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Beenwerk, breedte
en een ronde rib

Beste benen en breedte in de voorhand. Dat zijn de handelsmerken
van de Belgisch witblauwen van de broers Jos en Bertil met dochters
Aniek en Ine Horlings. ‘Een keer nationaal kampioen worden met eigen
fok, dat zou nog wel een keer mooi zijn.’
TEKST ALICE BOOIJ

W

at zullen de inwoners van het prachtige Ruinen in Drenthe genieten. Midden in het dorp
ligt het bedrĳf van de broers Jos en Bertil
Horlings. Voor de stal staan de iglo’s met twee beste
embryokalveren van Amaretto, die uitzicht hebben op
de winkelstraat. Hun weilanden worden omzoomd door
huizen, met uitzicht op de Belgisch blauwe veestapel,
die zich de afgelopen jaren gestaag in de kĳker loopt op
keuringen.
‘Het is uitzonderlĳk’, vertelt Bertil in de gezellige kantine voor in de stal. In Hulshorst behaalden ze net voor
Pasen een aantal prachtige kampioenschappen. ‘Maar
het mooiste is nog dat het bĳ ons een echt familiegebeuren is’, voegt Bertil eraan toe. Dochters Aniek en Ine
knikken, ze zĳn al net zo enthousiast. ‘In 2008 zĳn we
voor het eerst naar de keuring gegaan, omdat de dochters graag met een koe wilden meedoen’, verhaalt Bertil.
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‘Dat was een dochter van Estragon van de Roetweĳer.’
Voor het begin van de Belgisch-witblauwfokkerĳ moeten
we zo’n 25 jaar terug in de tĳd. Op het pachtbedrĳf
startten de broers – zoons van een garagehouder, opa
was schetser en controleur bĳ de melkfabriek – met
schapen. Na de verkoop kochten ze een kruislingkoe,
die ze steeds met Belgisch witblauwe stieren inkruisden.
‘We hebben weleens een koe aangekocht, maar zĳn
nooit naar België geweest om daar een koe te kopen’,
vertelt Bertil. ‘We zĳn in 25 jaar op eigen kracht naar
de top van Nederland gefokt.’

Karakter belangrijk
De keuze viel zonder twĳfel op de blauwen vanwege het
karakter. ‘Toen de dochters klein waren, liepen ze ook
altĳd tussen de koeien. Een vertrouwd karakter stond
voor ons op één’, licht Bertil toe en hĳ geeft aan fan
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te zijn van een fraaie vleespartij én een mooie blauwe
kleur. ‘De keizersnede vonden we ook een voordeel, dat
is in ons geval goed te organiseren.’
Na zestien jaar als automonteur gewerkt te hebben,
maakte Bertil elf jaar geleden de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap met een eigen inseminatiebedrijf. Van 100 inseminaties in de maand groeide zijn
klandizie naar 5000 per jaar. ‘Ik ben dus altijd in de
buurt en wanneer er een koe moet kalven, gaat dat even
voor.’ Elke keizersnede is weer spannend, zeggen Ine en
Aniek. ‘Het is altijd een verrassing of we de juiste stierkeus hebben gemaakt.’ Bovendien zit er aan elke keizersnede een kleine wedstrijd vast. ‘Als het kalf eerder staat
dan de koe dicht is, is er taart’, lachen de meiden.

Benen goed in orde
De focus in de fokkerij ligt op een flink aantal kenmerken. Bertil noemt als eerste het beenwerk. ‘Daar wordt
soms weleens te makkelijk over gedacht, maar als een
dier geen goed beenwerk heeft, vreet het minder, ligt
het niet lekker en groeit het niet genoeg. Het laat bovendien de tocht minder zien en is ook minder duurzaam’,
somt hij op, waarbij hij wijst op de benen van een heel
koppel pinken. ‘Beenwerk is bij onze veestapel goed in
orde. Kijk maar.’
Bij de kalveren in de iglo’s wijst hij op het belang van
goede huisvesting voor de beenkwaliteit. ‘Stro is nooit
te duur, ze moeten lekker liggen, dan groeien ze harder. Maar voor in de iglo ligt schoon beton, zo lopen ze
op de hardigheid.’ De kalveren worden overigens allemaal met volle melk opgefokt: onder de koe en wanneer die te weinig melk heeft, gaan de kalveren al snel
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Ruinen

eigenaren gebroeders Jos (links) en Bertil Horlings
plaats Ruinen
aantal kalvingen 25 per jaar
grondgebruik	
28 ha, waarvan 5 ha mais

in de iglo. ‘Ik laat de koeien ook graag in september
kalven, dan hebben we ook embryokalveren uit ontvangsterkoeien, melkkoeien. Die melken we dan twee
keer per dag, zodat de kalveren niets tekortkomen.
Als ze longontsteking of diarree krijgen, sta je alweer
met 2-0 achter.’

Twee Amaretto’s
geboren uit
embryotransplantatie
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Sep. Hij is een zoon van Vuiton uit de bekende Formule
(Hazard x nationaal kampioen Cocinelle). ‘Hij had bij de
geboorte al mooi fijn beenwerk’, aldus Bertil, die de
eerste melkkoeien al drachtig heeft gemaakt. ‘Het is
even afwachten of de kalveren zoals verwacht ook gemakkelijk geboren worden.’ Van Sep zitten de eerste
3000 rietjes al in het vat.
De stierenkeus bij de gebroeders gebeurt met zorg. ‘We
blijven puzzelen met origine, we houden de bloedvoering in de gaten en proberen inteelt zoveel mogelijk te
vermijden’, geeft Bertil aan. Aniek vult hem aan: ‘“Het
zal wel passen” kennen we niet, we zetten niet zomaar
klakkeloos een stier in.’
Van Engin hebben ze goede dieren. ‘Die past heel mooi
op Attribut. En Argan in combinatie met Nevada is ook
zo’n “gouden” kruising.’ De jongste kalveren zijn van
Amaretto. ‘Een stier met maat en bespiering. We hebben
Adagio niet gebruikt, waardoor we een vrije bloedvoering hebben’, aldus Bertil. ‘Als iedereen links gaat, gaan
wij rechts. We lopen niet achter de meute aan, want dan
hebben we nog een keer wat anders dan anderen.’
Zo kunnen ze nu gemakkelijker kiezen voor stieren
met Adagio in de bloedlijn.’ Naast een mooie score van
91 punten heeft Amaretto nog een pluspunt, somt de
vleesveehouder op. ‘Hij heeft een moeder van 90 punten,
een goede moederlijn vinden we ook belangrijk.’

Succesvol met gesekst sperma

De zesjarige
Gebr. Horlings Ine
(v. Attribut),
met haar zeven
maanden oude
vaarskalf
Engin (v. Engin)

Vanaf het beenwerk wijst Bertil naar boven, via de
schouder naar de rug. ‘Een goede aansluiting van een
brede schouder naar de rug vind ik ook heel belangrijk.’
Ruimte moeten ze hebben tussen de voorbenen. ‘Dan is
er ruimte voor hart en longen. Als ze aan de voorkant
breed en sterk in elkaar zitten, dan komt de kwaliteit in
de achterhand er ook wel.’ Een perfect voorbeeld hiervan vindt hij hun kampioenskoe Gebroeders Horlings
Ine (v. Attribut) ‘Je kunt een pak stro tussen haar voorbenen zetten.’

Gouden combinatie
Met veel klanten als melkveehouder, die ook nog eens de
Belgische blauwe als meestgebruikte stier kiezen, is het
een logische stap dat Bertil een stier uit zijn eigen stal
haalt. Dat is Gebroeders Horlings Sebastiaan, roepnaam
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Met 25 kalvingen per jaar hebben de broers Horlings
een groot koppel jongvee op het bedrijf. ‘We werken veel
met gesekst sperma’, geeft Bertil aan. ‘Ja, ook bij oudere
koeien red ik dat met één inseminatie.’ Hij noemt als
succesfactor zo dicht mogelijk bij de eisprong te insemineren. ‘Je moet niet te vroeg zijn bij gesekst insemineren
en bij twijfel doe ik altijd een herinseminatie.’ Dat zo’n
rietje veel duurder is, vindt de professionele inseminator
niet zo belangrijk. ‘Gust blijven kost nog meer geld. We
moeten het hebben van de kalfjes, dus op sperma moet
je niet bezuinigen.’
Hij noemt ook voeren doorslaggevend voor een goed
drachtresultaat. ‘Het is hier altijd tafeltje-dekje. Als de
koeien in de wei lopen, ligt er binnen altijd voer voor
het voerhek: mais, gehakseld gras en daar komt nog
1,5 kilo brok overheen. Wanneer de koeien in een positieve energiebalans zijn, worden ze makkelijker drachtig.’ Ook in de fokkerij let hij bij de stierkeus op de
vruchtbaarheid. ‘Ik pak altijd een stier met een positieve dochtervruchtbaarheid.’
Het toonbeeld van vruchtbaarheid heeft Bertil op zijn
netvlies: Gebr Horlings Sunshine (v. Argan). ‘Ze heeft
zeven keer gekalfd, vier keer links en drie keer rechts.
We hebben haar met gesekst sperma van Amaretto gespoeld en ze leverde dertien embryo’s.’ Sunshine is verkocht naar Patrick van den Berg, de vaste afnemer van
koeien en stiertjes, en ook daar levert ze embryo’s. ‘We
zijn zelf inmiddels alweer twee generaties verder’, geeft
Bertil aan. ‘Van Sunshine hebben we een Nevada en daar
alweer een Amaretto uit.’
Op de vraag of er nog verbeterpunten zijn in hun koppel, blijft Bertil even stil. ‘Je moet ook een keer tevreden
zijn. De slager zegt dat een beest van 600 kilo geslacht
gewicht te groot is. Wat keuringen betreft willen we nog
graag een keer een nationaal kampioen fokken. Natuurlijk wel uit een eigen bloedlijn.’ l

veeteeltvlees JUNI 2022

VV06-bedrijfsrepo Horlings.indd 14

07-06-22 12:27

