen vind ik prachtig. Je praat met mensen en vergelĳkt je
dieren. Soms verkoop je ook wel eens
wat voor de fokkerĳ, maar het draait om
de kilo’s en de slachtprĳs. Ze komen uiteindelĳk allemaal aan de haak te hangen.’ Ook de bekroonde Danique (‘genoemd naar mĳn dochter’) uit de
combinatie van de aangekochte Canicule
de Fooz met Occupant. ‘Ik vind haar wat
te zwak in bovenbouw’, luidt het kritisch. Hans kĳkt overigens nog steeds
met een schuin oog naar België. ‘Ik wil
nog wel een keer een heel aparte, grote
koe kopen. Eentje om mee te spoelen. En
natuurlĳk om mee naar de keuring te
nemen’, glimlacht hĳ. ‘Maar eigenlĳk ga
ik liever met eigengefokte dieren. Het is
nog mooier om te winnen met een eigengefokt dier.’
Erna, dochter Ombreuse, met
haar Germinalzoon
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Onder de nakomelingen bevindt zich
ook nog een aantal van vader Orateur.
De stier heeft een jaar of drie in Hulshorst
gelopen. ‘Ik had hem samen met Tonnie
van Ginkel’, vertelt Hans. ‘Hij gaf veel en
fijne bespiering, maar mocht wel wat
groter fokken.’
Het huidige speerpunt in de fokkerij
luidt maat. ‘We hebben een tijd stieren
gebruikt die veel vlees gaven, want ja,
iedereen gebruikte ze en als je mee wilt
draaien op keuringen moet je wel. Maar
vlees x vlees betekent dat je fokt op extremen en deze geven te veel missers,
dus uitval. Dat is schadelijk.’ Wellicht
dat we hem met de nieuwe fokkerijlijn
dan minder vaak op de keuring zien
schitteren? ‘Ik denk dat ze de keuringen
ook moeten aanpassen naar meer
maat.’
Met de keuze voor meer grotere dieren
hoopt Hans meer kilo’s per dier te krijgen. ‘Ik probeer de bespiering wel te be-

houden. Uiteindelijk zal de nettoprijs
daardoor niet zoveel anders zijn’, verwacht hij. ‘De slachtkosten per kilo worden lager, omdat je meer kilo’s hebt.’
Naast fokken handelt Hans ook behoorlijk veel. ‘Ik heb afzet voor alle typen
vee, van muiter tot kampioenskoe.’
Daardoor kan hij de slagers worstkoeien,
maar ook bijzonder luxe dieren leveren.
‘Elke slager heeft daarin zijn eigen voorkeur. De één wil een halve blauwe, de
ander het meest luxe dier dat je maar
kunt vinden. Het gaat er vooral om dat
de klanten altijd dezelfde kwaliteit krijgen.’

Nieuwe stal voor melk en vlees
De koeien in Hulshorst krijgen het komende jaar een nieuw onderkomen. ‘Ik
ben veertig geweest en dacht: het is nu
of nooit.’ In de nieuwe stal achter het
huis wordt hard gewerkt aan een melkstal en het klaarmaken van zestig lig-

boxen voor de melkkoeien. Aan de andere kant van het voerpad heeft Hans
stroboxen gemaakt voor het witblauwvee. De eerste dieren liggen er al heerlijk
in het stro.
‘Ik heb lang genoeg geprutst’, klinkt het
nuchter. Een stalletje hier, een stalletje
daar betekende veel handwerk en een
krappe behuizing. ‘Straks kan ik makkelijker en sneller werken en toch één tot
twee dagen de deur uit om handel te
doen.’ De dikbillen staan nu op een potstal met stro. ‘Zo hoort dat ook.’
En inmiddels puilen de hokken alweer
uit. ‘Ja, we zitten vol, maar ik houd het
straks bij zeventig blauwen en zestig
melkkoeien’, lacht hij. Specialiseren is
aan hem niet besteed. ‘Met de verschillende takken spreid je het risico. Afgelopen jaar was de melkprijs slecht, maar
dan heb ik altijd nog het vleesvee. En laten we eerlijk zijn, alleen van vleesvee
kun je ook niet leven.’ l
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