
Niet trots op één, 
maar op hele koppel

De linten hangen nog aan de goedge-
vulde prĳzenkast in de kantine. De 

stalnaam Op den Berg – te danken aan 
de locatie van het bedrĳf op een van de 
hoogst gelegen delen in Sint-Oedenrode 
– duikt regelmatig op in de uitslagen 
van witblauwkeuringen. Laatst nog in 
Geffen, waar Op den Berg Vital de reser-
vetitel bĳ de koeien in de wacht sleepte. 
De Herosdochter is samen met haar vol-
le zus Op den Berg Veronique het para-
depaardje in de stal, die ruim 50 witblau-
wen telt, van Frans van Boxmeer (63) en 
schoonzoon Millo van Schaĳk (42). 
De witblauwfokkerĳ op het bedrĳf kent 
een lange geschiedenis. Al in de jaren 
zestig begon de vader van Frans van Box-
meer met witblauwen. Zĳn zoon volgde 
hem op. ‘Ik houd van dieren. Ik heb sa-
men met mĳn broers een aantal bedrĳ-
ven in de auto-industrie. Hier met de 
koeien bezig zĳn is een vorm van ont-
spanning.’ 
In 2000 bouwde Van Boxmeer een hel-
lingstal, met plek voor ruim 50 dieren. 
‘Ik koos ervoor vanwege dierwelzĳn – de 
dieren lopen op deze manier altĳd op 
stro – én vanwege arbeidsgemak. Het in-
strooien kost weinig tĳd en de mest-
schuif schuift alle mest opzĳ’, geeft Van 
Boxmeer aan. De witblauwfokkerĳ om-
schrĳft hĳ als een uit de hand gelopen 
hobby, die hĳ inmiddels deelt met zĳn 
schoonzoon Millo van Schaĳk, in het da-
gelĳks leven veetransporteur. 

Een paar centimeter groter
Samen zetten de vleesveehouders de lĳ-
nen uit. ‘We willen een mooie Belgisch 
witblauwe die precies voldoet aan de 
standaard, maar liefst nog een paar cen-
timeter groter is’, zegt Van Boxmeer. De 
volle zussen Vital en Veronique voldoen 
bĳna aan dat ideaalbeeld. ‘Al mochten ze 
nog iets scherper in de belĳning zĳn’, zo 
plaatst Van Schaĳk een kanttekening.
Die extra aandacht voor hoogtemaat is 

Ze genieten van keuringswinst, maar een homogeen koppel 

koeien geeft Frans van Boxmeer en Millo van Schaĳk minstens 

zoveel voldoening. De witblauwfokkers streven naar koeien met 

ruime bekkens met het oog op meer natuurlĳke geboorten. 

tekst Inge van Drie

Frans van Boxmeer en Millo van Schaĳk  
bereiden zich voor op meer natuurlĳke geboorten

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Millo, Elzey en Temmi van Schaĳk met  
Op den Berg Vital

De twee volle zussen Veronique en Vital
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niet voor niets, geeft Van Boxmeer aan. 
‘Hoogtemaat is positief gecorreleerd aan 
bekkenmaat. Een grotere koe heeft ge-
middeld genomen een breder bekken.’ 
En dat is met het oog op de trend naar 
meer natuurlĳ ke geboorten geen over-
bodige luxe, vinden de vleesveehouders. 
‘Tegen de publieke opinie kunnen we 
niet vechten. Als we dit ras willen hou-
den, dan zullen we de kant op moeten 
van meer natuurlĳ ke geboorten.’
De vleesveehouders kennen de verdeeld-
heid onder witblauwfokkers op dit punt. 
‘Maar als je pro natuurlĳ ke geboorten 
bent, betekent dat niet meteen dat je 
ook anti keizersnede bent’, geeft Van 
Schaĳ k aan. ‘Met een keizersnede is niks 
mis. Bĳ  vleeskoeien zullen net als bĳ  
melkvee altĳ d keizersnedes blĳ ven 
plaatsvinden, maar dat routinematige 
gaat eraf.’ 

Fokwaarde voor persdrang
Meer natuurlĳ ke geboorten moet op ter-
mĳ n ook kunnen, denken de twee man-
nen. Al is de hulp van ki-organisaties 
daarbĳ  essentieel. ‘We hebben wel fok-
waarden nodig. Niet alleen voor bekken-
maten, maar ook voor bĳ voorbeeld 
persdrang. Bepaalde bloedlĳ nen in het 
witblauw hebben bĳ na geen persdrang’, 
geeft Van Schaĳ k aan. 
Ook extra opleiding op het gebied van 
verloskunde én voeding is vereist, denkt 
hĳ . ‘Hoogdrachtige koeien zullen we iets 
schraler moeten houden met minder 
mais en meer graskuil.’ Het is ook een 
kwestie van gebrek aan ervaring, voegt 
Van Boxmeer toe. ‘Wanneer moet je in-
grĳ pen bĳ  een geboorte, hoe lang kun je 
wachten? Dat weten we allemaal nog 
niet. En het is ook een heel proces in het 
hoofd; we zĳ n het niet gewend en willen 
natuurlĳ k wél een levend kalf.’

Zelf lieten de vleesveehouders al vroeg 
de bekkenmaten opmeten. Ook deden ze 
mee aan het project Natuurlĳ ke Luxe. 
‘We laten nog steeds elk jaar de bekken-
maten meten. We hebben geluk dat we 
koeien met vrĳ  grote bekkens hebben. 
We zien ook dat het erfelĳ k is; de ene 
familie scoort er beter op dan de andere’, 
merkt Van Boxmeer op.
De vleesveehouder denkt dat de ver-
schuiving richting natuurlĳ ke geboor-
ten wel gevolgen heeft voor keuringen. 
‘Ik denk dat er twee stromingen zullen 
ontstaan op keuringen: rubrieken voor 
dieren die natuurlĳ k zĳ n geboren en die-
ren die met een keizersnede zĳ n gebo-
ren. Anders zou er geen sprake zĳ n van 
eerlĳ ke concurrentie. Maar voor het zo-
ver is zĳ n we wel drie generaties verder.’ 

Eierstokken benutten
Met minder fraaie koeien met nauwe 
bekkens fokken Van Boxmeer en Van 
Schaĳ k niet verder. Ook bĳ  de stierkeus 
speelt het verschuiven van keizersnede 
naar natuurlĳ ke geboorte een rol. ‘Nu 
nog bĳ  lang niet alle stieren de fokwaar-
den voor bekkenmaten bekend zĳ n, let-
ten we vooral op draagtĳ d en geboorte-
gewicht. En op hoogtemaat, vanwege de  
positieve relatie met bekkenmaten.’ 
Op dit moment zetten de fokkers Ori-
gan, Attribut, Or du Beaujeau en Pica-
dilly in. In het verleden hebben ze ook 
Imperial, Sheriff, Osborne en Dafydd 
veel ingezet. ‘We vinden hoogtemaat en 
beenwerk belangrĳ k, maar vergeten ook 
de bespiering niet. Ook de gestalte en 
het algemeen voorkomen van de stier-
moeder nemen we mee als criteria’, zegt 
Van Schaĳ k, die de afstamming tot in 
detail uitpluist. ‘We houden het genen-
pakket goed in de gaten; we willen erfe-
lĳ ke gebreken vermĳ den. Dat is soms 

een hele puzzel, maar ik doe het graag.’
Om extra nakomelingen te krĳ gen van 
hun beste koeien spoelen de vleesvee-
houders soms een aantal koeien, zoals 
binnenkort Vital en Veronique. Ook be-
nutten ze van een aantal koeien na de 
slacht nog de eierstokken om via ivp nog 
meer nafok te krĳ gen. 
De fraaiste dieren laten ze graag zien 
op keuringen, zoals Vital en Veronique. 
Toch is een keuringsoverwinning niet 
wat de vleesveehouders de meeste vol-
doening geeft. ‘Natuurlĳ k, het is prach-
tig als je met twee volle zussen op één en 
twee in de rubriek eindigt. Maar ik ben 
op de hele veestapel trots.’ Van Boxmeer 
pakt een map erbĳ  en zoekt snel de juis-
te pagina. ‘Kĳ k, onze veestapel scoort 
voor beenwerk gemiddeld 90,25 en voor 
totaal exterieur 87,87. Een keuring is 
een momentopname, maar een homo-
geen koppel in de stal is zeker zo mooi. 
Dat blĳ ft.’ l

Frans van Boxmeer 
Frans van Boxmeer en Millo 
van Schaĳ k omschrĳ ven hun 
witblauwfokkerĳ  als een uit 
de hand gelopen hobby. De 
fokkers lieten al vroeg de 
bekkenmaten opmeten. 

Ras:  Belgisch witblauw
Woonplaats:  Sint-Oedenrode
Aantal stuks:  ruim 50
Aantal kalvingen:  20

Sint-Oedenrode
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