BEDRIJFSREPORTAGE RENDERS

Een geduldige

omschakeling
naar blondes

Met de jaren verdween de bloedvoering met melkvee uit de veestapel van
Arnold Renders, blonde d’Aquitaine
verscheen. Renders verkiest fijnbespierde boven massale dieren en
nam de vleesafzet in eigen handen.
TEKST WIM VEULEMANS
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I

n Nederwetten, verscholen achter een rij huizen en
nabij de stad Eindhoven, ligt het vleesveebedrijf van
Arnold Renders (50). Op het bedrijf woont Arnold
samen met zijn vader van 82, met wie hij nog steeds in
maatschap is. De vleesveehouder heeft naast zijn werk
op de boerderij nog een baan als monsternemer bij CRV
en is ook actief bestuurslid van de blonde d’Aquitainestudieclub Zuid en lid van de tentoonstellingscommissie
Nationale van het Blonde Stamboek.
‘Dat de stad dichtbij ligt, merken we vooral doordat heel
veel percelen versnipperd liggen’, vertelt Arnold Renders. ‘Hoe mooier de veewagen, hoe slechter het bedrijf
gestructureerd is’, lacht hij, terwijl we voorbij zijn vee-
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Arnold Renders
Nederwetten
80 blonde d’Aquitaines
40 ha grasland

Roz en gefokt door Johan Schilder uit Hoogwoud, op het
bedrijf terecht. Vorig jaar kreeg de toen zesjarige stier
90 punten voor algemeen voorkomen en werd hij excellent verklaard door het stamboek.
‘De stier loopt nu toch al zo’n zes jaar op het bedrijf en
hij heeft me gegeven wat ik ervan verwacht had’, vertelt
Arnold met zijn blik op de stier. ‘Zowel in de mannelijke
als in de vrouwelijke lijn waren het steeds dieren waarmee ik in de fokkerij en voor het afmesten verder kan.
Ze hebben bevleesdheid en finesse.’
Isaac is niet de enige stier die Renders aankocht op de
COT-veiling. Vier jaar later volgde BAC Nestor. Deze zoon
van Gaillard uit een Gautierdochter werd gefokt door
Henk Visscher uit Dalfsen. Volgens de vleesveehouder is
Nestor een ander type stier dan zijn voorganger Isaac.
‘Hij heeft toch nog wat meer vleestype.’
Ook BAC Blo du Moulin (v. Junior) heeft nog een carrière
op het bedrijf gehad. ‘Ik kocht deze stier bij Marco Poelarends, die hem had gekocht op de veiling. De stier heeft
hier zijn werk gedaan van zijn zevende tot zijn elfde
levensjaar. En ik zeg het je, ik kon met die stier lezen en
schrijven’, grapt Arnold. ‘Met een volwassen stier moet
je natuurlijk oppassen, maar die stier was zo rustig en
mak. Hij deed altijd wat je van hem wou.’
De voorkeur voor stieren van de COT-veiling in Laren is
weldoordacht. ‘Je hebt cijfers van de stieren, hun karakter is beoordeeld en je weet hun groeicijfers’, verduidelijkt hij. ‘Maar ook kun je tijdens zo’n veiling stieren
onderling vergelijken. Als je op bedrijven gaat zoeken, is
het veel moeilijker om de stieren goed te vergelijken.’
Ook staat er nog een jonge stier in de stal, Princeton van
Schoteldonk, een eigen fokproduct van de ki-stier Cabrel
uit een Valiumdochter.

Nederwetten

Voorkeur voor fijnbespierd

wagen wandelen. Het bedrijf heeft voor in totaal 80 runderen van het blonde d’Aquitaineras 40 hectare weiland
in gebruik, maar wel verspreid over elf verschillende
locaties. ‘Daarbij is er ook grond in gebruik van Staatsbosbeheer, Brabant Landschap en de gemeenten Eindhoven en Helmond’, verduidelijkt Arnold. Stro, mais en
krachtvoer worden aangekocht.

Voorkeur voor COT-stieren
Slechts 2 hectare weiland grenst aan de stallen in Nederwetten. Daar lopen enkele koeien met kalveren en waakt
ook BAC Isaac van de Woeste Hoeve. In het najaar van
2014 kwam deze Valiumzoon, uit een dochter van Cauet

Buiten de stieren heeft Arnold nooit andere blondes
aangekocht voor zijn bedrijf. Even bedacht hij zich om
embryo’s aan te kopen in Frankrijk, maar daar kwam hij
van terug. ‘Het is toch een grote investering en er is
geen zekerheid voor succes’, verduidelijkt hij. ‘Om één
vaars te hebben zou ik toch vier embryo’s nodig hebben.
Eerder zou ik dan een groep jonge vaarzen aankopen.’
Investeren in rietjes van Franse stieren doet Arnold wel,
waaronder Idalgo, Fuxeen, Horfe, Aaron en Evian.
Om zijn ideale blonde te omschrijven wijst Arnold meteen naar Maria Irmina, vooraan in de stal. De Valiumdochter loopt er samen met haar Fromantkalf. ‘Ze is fijn
bespierd, heeft een goed karakter en goede moedereigenschappen’, omschrijft Renders de koe. ‘Zo heb ik ze
graag, ze hoeven niet zo massaal te zijn.’ Arnold plant
haar nu te insemineren met Idalgo.
Dat maakt dat Arnold wel fan is van Valium en zijn nakomelingen, ze hebben een ruim karkas en lengte in het
kruis. Ook de Franse topstier Fromant is ingezet op het
bedrijf. ‘Ik heb er nog één rietje van, maar daarna is het
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Een ideale blonde, Maria Irmina (av 87), samen met haar Fromantkalf

voorbij. Zijn dochters hebben hem een lagere fokwaarde
voor afkalfgemak opgeleverd.’
Opvallend aan de namen van zijn dieren is de veelheid
aan Maria’s in de stal, gevolgd door de naam van een
zuster. Arnold is hiermee begonnen omdat hij familie in
een klooster had met de naam Maria, de zusters Maria
Leonardine en Maria Gerardia. Binnen in de woonkamer
staat een groot Mariabeeld afkomstig uit de pastorie in
Afferden, dit beeld zou na restauratie een plaats krijgen
in de nok van de nieuwe stal. ‘Alleen is het beeld te mooi
en kostbaar geworden om in de stal te plaatsen’, vertelt
hij. ‘Daarom zoek ik nog een extra beeld voor in de stal.’

Ingekruist met blondes
Tot begin jaren tachtig werden er op het bedrijf melkvaarzen opgefokt die voordat ze kalfden, verkocht werden. ‘Dat kwam flink onder druk te staan door de superheffing die toen werd ingevoerd’, vertelt Arnold. ‘We
kochten toen even wat piemontesekalveren, maar lang
bleven die niet.’ Op het bedrijf verschenen de eerste
witblauwkruislingen, die met zuivere witblauwstieren
werden geïnsemineerd. ‘Het resultaat hiervan was best
goed, maar nagenoeg allemaal waren het stierkalveren.
We zijn toen onze melkvaarzen, vaak mrij’s, gaan inkruisen met blonde d’Aquitaine. Ik bedacht me toen al
wel dat dit goed kon passen op ons bedrijf: goedbevleesde dieren, makkelijk te houden. En dat er ook geen keizersnede nodig is, past bij mijn activiteiten buitenshuis.’
BAC Isaac van de Woeste Hoeve werd in 2019 excellent verklaard
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Telkens weer werden de kalveren opnieuw gekruist
met een zuivere blondestier. ‘Ondertussen zijn iets
meer dan 60 van de 80 dieren op het bedrijf honderd
procent raszuiver.’ De vleesveehouder beseft wel dat
dit een manier van fokkerij is die geduld vergt. ‘Als
ik destijds gewoon de vaarzen afgevoerd had en zuivere blondes had gekocht, was het veel sneller gegaan. Maar ik ben best wel trots op wat ik tot nu toe
bereikt heb’, zegt Arnold en wijst weer naar de blonde Maria Irmina in de stal, die samen met Maria
Selinda ingeschreven is met av 87.
De vrouwelijke kalveren blijven nagenoeg allemaal
op het bedrijf voor de fokkerij. De stierkalveren
trekken op een leeftijd van 7 tot 9 maanden – als
broutards – naar de afmesterij, onder meer voor Bief
Select en Vleesvee Integratie Twente.
De koeien krijgen op het Noord-Brabantse bedrijf
veel kansen, sommige dieren worden meer dan tien
jaar oud. Een enkele koe zal Arnold sneller in afmest
brengen. ‘Vaak is het dan een dier dat niet zo goed
gebouwd is, een moeilijker karakter heeft of mindere
moedereigenschappen’, verduidelijkt hij.

Restaurant verwerkt volledige blonde
Voor de vrouwelijke dieren is de afzet nagenoeg volledig in eigen hand genomen. Een zevental jaar geleden startte Arnold met de afzet van vleespakketten.
De dieren worden in Soerendonk geslacht. ‘We brengen ze op zondag daarnaartoe, ze worden er apart
gestald en krijgen er water en hooi’, vertelt Arnold.
‘Pas op maandag worden ze geslacht. Dat alles geeft
meer rust en leidt dus tot betere slachtresultaten.’
De karkassen blijven ook een tiental dagen hangen,
waarna ze versneden worden tot pakketten van 20
kilogram. Een deel van de dieren wordt via een lokale slager verkocht.
De voorbije maanden – in volle coronacrisis – zag
ook deze vleesveehouder de vraag naar vleespakketten toenemen op zijn bedrijf. ‘De vraag en omzet
stegen wat, maar het is niet zo dat als ze een keer
bestellen je ze als klant moet noteren’, is Arnold
stellig. ‘Het is hard werken om klanten te winnen,
nog harder om ze te laten terugkomen.’
Naast de afzet via vleespakketten en de lokale slagerij levert Renders ook regelmatig een koe aan het
Eindhovense restaurant dat gevestigd is in het oude
ketelhuis van Philips. En die koe mag letterlijk genomen worden, want het restaurant neemt telkens een
volledig dier af. ‘Ze gebruiken elk stukje van het
rund en passen dus hun kaart aan op basis van het
stukje vlees dat ze beschikbaar hebben. Dat doen ze
niet alleen met runderen, maar ook met andere diersoorten, variërend over de seizoenen.
Een opvolger voor Arnold is er niet meteen, of het
zou een van zijn petekinderen Anne (14) of Twan (12)
moeten zijn, die regelmatig meehelpen op de boerderij. Toch heeft de vleesveehouder nog een gezonde
ambitie voor zijn bedrijf. ‘Groeien in aantal dieren is
daar geen deel van, wel wil ik graag de stal die eind
2015 in gebruik werd genomen, spiegelen. Momenteel lopen de dieren in de winter verspreid over deze
stal en nog enkele kleinere, oudere stalletjes. In twee
daarvan moet ik nog met hand voeren. Dat wil ik
graag anders zien in de toekomst. l
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