HOOFDARTIKEL 40 JAAR BLONDESTAMBOEK

Veertig jaar

la belle blonde

Het Blonde d’Aquitaine Stamboek Nederland bestaat deze zomer veertig
jaar. Van een mooie kans voor melkveehouders na de superheffing groeide
het Franse vleesveeras uit tot een van de meest succesvolle in Nederland
én in Europa. Een terugblik met Ton Hartman, Peter Thissen en Ed Neerincx.
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H

et was eigenlijk te danken aan de quotering, de
Europese beperking op de melkproductie, waardoor het blonde d’Aquitaineras bekendheid kreeg
onder Nederlandse melkveehouders. Importeurs reden
met vrachtwagens af en aan naar Frankrijk en haalden
vleesvee naar Nederland om de lege gaten in de stal te
vullen. Bij de net aangekomen vrachtwagens verdrongen
de melkveehouders zich achter de klep. Ze konden in de
rij aanschuiven.

Halverwege de jaren tachtig was het vleesvee niet aan te
slepen, ook de blonde d’Aquitaines niet. Veel kennis over
het houden van vleesvee, laat staan van de fokkerij, was
er niet. Het is in 1982 dat er een stichting werd opgericht, de voorloper van het stamboek. Daarbij werd in de
statuten opgenomen dat de blonde gefokt moest worden
volgens de Franse richtlijnen.
Het is de tijd dat ook Ton Hartman en Peter Thissen hun
eerste blonde d’Aquitaines aanschaften. Ze togen naar
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Bastiaan Oomen ziet nog genoeg kansen voor de toekomst
Kampioenskoeien zul je bij stamboekbestuurder Bastiaan Oomen niet vinden. ‘Wij zijn
meer vermeerderaar, maar we zijn net zo
goed dag in, dag uit, met passie met onze
blondes bezig.’ Met zijn vader en broer heeft
hij zo’n 120 moederdieren in een natuurgebied. ‘Wij fokken functionele dieren en in die
fokkerij hebben we stamboekfokkers heel
hard nodig om vooruitgang te boeken.’
Oomen zit al een jaar in het bestuur en met
zijn achtergrond vertegenwoordigt hij een
professionele groep fokkers die een mooie
toekomst voor de blonde d’Aquitaine ziet.
‘Over de onzekere tijden in de landbouw
maak ik me niet zoveel zorgen. Het zal zijn

weg moeten vinden. Ik hoop en denk dat er
juist kansen liggen voor zoogkoeienhouders,
als je ze maar wilt zien en wilt pakken. Wanneer je natuurbeheer zegt, volgt al heel snel
de zoogkoeienhouderij. Want een zoogkoe
kan natuurgronden tot waarde brengen.’
Als benjamin in het bestuur ziet hij ook de
meerwaarde van het stamboek naar de toekomst toe. ‘Veel van onze leden zijn hobbyfokkers, maar meer nog dan bij andere stamboeken hebben we ook professionele
houders van blondes. Als er geen discussie
is, volgen er ook geen nieuwe ontwikkelingen, dus die variatie is juist belangrijk voor
een mooie toekomst.’

het noorden van Frankrijk, waar inmiddels een afgevaardigde van het stamboek zijn goedkeuring moest
geven over de aankoop van stamboekdieren. ‘Ze wilden wel dat er kwaliteitsvee naar Nederland werd
geëxporteerd’, licht Thissen toe.
Van groot en plat zijn de
blondes verbeterd naar
fijn met zoveel mogelijk
‘grain de viande’

10

Steeds meer uniformiteit
‘In de beginjaren was de vraag op een gegeven moment zo groot, dat iedereen in blondes handelde en

er geen controle meer mogelijk was op wat er verkocht werd, met of zonder papier of met een minder
goed karakter.’
Het Franse stamboek bestaat dit jaar zestig jaar en
is dus maar twintig jaar ouder dan de Nederlandse
dochtervereniging. Het vleesveeras is een samensmelting van drie rassen, afkomstig uit de verschillende windstreken in Frankrijk, waardoor de blonde
in veeverbeteringtermen nog een vrij jong ras is.
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De blondes zagen er bij de start van het Nederlandse
stamboek, zo’n veertig jaar geleden, dan ook heel
anders uit. Door de samensmelting van de drie rassen was er in het begin geen sprake van uniformiteit.
‘Wat er toen vooraan liep op de keuring en wat nu is
een wereld van verschil. Zo kon je in de beginjaren
van de blondefokkerij aan het dier zien uit welke
streek het kwam. ‘Het is een ras dat nog steeds in
ontwikkeling is’, vat Thissen samen. ‘Mede bepaald
door de economie.’

Van grasmaaier naar economie
‘Ze moesten in het begin vooral groot zijn’, herinnert
Hartman zich nog. ‘En plat. Over fijnheid en kleur
werd toen nog niet gesproken.’ De koeien kalfden
toen de eerste keer op zo’n 3,5-jarige leeftijd. ‘Op die
leeftijd hebben ze nu al een kalf grootgebracht’,
schetst Hartman de ontwikkeling.
Het kon ook zo maar zijn dat keuringskoeien nooit
gekalfd hadden en jaarrond in showconditie verkeerden. ‘Ze waren goed voor het onderhoud van het
terrein, ze waren meer grasmaaiers’, herinnert Hartman zich. ‘Boeren hadden akkerbouw en een wijngaard. Op percelen waar ze niks mee konden, liepen
de blondes waar ze premie voor kregen.’ Ook dat is
behoorlijk veranderd. Koeien die nu naar de keuring
gaan, moeten vóór 36 maanden leeftijd de eerste
keer gekalfd hebben. ‘Plus hun tussenkalftijd mag
niet hoger dan 400 dagen zijn, anders komen ze
nooit meer op de keuring’, voegt Thissen, inmiddels
jurylid in Frankrijk, eraan toe.
Zo’n dertig jaar geleden veranderde de stichting in
een heus stamboek voor de blonde d’Aquitaines.
Hartman werd toen voorzitter. ‘Eigenlijk voor één
jaar, maar het werden er uiteindelijk acht.’ Totdat hij
met Thissen naar Frankrijk verhuisde. ‘De nadruk in
de fokkerij is steeds meer op vroegrijpheid komen te
liggen’, blikt Hartman terug. Nu hoeven we geen vijf
jaar meer te wachten tot een dier slachtrijp is. ‘En de
kilo’s zijn ook minder geworden. Slagers moeten het
ook kunnen hanteren.’
Ed Neerincx, 21 jaar bestuurder bij het Nederlandse
stamboek, onderschrijft dat. ‘In de breedte is de kwaliteit van de dieren veel beter geworden. Van het
grote, lange en zware foktype is de trend nu weer
wat meer richting mixte. Meer raskwaliteit, fijnheid
in huid en wellicht ook wat meer vroegrijpheid.’
Maar bij het fokken van het mixte-type hoort ook

een belangrijke toevoeging, geeft hij aan: ‘Met behoud van de goede eigenschappen, zoals een gemakkelijke geboorte. Dat staat altijd op nummer één. En
dan komt het rastype erachteraan.’ Ondanks dat de
blondes voor de meesten een hobby zijn, blijft Neerincx hameren op het belang van economie. ‘Als
fokker moet je aansluiten bij de commerciële markt.’

Fijn, fijn en nog eens fijn
De focus op economie is ook in de keuringsring
merkbaar, geven Peter en Ton aan. ‘Alles draait om
kwaliteit. De aftekening van de bespiering moet je
door het vel heen kunnen zien, dat wordt “grain de
viande” genoemd. Alle naadjes, draadjes en spiertjes
zie je zitten, omdat ze fijn van huid en bot zijn.’
En, o ja: ‘Een dier dat goed scoort op raskenmerken,
zal in principe een voldoende goed geboorteverloop
hebben. Voor ons gaat dat hand in hand’, voegen de
Franse blondefokkers eraan toe.
Nog een verschil met de beginjaren: het haar moet
nu kort zijn. Geen krullen op de kop of lange haren,
maar heel fijn haar. Thissen geeft aan dat het daarom ook verboden is in Frankrijk om de dieren te
scheren voor de keuring. ‘In Nederland doen ze dat
nog wel.’ Samenvattend zijn de heren het er wel over
eens. ‘In de beginjaren waren het eigenlijk lompe
beesten, maar we vonden ze toch mooi.’
Eens in de twee tot drie jaar komen Thissen en Hartman naar Nederland, als ze tenminste goede vervanging op de boerderij hebben. In Koekange, op de
jongveekeuring bij Dennis Boerland, zijn ze ook geweest. ‘We waren aangenaam verrast’, geeft Thissen
aan. ‘Er wordt vooruitgang geboekt, en de Franse lijn
wordt gevolgd.’

Nederland versus Frankrijk
Dat de Nederlandse blonde heel goed in de lijn past
van de fokkerij in het moederland, was wel te zien in
Sedan, in 2017. Daar werd de tweede Europese show
georganiseerd, de eerste was in Parijs in 1995. In
Sedan werd de Nederlandse afvaardiging tweede
achter de Franse. Mooier kon het niet worden. Of
toch wel: Fatima du Moulin van Jan Schilder haalde
een rubrieksoverwinning. Ed Neerincx noemt het
Europese treffen een van de hoogtepunten uit veertig
jaar stamboek. ‘We zitten in kwaliteit heel dicht
achter de Fransen. Nee, we gaan ze niet voorbij.’
Het gevoel dat na Sedan overheerste, was niet alleen

Ed Neerincx 21 jaar voorzitter
en samen met Marjan succesvol fokker
Ed Neerincx heeft 23 jaar lang tijd vrijgemaakt
als bestuurder, waarvan 21 jaar als voorzitter,
van het blonde d’Aquitainestamboek. Daarnaast was hij ook succesvol in de fokkerij met
zijn eigen Hoeve Druivendaal, aangevoerd
door zijn vrouw Marjan. ‘Die is meer boerin
dan ik boer.’ Hoogtepunt uit hun fokkerijloopbaan is de door hen gefokte Aurora (v. Orion),

inmiddels 17 jaar. Ze werd vijf maal nationaal
kampioen en leverde met zoon Imposant
(v. Titan) en dochter Garfield, die mee is geweest naar Sedan, aansprekende nakomelingen, die ook weer hun steentje bijdragen
in de fokkerij. ‘Aurora is nog heel vitaal, ze
bracht al vijftien kalveren en is inmiddels
weer geïnsemineerd.’
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In 2017 werd de
Nederlandse afvaardiging
tweede bij de Europese
keuring in Sedan, achter
de Franse groep

tevredenheid over de resultaten, maar vooral ook de
fijne sfeer. Heel belangrijk, vindt Neerincx. ‘Voor de
meeste fokkers van blonde d’Aquitaines is het een
hobby, als liefhebberij en als tweede tak. Gezelligheid, busreizen naar Frankrijk, keuringen, er is veel
tijd ingeruimd voor gezelligheid.’ In de keuringsring
– waar het altijd rondom gezellig druk is – overheerst sportiviteit. ‘Winnaars komen en gaan. Dank-

zij de breedte in de kwaliteit blijft het altijd spannend wie de beste heeft.’
‘Nederland is het eerste Europese land dat de fokkerij van blondes zo goed heeft opgepakt en bovendien
volgt het het Franse stamboek’, verwoordt Thissen
de algemene gedachte in Frankrijk. ‘Daarbij worden
er in Nederland jaarlijks zo’n 20.000 blondestieren
uit Frankrijk afgemest. Bedrijven als Broeders en de

Ton Hartman en Peter Thissen behoren tot de top 5
van beste blondefokkers in Frankrijk
Ze ‘leven’ blondes. Vandaar dat Ton Hartman
(74, rechts op de foto) en Peter Thissen (61)
zich in 2000 vanuit Bergeijk in Courrensan in
Zuid-Frankrijk vestigden, in het hart van de
blondefokkerij. Met hun fokbedrijf Lapeyrade
kwamen ze in de top 5 van de beste exterieurfokkers van Frankrijk. Onder andere
dankzij hun aankoopstier Disco (v. Ronaldo),
die menig (nationaal) kampioenslint binnenhaalde. In aantallen zijn ze wel iets geminderd. ‘We hebben nog 18 koeien, dat kunnen
we nog goed aan. Ook als een van de twee
er niet is’, vertelt Ton. ‘Maar even zo goed

12

blijven we streven naar de beste kwaliteit.’
Dit jaar zullen ze op de nationale show in
Frankrijk twee stieren inzenden. ‘We gaan er
eigenlijk van uit dat we er in ieder geval één
meenemen naar Parijs.’ Naast het verzorgen
van de veestapel met Ton heeft Peter zich
opgewerkt tot Frans jurylid en komt in die
hoedanigheid ook nog weleens in Nederland om te keuren. ‘We zijn al 22 jaar in
Frankrijk, maar de contacten met de Nederlandse collega-fokkers zijn gebleven. Sterker
zelfs, sinds we hier wonen, hebben we er
meer opgebouwd.’
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Mooi veertigjarig jubileumfeest in Raalte
‘Mooier kon het niet’. Dat was de samenvatting van de viering van veertig jaar stamboek blonde d’Aquitaine in het Nederlandse Raalte.
De viering van het 40-jarig jubileum zaterdag
25 juni had niet mooier gekund. Zowel de
opkomst als het prachtige weer maakten van
de dag een mooi jubileum.
Op het bedrijf van gastheer Rob Reinders in
Raalte kregen de leden een geweldige dag
aangeboden. In de ochtend opende vicevoorzitter Bastiaan Oomen de feestelijkheden met een toespraak waarin 40 jaar
stamboek met een terugblik en kijk op de
toekomst in beeld kwam. Ook het Franse
blonde d’Aquitainestamboek bracht zijn felicitaties uit met een mooie brief van directeur

Lionel Giraudeau, die werd voorgelezen door
Fredie van Dijk. Na de opening was er gelegenheid voor de ruim 300 feestgangers om
herinneringen op te halen onder het genot
van een hapje en drankje. Een voortreffelijke
lunch met blondeburger, aangeboden door
Natuurvlees, sloot het ochtendprogramma af.
In de middag volgde een rondleiding op het
bedrijf van Rob Reinders en Han Groote
Wolthaar. Tijdens de rondleiding was er ook
een presentatie van een vijftal excellent
ingeschreven koeien. Hoofdinspecteur van
CRV Addy Moree en inspecteur Fredie van
Dijk gaven er uitleg over het beoordelen van
de blonde d’Aquitaine en het werken met de
cijfers van het keuringsrapport.
De dag werd afgesloten met een barbecue

met côte de boeuf, aangeboden door
de Vleesvee Integratie Twente (VIT) bv
uit Oldenzaal.

VIT zorgen ervoor dat er professioneel en op grote
schaal met de blondes gewerkt wordt.’
Ondanks dat de Nederlandse fokkers in de slipstream
van het moederstamboek de veestapel verbeteren,
zijn er wel wat kleine verschillen te ontdekken. Zo is
er in Nederland meer aandacht voor beenwerk. ‘Logisch ook, omdat de dieren in Nederland gehouden
worden op roosters of aan de ketting. Zo’n huisvesting bestaat in Frankrijk niet voor de blondes’, aldus
Thissen, die aangeeft dat de Fransen op hun beurt
weer meer naar raskwaliteiten kijken. ‘De kop bijvoorbeeld. Je zoekt naar een koe die adel heeft en
een persoonlijkheid is. Ja, je mag het esthetisch noemen, maar het is wel belangrijk als je naar keuringen
gaat en/of een hoge exterieurscore wilt halen. Bij ons
noemen we dat “concours de beauté”.’ De Nederlandse fokker is op dat punt wellicht wat economischer
ingesteld. ‘De kop gaat er toch af.’

Letten op melkgift
De vraag wat er nog te verbeteren valt aan de blonde
in de toekomst, is niet moeilijk te beantwoorden,
geeft Thissen aan. ‘Nog meer uniformiteit.’ ‘En de
melkgift’, voegt Hartman eraan toe. In het verleden
werd daar niet altijd goed naar gekeken, in de boomgaard met blondes liepen ook nog wel een paar melkkoeien waar de kalveren bij terecht konden.
Elke koe moet zijn eigen kalf goed kunnen grootbrengen, luidt het doel. Dankzij het door de overheid
ondersteunde weegprogramma voor de kalveren (die
elke drie maanden gewogen worden) zijn er data
beschikbaar waar fokwaarden uit gedestilleerd worden. De gegevens geven zicht op de groei en zorgen
voor een index voor de stier en voor de koe. Naast
melkgift geldt dat ook voor afkalfgemak. ‘Een stier
die 115 scoort, gaat over de kop vergeleken met een
stier die een fokwaarde 95 heeft.’ Zo blijven de fokkers finetunen in de verbetering van hun blonde
d’Aquitaines, in Frankrijk en in Nederland. Op naar
de volgende 40 jaar. l
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