GENERATIE ALPHA EN Z BART HOOGEVEEN

‘De koeien zijn een hobby
en dat wil ik zo houden’
Elke generatie heeft zo zijn
benaming(en). De generatie geboren
tussen 1990 en 2000 wordt de (inter)netgeneratie of Z-generatie genoemd. De
generatie geboren tussen 2000 en 2010
is de Google-generatie of alpha(α)generatie. Wie is onze alpha- en Z-generatie in de vleesveesector? Wat typeert
hen, wat drijft hen, welke dromen hebben ze? Eén zaak staat als een paal
boven water: ze (m/v) hebben een passie
voor vleesvee. In dit nummer een
portret van Bart Hoogeveen (26).

TEKST QUINTEN VAN OOIJEN

Met vijftien Belgisch witblauwen haalt Bart Hoogeveen zijn hart op. Al van kleins af aan ligt zijn passie bij de fokkerij. Dagelijks is hij samen met zijn vader met de runderen in de weer. ‘Het is onze
hobby om naar de keuring te gaan. Onze focus ligt daarom op het fokken van koeien met goed
beenwerk en zoveel mogelijk gewicht en bespiering’, vertelt Bart. Twee tot drie keer per jaar neemt
de jonge veehouder een aantal van hun koeien mee naar keuringen. ‘Voor het aantal runderen dat
we hebben, presteren we goed’, stelt Bart. Dat is voor hem belangrijk. ‘We fokken onze runderen
speciaal voor de keuringen. Tachtig procent van onze dieren verkopen we voor de fokkerij.’ Barts
favoriete koe is de twee-en-een-halfjarige Polly van Daisel. ‘Zij is momenteel de beste koe die we
hebben. Ze is goed gebouwd, is heel correct op beenwerk en mooi bespierd’, licht hij toe. Volgens
Bart is haar afstamming ook goed, waardoor hij verwacht dat ze een goede fokkoe wordt.
Niet alleen de vleesveefokkerij trekt Bart, ook met de duivenfokkerij houdt hij zich bezig. Zo werkt
hij onder meer in de exporthandel van duiven. Vijftien Belgisch witblauwen vindt hij daarom een
mooi aantal naast zijn baan. ‘De verzorging van de runderen is zo gedaan. We zijn niet de hele
middag koeien aan het vangen.’, stelt hij. In de toekomst wil hij verder gaan met de runderen, maar
een uitbreiding is voor hem niet nodig. ‘Het is een hobby en dat wil ik ook zo houden’, aldus Bart.
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