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Fokkerijpassie

zonder poespas
Tien aanwezige excellenten binnen twintig
jaar, gefokt uit exportvee. Dat is de
indrukwekkende balans van de nieuw
opgebouwde veestapel van Johan Uenk na
de mkz-ruiming in 2001. ‘Als er een kalf
geboren is, zou ik het eigenlijk gelijk alweer
bij de stier willen doen, omdat ik altijd een
betere koe wil fokken.’ Kracht en karakter
staan dik gedrukt in het fokdoel.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

68

D

e coronatijd is voor veel mensen een periode
waarin het leven er net iets anders uitziet
dan ze normaal gewend zijn. Zo ook voor
keuringsliefhebbers die niet met hun koeien op pad
kunnen en zich hooguit kunnen storten in deelname
aan een videokeuring. Ook bij Johan Uenk (53) en
Manuela Bellert (49) in Nijbroek worden de shows
node gemist. ‘Keuringsdeelname is iets waar we hier
echt weken op kunnen teren. Anderen doen dat op
een vakantie, wij op de shows’, vertelt Johan Uenk.
‘Rond de keuringen is hier altijd een hele groep mensen die helpen, van vrienden tot oud-stagiairs. We
praten dan alleen maar over koeien. Al die passie bij
elkaar, dat is echt genieten. We hebben naar Apeldoorn van groot tot klein wel eens 22 dieren meegenomen. Naar het werk kijken we niet. Het zijn vooral
de gezelligheid en de spanning rond een keuring
waar we het voor doen.’
Om het keuringsgevoel ook in deze coronatijd te
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Tien excellente koeien die op dit moment
deel uitmaken van het koppel van
Johan Uenk en Manuela Bellert

beleven, zocht Johan Uenk een mooie aanleiding. Die
vond hij in de tien op het bedrijf aanwezige excellente koeien en het idee om die door fotograaf Henk
Lomulder te laten vereeuwigen. ‘In totaal hebben we
met wel twintig man de koeien klaargemaakt en op
de foto gezet. Dat was even het echte keuringsgevoel
in huis en nu dus volop nagenieten’, aldus Uenk.

Een lach en een traan
De tien nu aanwezige koeien die in de afgelopen
jaren excellent zijn geworden, herbergen een nietalledaags fokkerijverhaal. Zonder slag of stoot is deze
prestatie namelijk niet tot stand gekomen. Johan
Uenk kreeg de passie voor fokkerij niet van huis uit
mee, maar ontdekte de verschillen tussen koeien
tijdens het melk bemonsteren en werken bij andere
veehouders. Bij fokker Nijhof uit Terwolde kwam hij
in aanraking met het keuringscircuit en in 1984
bracht Uenk op zeventienjarige leeftijd op de nationale keuring in Utrecht voor het eerst een koe voor.
‘In 1990 hebben we zelf voor het eerst met de keuring in Apeldoorn meegedaan. We liepen met alle
dieren stijf onderaan’, vertelt Uenk lachend.
De resultaten verbeterden echter jaar op jaar en de
veestapel werd van een steeds beter niveau. Er werd
deelgenomen aan de Oostshow en de eerste koeien
werden gespoeld. Tot de preventieve mkz-ruiming in
2001 de in opbouw zijnde veestapel hardhandig uit
het fokkershart van Uenk rukte. ‘Op 8 mei ’s avonds
om 9 uur werd ik gebeld dat de koeien de volgende
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Nijbroek
100 Swifter fokooien

dag om 8 uur weg zouden gaan. Je wist dat het moment kwam als bedrijf in de zogenaamde driehoek,
maar toch overvalt het je nog.’ De dag erna staat nog
altijd in het geheugen van Uenk gegrift. ‘Het voelde
als oorlog, je wordt geleefd en hebt niets te zeggen.
Nog altijd zorgt de ruiming voor een traan bij mij.
Ook bij grote fokkerijsuccessen, zoals deze tien excellente koeien. Dan is er in het ene oog een lach en in
het andere een traan. Dat zal altijd blijven, want wij
hechtten toen en hechten nu nog steeds heel erg aan
onze koeien.’
Aan alles is te merken dat Johan Uenk echt leeft voor
de koeien. In het koppel heerst rust, koeien steken
hun kop omhoog bij het noemen van hun koosnaampje en zelfs een vreemde kan iedere koe een aai over
de kop geven. Al snel in het gesprek blijkt dat de
fokkers niet van poespas en opsmuk houden. Aan de
weg staat geen groot bedrijfsbord en de fokkers verbeelden zich niks. Het betreft koeienliefhebbers in
de zuiverste vorm.

90 dieren van 38 bedrijven
Vanaf eind juni, bijna twee maanden na de mkzruiming, mochten de bedrijven weer nieuw vee ontvangen en dus ging ook Uenk, in gezelschap van de
broers Henri en Jan Streppel uit Wilp, op dieren uit.
Hij wilde jonge dieren uitzoeken, waarmee hij vervolgens zo lang mogelijk kon doorfokken. Hij besloot
daarom geen heel koppel te kopen. Geld voor dure
vaarzen uit diepe koefamilies was er echter ook niet.

veeteelt OKTOBER 2020

XA12-BedrijfUenk.indd 69

69

09-10-20 16:11

BEDRIJFSREPORTAGE UENK

Twee excellente
stalgenoten: de zesjarige
JU Warsau 7 (A 91, v. Jotan)
en de tienjarige JU Ettienne
(A 90, v. Classic)

70

‘Vanuit het verleden lag er een flinke schuld op het
bedrijf, dus zeker niet alles kon. Ik heb vooral uit
exportvee gezocht naar dieren waar ik progressie in
zag om mee verder te fokken. Het waren nogal eens
dieren die een ander niet wilde of die ergens in een
kippenhok stonden. Geen excellente koeien, maar
dieren met veel massa en goede benen.’
Uiteindelijk kocht Uenk 90 dieren op 38 verschillende adressen. ‘Je krijgt dan eigenlijk een soort testbedrijf. Welke doen het op je bedrijf en welke niet?
Zo zijn de betere families boven komen drijven, zoals
de Dora’s en Liza’s van Stef Goossens en de Lonia’s,
die van oorsprong uit de Massiafamilie stammen.’
In de volgende generaties bouwde Uenk in rap tempo
een hoogwaardige veestapel op. Van moeders met
80 tot 84 punten naar excellente koeien in één of
twee generaties. Het geheim? ‘Goed naar koeien
kijken’, klinkt Uenk resoluut. ‘Cijfers zijn puur een
handvat, maar vergeet nooit dat die ook door een
mens tot stand zijn gekomen. Zo snap ik er niets van
dat een stier opeens als waardeloos kan worden betiteld als zijn cijfers veranderen. Die stier is echt niet
anders dan voorheen. Daarom is het goed naar stieren en koeien te blijven kijken. Ook dochtergroepen
zijn van waarde, want die geven aan hoe breed een
stier spreidt. In mijn fokkerij zijn cijfers het handvat
en geeft gevoel de doorslag.’
Vanuit dat gevoel gebruikt Uenk bijvoorbeeld Sodan
(v. Poppe Snow) veelvuldig. ‘Hoewel de stier geen

aparte cijfers heeft, past hij hier heel goed en valt er
niet eentje tegen. Vier dochters in de dochtergroep
van deze stier op HHH 2018 kwamen uit onze stal.
Dat voelde als een hoogtepunt in onze fokkerij. Inmiddels is de eerste Sodandochter ook al excellent.’
Het maken van combinaties vindt Johan Uenk een
van de leukste dingen. ‘Als er een kalf geboren is,
zou ik het eigenlijk gelijk alweer bij de stier willen
doen, omdat ik altijd een betere koe wil fokken. Dat
is de mooie spanning van de fokkerij.’

Fokken met extremen
Alle vaarskalveren worden door Uenk onderzocht op
genomics en de uitslag vormt ook een handvat in de
fokkerij. ‘Ik verkoop een kalf met een tegenvallende
uitslag echter niet, maar ik gebruik het om voor de
eerste combinatie al te ontdekken op welke eigenschappen ik niet hoef te letten. Scoort een pink bijvoorbeeld torenhoog voor uiervererving in de genomics, dan hoef ik me bij de combinatie niet te
beperken tot uierstieren.’
De stieren die Uenk gebruikt, zijn bij voorkeur fokstier. ‘Als je echt wilt fokken, dan moet dat met fokstieren, de naam geeft het al aan. Bij fokstieren zijn
de sterke en zwakke punten het beste bekend, weet
je hoe een stier spreidt en kun je dus gericht fokken.
Men zegt dat je met jonge stieren sneller vooruit
kan, maar je kunt er ook sneller mee achteruit.’ De
enkele jonge stieren die Uenk wel gebruikt, komen
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uit heel diepe koeienfamilies, waardoor het volgens
hem haast niet mis kan gaan.
De fokker, die voor driekwart een roodbonte veestapel heeft, selecteert zeker niet alleen exterieurstieren, maar om economische redenen ook op productie. ‘Ik maak combinaties op basis van extremen.
Stieradviesprogramma’s werken met ietsjes erbij en
ietsje eraf, maar dan kom je in het circuit van gemiddelden. Ik denk dat je harder vooruitgaat als je extremen gebruikt en dat je meer kans hebt op een topper. En dat heb je nodig als je graag op een keuring
vooroploopt.’
Uit bijvoorbeeld de Loniafamilie gingen ook meerdere stiertjes naar ki-organisaties in binnen- en buitenland. JU Stefan en JU Tobias zijn de meest bekende, waarbij de eerstgenoemde fokwaarden heeft
gekregen op basis van bijna 14.000 melkgevende
dochters in Nederland en Vlaanderen. Op dit moment halen veel op genomics onderzochte stiertjes
bij Uenk net niet de steeds scherper wordende criteria van ki-organisaties. ‘Het fokken van een kampioene is tegenwoordig makkelijker dan het fokken
van een ki-stier’, stelt Uenk.

Kracht, kilo’s en karakter
Stieren die Uenk met succes gebruikte, zijn Stadel,
Classic, Destry, Jotan, Sodan en eigen stier JU Louise
Boris. Meerdere koeien van het excellente tiental
hebben deze stieren als vader. Jonge vaarzen zijn er
op dit moment van Jotani, Julandy, Aikman en eigen
stier JU Guus. Op het huidige inseminatielijstje staan
onder andere Rambo, Sodan, Rednex, Altitude, Martijn en Diamondback.
Het koppel van Uenk kenmerkt zich door zware
koeien met veel kilo’s lichaamsgewicht. ‘Voor sommige mensen zijn onze koeien misschien te lomp,
maar wij vinden kracht belangrijk voor de levensduur van een koe, net als karakter. Een koe moet in
nood wat hebben om bij te zetten en daarnaast kan
een zware koe makkelijker van veel ruwvoer melk
produceren. We voeren op de top van de productie
alles bij elkaar maar 9 kilo krachtvoer. De rest moet
echt uit gras en mais komen.’
De kracht en het karakter in koeien hebben zich
al regelmatig bewezen binnen de veestapel. Uenk
noemt diverse voorbeelden waarbij een koe met een
gebroken teen of een heup uit de kom na intensieve
zorg toch weer op de been is gekomen. ‘Koeien krijgen hier de kans om beter te worden. Maar dan moeten ze wel karakter hebben.’

Beste bedrijfsgroep als doel
Richting een keuringsdeelname wordt er niets aan
het toeval overgelaten. Onder andere familie Goossens uit Beers, die Uenk leerde kennen door de aankoop van vee na de mkz-ruiming, wordt ingevlogen,
net als een batterij vaste oud-stagiairs of jongens uit
de buurt. ‘Iedere koe heeft zijn vaste begeleider, die
is zorgvuldig uitgezocht en daar wordt niet snel van
afgeweken’, stelt Uenk.
De fokker is tegen allerlei ‘poppenkast’ rond keuringskoeien. ‘Netjes wassen, scheren en een toplijn
is prima, maar verder moeten we een niet te grote
drempel opwerpen voor nieuwe inzenders. Voor

iedereen moet deelname aan een keuring haalbaar
zijn.’ Zelf beleeft Uenk het meeste plezier aan deelname aan de HHH-show. ‘Daar kun je zelf bepalen
welke koeien je meeneemt, omdat er geen voorselectie is. Het mooiste is om je eigen fokdoel aan het
grote publiek te kunnen tonen. Daarom vind ik
het winnen van het kampioenschap “beste bedrijfsgroep” eigenlijk ook de mooiste prijs.’
Hoogst gepunte koe binnen het koppel is op dit moment JU Lonia 167 (v. Destry) met 92 punten. Op een
haar na miste ze deelname aan het EK in Libramont
in 2019. Op het EK in Fribourg nam eerder wel JU
Lonia 154 (v. Tequila) deel. Dat moment benoemt
Johan Uenk ook als hoogtepunt in zijn fokkerijcarrière. De Lonia’s doen het overigens ook op andere
bedrijven in binnen- en buitenland goed.
Nieuwe doelen heeft Uenk al zeker voor het moment
dat keuringen weer zijn toegestaan. ‘Algemeen kampioene worden op een landelijke keuring of de beste
roodbonte bedrijfsgroep op de HHH-show, dat hoop
ik nog eens mee te maken. Al ben ik inmiddels behoorlijk versleten en na een keuringsdeelname daardoor wel een paar dagen uit de running.’
Op dit moment is er nog geen opvolger in beeld om
de fokkerij van Uenk voort te zetten. ‘Misschien
komt er nog een schoonzoon om de hoek voor een
van de twee dochters van Manuela’, hint Johan Uenk.
‘Maar voorlopig genieten we nog gewoon iedere dag
van de koeien en de fokkerij.’ l

Het koppel met driekwart
roodbonte koeien krijgt
volop weidegang
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