BEDRIJFSREPORTAGE VAN LAAR

‘Ik ben een kleurengek’
Met elf Belgisch witblauwe dieren heeft Mees van Laar niet het grootste
koppel, maar de jonge vleesveehouder streeft naar de hoogste kwaliteit.
‘Het doel is het allerbeste vee. Bovendien probeer ik wat af te kijken bij
de Belgische collega-fokkers, ik vraag gerust iemand om advies.’
TEKST ALICE BOOIJ

Oordeel van Terbeck (v. Imperial),
hoogdrachtig van Darko
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oogdrachtig is ze en afgelopen november werd ze
kampioen bij de vaarzen van 20 tot 32 maanden op
de keuring in Hulshorst. Eigenaar Mees van Laar
(29) kijkt enorm uit naar het kalf van Oordeel van Terbeck
(Imperial x Warrior x de halfzus van Idéfix) in combinatie
met Darko de Centfontaine. ‘Darko is mijn favoriete stier
op dit moment. De eerste kalveren zijn licht geboren en
ze doen het heel goed. Dat zie ik ook bij andere fokkers.
Darko fokt heel uniform’, weet hij uit ervaring, wijzend
op een vaarskalf van Darko dat in Barneveld rondhuppelt:
Darkotornado. ‘Met het kalf van Oordeel ben ik straks weer
een generatie verder. Dan is het eigen fok en dat is toch het
allermooiste, met eigengefokte dieren straks weer naar de
keuring gaan.’
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Mees van Laar
Barneveld
11 Belgisch witblauwen
4 hectare

Barneveld

Relaxmomenten
Zo’n tien jaar geleden stapte Mees in de fokkerij van de Belgisch witblauwen. Daarvoor was hij vooral bezig met de
fokkerij van konijnen. ‘Die leverde ik af bij iemand die ook
dikbillen had. Zo is mijn interesse begonnen’, vertelt hij
enthousiast over zijn vleesveehobby. Daarnaast werkt hij bij
een transportbedrijf. ‘Daar zit ik de hele dag op kantoor,
dan is het heerlijk om ’s avonds bij de koeien te zijn. Dat
zijn voor mij echt relaxmomenten.’
Vanzelfsprekend is het voor hem niet om koeien te houden,
want Mees zit in een rolstoel na een ongeluk dat hij op bijna
tweejarige leeftijd kreeg. ‘Ik moet accepteren dat ik niet
alles kan. Voeren kan ik en op de shovel en trekker rijd ik
ook, maar een beest verplaatsen is te gevaarlijk. Mijn vader,
mijn broer en mijn neef helpen zoveel mogelijk mee’, vertelt Mees. Hij voegt eraan toe dat hij ook in de maatschap zit
in het bedrijf van zijn vader en zijn broer met 1120 rosékalveren. ‘Het vee is ontspanning voor me. Kalvingen zijn een
feest, daar haal ik mijn energie uit.’

Blauwbont zoals het hoort
Zoals bij veel fokkers begon de vleesveehouder met twee
‘gewone’ vaarskalveren. ‘Al snel kreeg ik in de gaten dat ik
eigenlijk had moeten beginnen met beter uitgangsmateriaal.’ Op de paasveetentoonstelling kwam hij Albert van Milligen tegen. ‘Heb je nog wat te koop?’, vroeg Mees en zo
kwam hij aan zijn eerste echte stamboekvaars, een Harrison
uit Breackje 48 (v. Kimono). ‘Een mooi blauwbont vaarskalf
van een half jaar oud’, zegt hij met de klemtoon op blauwbont. ‘Ik ben een kleurengek, houd van het blauwbonte zoals de Belgisch blauwen eruit moeten zien. Helemaal zwart
mag wat mij betreft ook, maar de andere kleuren vind ik
minder mooi’, zegt hij. ‘Een mooie korte kop hoort wat mij
betreft ook bij Belgisch blauw.’ De aankoop bij Van Milligen
bleek een schot in de roos. De Harrison werd kampioen op
de keuring en Mees fokte er een Attribut uit en Ordochter
Orchidee. Zij werd op de keuring in Hulshorst kampioen in
de klasse van 7 tot 12 maanden.
Op nationaal niveau haalde Mees zijn eerste succes met Van
’t Staverhul Harmonie (v. Fiacre). ‘Ik zocht een Idéfixvaarsje’, verklaart Mees de aankoop. ‘Tonnie van Ginkel had er
een, maar dat was niet te koop. Harmonie was wel te koop,
drachtig van Idéfix.’ Harmonie, dochter van Cocinelle (v.
Imperial), gaf vaarskalf Impressie (v. Idéfix) en ze werden
kampioen zoogstellen in Oldebroek in 2019 op de keuring.
Inmiddels heeft Impressie zelf een vaarskalf van Esperanto.
Met het succes van zijn aankopen kreeg Mees de smaak te
pakken. ‘Dan kijk je een beetje verder. Ik zocht dieren uit
sterk fokkende moederlijnen.’ Bij Wiljan van de Kruijs, de

Krakehoeve, kocht hij Pamela van de Krakehoeve (Panache x
Fetiche). ‘Daar hebben we zelfs de krant mee gehaald, deze
werd kampioen in Rhenen op de paasveekeuring.’ Daaruit
fokte Mees een dochter van Nevada (van de Krakehoeve) en
daaruit weer een dochter van privéstier Vampier (van de
Krakehoeve), die inmiddels drachtig is van gesekst Orsperma. ‘Eigenlijk gebruik ik geen gesekst sperma’, geeft Mees
aan. ‘Bij ons zijn de stiertjes net zo welkom als vaarsjes. Alhoewel, als ik mag kiezen heb ik liever een vaarsje.’ Maar
met alleen vaarsjes is de stal te klein. ‘En de stiertjes zorgen
voor zakgeld om weer nieuwe aankopen te doen en om de
kosten te dekken’, zegt hij lachend. Daarbij zijn de bevruchtingsresultaten van gesekst sperma wat minder en de kosten
hoger. ‘En eigenlijk zijn de bevruchtingsresultaten bij mijn
koeien met gangbaar sperma heel goed. Naar mijn idee is het
vooral belangrijk dat het in de voeding klopt.’

Flink voeren
De jonge vleesveehouder schroomt niet om vooral zijn jonge
dieren flink te voeren. ‘Mais, bierbostel, perspulp en het
liefst ook eerste snede kuilgras gaat erin’, somt hij op. ‘Ik
voer mijn dieren altijd zelf en vind het belangrijk dat ze de
jeugdgroei maximaal benutten.’ ‘Je bent ze aan het mesten’,
Twee vaarsjes voor de toekomst: links Esprit (v. Esperanto),
rechts Darktornado (v. Darko)
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Mees zit, naast zijn werk in het transport, met zijn vader en broer in de maatschap van het rosébedrijf met 1120 kalveren

zegt zijn vader – van origine melkveehouder – dan. Mees ziet
dat anders. ‘Ik wil ze in hun jeugd goed voeren zodat ze
maximaal groeien en vroeg tochtig worden. Als ze de maat
hebben, laat ik ze het liefst rond 25 maanden kalven.’
Het intensieve rantsoen bevat dan al gauw 16 procent eiwit
voor het jongvee vanaf drie maanden. ‘Ik vind het prachtig
wanneer ze flink vlees hebben en er mooi bij staan. Bovendien houd ik de snelheid in de fokkerij door de vaarzen voor
de eerste keer vroeg te laten kalven, dat heb ik ook weer bij
de Belgische collega’s afgekeken.’ Ook de koeien die een kalf
zogen, krijgen op stal zo’n stevig rantsoen. ‘Dan worden ze
weer vlot tochtig en krijg ik ze ook weer snel drachtig’, is de
ervaring van Mees. In de weide moeten de koeien het met
alleen gras doen, het jongvee wordt bijgevoerd.

Voeren voor de show
Wanneer de dieren naar de show gaan, doet Mees er soms
letterlijk nog een schepje bovenop. ‘Ze krijgen dan speciale
keuringsbrok. Ik zie ze met een paar weken veranderen, het
doel is dat ze zich beter ontwikkelen en de bespiering mooi
laten zien.’ Maar liefst 18 procent eiwit zit er in de ‘concoursbrok’ van Sefap, die hij bij een handelaar in de buurt
bestelt. ‘Daar begin ik zes weken voor de keuring mee. Met
het toegenomen gewicht komt het in aanloop naar de keuring dan wel even op het beenwerk aan, daarom vind ik het
ook belangrijk dat er goede benen onder zitten.’
Wat de vleesveehouder ook belangrijk vindt bij de keuringen, is een hoge gezondheidsstatus. ‘We zijn ibr-gecertificeerd en vrij van bvd, zo heb ik mijn veestapel beschermd
tegen ziekten.’ Liefst zou hij willen dat ook de keuringen
zo’n hoge gezondheidsstatus aanhouden. ‘Dan trek je één
lijn en heb je gedaan wat je kunt om ziekten niet te verslepen.’ De lol van de keuringen blijft overigens altijd. ‘Ik ga
graag naar keuringen. Kijken wie de beste heeft, die wedstrijd vind ik leuk.’
Met de hierboven beschreven aankopen is het trouwens nog
niet gedaan. ‘Het doel voor mijn fokkerij is de allerbeste
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kwaliteit’, geeft Mees aan. ‘Dat begint bij goede moederlijnen. Ik zoek naar maat en goed beenwerk’, noemt hij. ‘Ze
moeten ook als ze vier jaar zijn nog vlot kunnen bewegen.’
Investeren in fokkerij loont, zo is zijn ervaring. ‘Ja, die aankopen kosten wel wat, maar wanneer je minder geld uitgeeft, heb je ook mindere kwaliteit.’

Slim ruilen
Soms kun je ook slim ruilen, zoals bij het fraaie vaarskalf
Humaine (Hazard x Imperial). ‘Ik had een frontgewicht voor
de trekker te koop en op Facebook gezet. Daar reageerde
Jarich Cocquyt van De Mahoney op. Dat werd een mooie
ruilactie met embryo’s uit onder andere Karola De Mahoney
(Imperial uit Godin van de IJzer (v. Adajio)). ‘Daarmee heb ik
geluk gehad met een drachtigheid én een vaarskalf.’
Een van zijn laatste succesvolle aankopen is Oordeel van
Terbeck (v. Imperial), de met 89,7 punten opgenomen vaars
waarmee Mees kampioen werd in Hulshorst. ‘Bij Oordeel
ben ik ook meteen gevallen voor haar mooie kleur, daar
zwicht ik voor.’ Bij Jan Roggen van fokbedrijf Terbeck komt
hij nog regelmatig, meestal samen met Tonnie van Ginkel.
‘Ik heb er nog een mooi vaarsje gezien.’ Hij begint te lachen.
‘De honger naar nog betere dieren stilt nooit’, zo geeft hij
aan. ‘Als ik veel stieren krijg, dan heb ik weer ruimte om te
investeren in wat nieuws, maar mijn eigen vaarskalveren
gaan natuurlijk voor.’

Zes kalveren dit jaar
Dit jaar zullen er van de veestapel van elf dieren zes een kalf
brengen. Vier maal van Darko, een van Newton en een van
Or. ‘Het liefst heb ik allemaal echte blauwen in het land
lopen. Als de koe het accepteert, laat ik de kalveren er ook
bij lopen. Vooral in het weideseizoen is dat prachtig. Rijk
word ik niet van de fokkerij, maar ik kan er des te meer van
genieten.’ Over een jaar of tien hoopt de vleesveehouder een
koppel blauwen te hebben die 100 procent stamboek zijn.
‘En dat ik dan mijn eigen moederlijnen heb opgezet.’ l
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