BEDRIJFSREPORTAGE EIKELBOOM-VAN WAKEREN

Melkrijke moeders,

vleesrijke vaders

Gefokt in Canada, geboren in Denemarken en sinds een paar maanden in dekdienst in Dwingeloo. De indrukwekkende
Nordbaek All-in P 185 is 18 maanden en
zo’n 800 kilo zwaar. Hij loopt bij een
kudde hoornloze koeien in Dwingeloo.
Tijd om een kijkje te nemen bij Rick en
Jasmijn van Eemster Polled Herefords.
TEKST ALICE BOOIJ
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oornloosheid is volop in het nieuws. Aan de herefords
van Rick Eikelboom en Jasmijn van Wakeren gaat de discussie echter helemaal voorbij. Zij zijn genetisch hoornloos. ‘Hoornloosheid is zo breed verspreid in het herefordras dat
je juist moet zoeken naar gehoornde dieren. Wij gaan voor de
hoornloze hereford, dit type past qua eigenschappen beter bij
ons’, vertelt Rick Eikelboom (34), sinds elf jaar herefordfokker.
‘We wilden geen knuffelkoe, maar een serieus vleesras’, vertelt
Rick. Hij werkt bij een zorginstelling en is daar verantwoordelijk
voor bouw- en vastgoedprojecten. Jasmijn (29) werkt bij Looop,
waar ze reststromen uit de humane voedingsmiddelenindustrie
doorzet naar vooral de varkenshouderij.

Meer ontwikkeling
De koeien zijn voor hen een leuke hobby, die ze bovendien delen met een stel dat op de boerderij ernaast woont. ‘We werken
allemaal buiten de deur, dus we moesten een koe hebben met
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Genetisch hoornloze herefords, rechts de
Amerikaans-Canadees gefokte Nordbaek All-in P 185

veel gebruikersgemak. We wilden geen weilanden met vangrail eromheen’, luidt de verklaring van Rick en Jasmijn om te
kiezen voor de hereford.
De start was met zowel gehoornde als ongehoornde herefords, maar de vleesveehouders wilden meer ontwikkeling in
de koeien. ‘De dieren waar wij mee startten, waren lager en
breder van type, maar we zochten naar meer maat en lengte’,
vertelt het stel. Tijdens hun vakanties, van Engeland naar
Denemarken en Duitsland, gaan ze ook naar collega-herefordfokkers ‘om te buurten en te vergelijken’. Zo kregen ze een
helder beeld van hun ideale hereford en van het selecteren
en fokken van een ‘heel functionele koe’. Ze willen dat de
koeien zelfredzaam zijn, makkelijk en vlot bewegen en oud
kunnen worden.
Een van de kenmerken die voor het stel belangrijk is, is de
uier. ‘Dat klinkt misschien wat gek voor vleesveehouders,
maar ze moeten goede uiers hebben’, klinken de vleesveehou-
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30 herefords, 12 moederdieren
12 ha, waarvan 7 ha rondom het huis

ders vastberaden. ‘Wanneer koeien een ondiepe uier hebben
met niet te dikke spenen die wel keurig recht onder de uier
staan, kunnen de kalveren er ook gemakkelijker en dus sneller bij’, is hun ervaring. ‘Hoe sneller het kalf de eerste melk
krijgt, des te beter het is.’ Rick voegt eraan toe dat ze ook
selecteren op koeien uit melkrijke lijnen. ‘Met meer melk
krijgt het kalf meteen een betere start. Vergelijk gespeende
kalveren maar. De één heeft het beter gedaan dan de ander,
dat is de invloed van moeder en melk.’
Selectie en fokkerij heeft ze naar een veestapel gebracht die
er mag zijn, zo blijkt ook uit de keuringsresultaten. Om hun
beste dieren te laten zien gaan Rick en Jasmijn graag naar de
keuring. Voor de beste presentatie ging Jasmijn zelfs naar een
workshop in Schotland om de zogenaamde Fluffy Moosecursus te volgen bij Romany Herefords om optimaal te leren
scheren en dieren voor te brengen op de keuring. ‘Het is een
sport om het dier op de beste manier te presenteren. Het
verschil is enorm’, zo geeft ze aan. En de resultaten zijn er
ook al. De nationale fotokeuring afgelopen september – met
88 herefordinzendingen – bracht beloning voor de jonge dieren Stal Eemster Bo P (v. Horstinge Nicholson) en Stal Eemster
Baloe P (v. Netherhall 1 OZ Daffy), die hun rubrieken wonnen.

Grote oversteek van embryo
Rick en Jasmijn zoeken niet alleen naar melkrijke koeien,
maar ook naar stieren die met name vleeseigenschappen
inbrengen. Met de aankoop van Nordbaek All-in P 185 hebben
ze weer een volgende stap in de fokkerij gezet om hun veestapel te verbeteren. ‘Kijk eens naar die breedte in de achterhand
en de bespiering over de rug. Hij is stoer hè?’, geeft Rick bewonderend aan, terwijl hij de stier beschrijft. ‘Op een jaar
leeftijd woog hij al 675 kilo. Hij heeft een goede rug, scherp
beenwerk en goede klauwen. En natuurlijk is hij hoornloos.’
De 18 maanden oude stier van naar schatting 800 kilo levend
gewicht heeft een hele ‘reis’ over de wereld gemaakt voordat
hij in Dwingeloo aankwam. Met een Amerikaanse vader en
een Canadese moeder combineert hij de kwaliteiten van twee
populaties. Als embryo maakte hij de grote oversteek naar
Europa. ‘Zijn kwaliteiten zijn geen toeval, hij is zwaar geselec-
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In de eigengebouwde en mobiele ‘Feed & Treat-trailer’ kunnen de dieren bijgevoerd en vastgezet worden

teerd’, geeft Rick aan. De Amerikaanse genen van zĳn vader
leveren de aanleg om vlees aan te zetten, zĳn Canadese moeder loopt op een van de meest succesvolle Canadese herefordbedrĳven. ‘De Canadese herefords hebben de eigenschap van
een laag geboortegewicht en ze hebben moederlĳnen met
veel melk. De kalveren worden gemakkelĳk geboren en
groeien daarna heel snel. Die combinatie vinden is juist de
sport in de fokkerĳ.’
Nordbaek All-in P werd door Deense herefordfokkers als
embryo gekocht en geïmporteerd in Denemarken met nog
24 andere herefordembryo’s. ‘De Deense fokker wilde nieuw
bloed in zĳn veestapel en hoopte zo uit verschillende lĳnen
een nieuwe goede stier te krĳgen.’ Van de 25 embryo’s sloegen 23 embryo’s aan en zo had de fokker stieren over. ‘We
zĳn er meteen op afgegaan’, vertelt Rick, die door de coronamaatregelen nog tot eind mei geduld moest hebben voordat
de stier ook daadwerkelĳk naar Eemster Herefords in Drenthe kon komen. ‘Hĳ zal het vleestype toevoegen aan onze
veestapel’, zo is de verwachting van Rick.

Ossen voor het vlees
Dat vleestype is belangrĳk, want naast 90 procent afzet van
vee naar collega-fokkers verkopen ze ook vlees in pakketten.
‘Dan doen we selectief hoor, we hebben een vaste groep mensen die vlees afneemt’, vertelt Jasmĳn. ‘Het is een mooie nevenactiviteit.’ Ze ossen hun stieren en weiden ze jaarrond op
goede graasgronden. ‘Van alleen schrale natuurstukken krĳg
je geen goede vleeskwaliteit’, geeft ze aan.
Op een leeftĳd van 23 tot 24 maanden zĳn ze honderd procent grasgevoerd. Om ze af te mesten gaan ze drie maanden
op een intensief rantsoen met brok. ‘Dan komen ook de intramusculaire vetten’, geeft Rick aan. Voor het afmesten
hebben ze een ‘gepersonaliseerd brokje’, aldus Jasmĳn.
‘Met zo’n brokje kun je de vleesaanzet sturen. Je wilt niet
nog meer vetaanzet op de kont en de rug, je wilt juist gemarmerd vlees.’
‘Daar zit het onderscheidend vermogen en de kwaliteit van de
hereford’, voegt Rick toe. ‘Dat gemarmerde vlees geeft zoveel
smaak. Het randje vet dat aan de buitenkant zit, kun je eraf
snĳden.’ De markt voor het herefordvlees is groot, zo ervaren
ze. ‘We kunnen er nog wel meer uit halen. We denken er nog
weleens aan om herefordhamburgers in een foodtruck te
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verkopen’, verklapt Jasmĳn. ‘Eigenlĳk willen we de hele keten van a tot z bedienen. Van kalf tot aan de consument.’
Het ‘avontuur’ met de nieuwe stier krĳgt volgend voorjaar
een vervolg. Dan zullen de eerste kalveren geboren worden.
De piek van de geboorten ligt in het voorjaar, februari-maart,
zodat de koeien en kalveren de grasgroei volop kunnen benutten voor de melkproductie. ‘Na juli maken we de koeien
niet meer drachtig’, legt Jasmĳn uit. ‘Anders worden ze te
laat in het seizoen geboren.’ Het jongvee wordt met 15-16
maanden geïnsemineerd om rond de twee jaar – weer in
het voorjaar – voor het eerst te kalven. ‘De meeste stieren
gaan voor de fokkerĳ weg en van een aantal stieren maken
we ossen.’
Naast het gras in de wei krĳgen de koeien bĳgevoerd in de
vorm van mineralen en lokvoer. Daar hebben de vleesveehouders een zogenaamde ‘Feed & Treat-trailer’ voor. Rick heeft op
een aanhangwagen een dak gemaakt, plaatste er voerhekken
op en verstevigde de constructie met steunpoten. Eigenlĳk
een voerhuis op wielen, dat ze makkelĳk kunnen verplaatsen
en dat als voederplaats voor de koeien dient. ‘Ik kan de koeien dankzĳ die trailer ook vastzetten voor ki of voor een behandeling’, zegt Rick. Voordat Nordbaek All-in P kwam,
maakten ze gebruik van kunstmatige inseminatie, om zo de
mogelĳkheid te hebben om de beste stieren te gebruiken en
daarmee speciale genetica binnen te halen. ‘Dit zal in de toekomst altĳd deels zo blĳven, om variëteit te behouden.’ l

Herefords in beeld
Tijdens de reportage is er ook een video gemaakt van de mooie
herefords bij Rick en Jasmijn Eikelboom-van Wakeren.

Foto en film op veeteeltvlees.be of .nl
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