PROFIEL
Naam: Jaap (56) en Marga (57) van Beukelen.

Woonplaats: Pesse
(Dr.).

Bedrijf: het bedrijf

Misschien hebben wij door het houden
van melkvee meer ervaring met afkalven
en daarin wat meer rust”, meent Marga.

Focus op fokkerij
Van Beukelen richt zich op de fokkerij.
Met stier Jacode en koe Daphne 3 zijn
prijzen gewonnen op veekeuringen. “Ik
fok nog steeds met de ruim bemeten nakomelingen van deze dieren. Van Jacode
heb ik nog 200 rietjes.” De vleesveehouders gebruiken sperma van Gertinus, Jacode en andere eigen fokstieren.
Van enkele geïnsemineerde en gespoelde Verbeterd Roodbont-koeien
plaatst Jaap embryo’s in koeien en pin-

3,5 jarige fokstier Frans van ’t Veerhuis,
vorig jaar ingezet op de pinken. Dit bedrijf
laat bekkenmaten alle nakomelingen meten.
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heeft 30 kalfkoeien, 8 fokstieren, 2 dekstieren
en 15 stuks jongvee van het
Verbeterd Roodbont-vleesras
en 70 melkkoeien en 60 stuks
jongvee op 70 hectare grond.
Daarnaast runt een van de
zoons een loonwerkbedrijf.
Aanleiding voor de reportage: Het Verbeterd Roodbontstamboek presenteerde op 21
februari 2015 tijdens de algemene ledenvergadering haar
nieuwe fokdoel in haar streven naar meer natuurlijke
geboortes. Van Beukelen is in
dat streven een van de fokkers van het eerste uur.

Vleesveefokker Jaap van Beukelen met
zijn koe Daphne’s Gravin, een dochter van
Daphne 3. Deze koe heeft ruime bekkenmaten geërfd van haar moeder.

ken van de melkveestapel. De fokkers
houden alle vaarskalveren aan, ter vervanging van de eigen veestapel. Alle
jongvee krijgt tot een leeftijd van vijf
maanden dagelijks 1,5 kilo kalverbrok,
voor een goede jeugdgroei.
Ze mesten zelf geen dieren af. Ze verkopen jaarlijks zes of zeven slachtkoeien
en tien stiertjes voor fokkerij of mesterij.
Het slachtvee gaat naar afmestbedrijf
Witteman in Zoetermeer, dat slagers belevert met het vlees. “Die willen het vlees
vanwege de fijne structuur graag hebben.
Deze kwaliteit moet ook in het ras blijven, maar dat verandert niet door het
vernieuwde fokdoel”, stelt Jaap, die met
Klaas Tigchelaar de foktechnische commissie van het stamboek vertegenwoordigt. “We gaan meer selecteren op grotere en langere dieren met grotere bekkenmaten, waarbij rastype, bespiering en
goede slachteigenschappen ook in het
fokdoel blijven.”
Stamboekleden kunnen zich opgeven
bij het stamboek om de bekkens van hun
dieren te laten meten. “Ook niet-leden
kunnen dat laten doen”, benadrukt Mar-

ga. “Hoe meer dieren we meten, hoe betrouwbaarder de fokwaardes. Zo boeken
we sneller vooruitgang in grotere en langere dieren. Ook voorkomt dat inteelt.”
Sinds vorig jaar worden ook de bekkenmaten van stieren gemeten en meegenomen in de fokkerij. In samenwerking met de ki-verenigingen gaat het
stamboek standaard de bekkenhoogte en
-breedte van fokstieren vermelden. Dat
helpt fokkers in hun streven naar grotere
dieren die natuurlijk kunnen afkalven.
Janet Beekman
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