Doreen en Haaije Sikkema

Stamboekfokkerij levert vooruitgang op
Tekst Fredie van Dijk, Foto’s Theo Janssen

Onderweg naar mijn bestemming in Friesland
roepen plaatsnamen op de bewegwijzeringsborden herinneringen op. In dit jubileumjaar
van het stamboek kom ik ze ook tegen in oude
artikelen die je nog eens bekijkt. Zomaar een
paar noemen. Langezwaag, de standplaats
waar Helen de Jong jarenlang het kantoor
bestierde. Ook nog Blessum. In de jaren
negentig was daar een proefbedrijf met
Blonde embryokalveren. Surhuisterveen
bekend van de standplaats van Dalstra reizen
waarmee het stamboek al veel excursiereizen
naar Frankrijk heeft gemaakt.
De eindbestemming is Doezum. Hier wonen Haaije (29) en
Doreen (27) Sikkema met hun twee zonen Matthijs (3) en Niek
(1). De enthousiaste jonge fokkers wonen sinds 2016 op de
boerderij waar ook hun goede vriend Menno Pop (28) veel te
vinden is.

Blondes
Haaije Sikkema groeide thuis op een woonboerderij op en was
gek van koeien. ”Ik mocht van mijn ouders op m’n zestiende
met dieren beginnen en niet eerder. Ik kocht toen kalveren uit
de melkveehouderij om ze later weer door te verkopen.
Later werden het grotere dieren toen ik ze bij Daan Mulder in
Sebaldeburen kon huisvesten,” vertelt Haaije enthousiast. In
2011 kwamen daar ook de eerste Blondes van Sikkema. Eerst
met tegenzin omdat de kleur niet in een goede smaak viel. ”Ik
had liever een dikbil in de stal maar vanwege het afkalfgemak
van de Blonde d’Aquitaine ben ik toch overstag gegaan,”
maakt de fokker duidelijk. ”Het was Feike Couperus die ons op
de Blondes heeft gewezen.”

Haaije en Doreen met hun kinderen Matthijs en Niek

Met de aankoop van de huidige locatie gaat in 2016 een grote
wens in vervulling. De oorspronkelijke boerderij die werd
gekocht omvatte naast de gedateerde schuren 1ha grasland en
0,8ha bebouwing. “We vonden het mega groot,” laat Doreen
weten. De aankoop regelde het jonge echtpaar Sikkema zelf.
”De verkopende makelaar had niet zoveel vertrouwen in ons.
Het leek of hij snel van ons af wilde en was niet erg geïnteresseerd in onze belangstelling,” vertelt Haaije. Inmiddels is
het huisperceel uitgebreid naar 4,7ha waarvan 2ha onder
particulier natuurbeheer valt. Hier mag alleen vaste mest op uit
gereden worden.

”Er is weinig
cijfermateriaal
over melkgift”

Fokkerij
Waren het in het begin merendeel dieren van onbekende
afstamming nu zijn er momenteel koeien met goede genetica
aanwezig. Haaije: ”We zijn begonnen met goedkope
embryo’s, die al wel 30 jaar oud waren, in te zetten in onze
Blondes. Het waren embryo’s met vaders zoals Ramo en
Aubin. Hiervoor gebruikten we draagmoeders die niet 100%
Blond waren. Dit doen we nog steeds maar dan zijn het recente embryo’s met actuele bloedlijnen.” Inmiddels wordt er
meer aandacht geschonken aan het zelf goede dieren fokken
en is het gebruik van embryo’s straks alleen nog incidenteel
aan de orde. Doreen: ”Het is toch een vrij dure aangelegenheid en je bent niet altijd zeker van een goed resultaat.”
Met de aankoop van jong fokstiertje BAC Lucky Koen van de
Woeste Hoeve op de stierenveiling van het COT in Laren
begon de interesse in betere dieren en het contact met de
fokker van de stier. Lucky Koen is een zoon van Evian uit de
bekende Guiness v.Disco en gefokt door Johan Schilder in
Hoogwoud. De stier heeft drie jaar gedekt op het bedrijf in

De familie Sikkema heeft een druk bestaan. Als zzp-er werkt
Haaije gemiddeld 40 uur in de week bij een akkerbouwbedrijf
en in het grondverzet. Doreen is regieverpleegkundige in het
UMC Groningen. Veel hulp is er wel van oud buurjongen en
vriend Menno Pop die als zzp-er eveneens in het grondverzet
werkt en als hovenier. Ook hij heeft een aantal Blondes op de
boerderij van Sikkema. Een andere tak op het bedrijf is de verkoop van ruwvoer. Het totale areaal aan grasland is 65ha in
pacht. Hiervan is 50ha beheersland. Nadat met 25 Blondes is
begonnen in Doezum is de veestapel dan ook uitgebreid naar
75 dieren met ongeveer 40 kalvingen op jaarbasis.

Menno Pop met Sjon JB
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Doezum. De aankoop zorgde nog wel voor de nodige uitleg
binnen het echtpaar. ”Ik was op vakantie redelijk ver van huis
en Haaije bracht een bezoek aan de veiling in Laren!” vertelt
Doreen. Het contact met Schilder resulteerde in nog meer
aankopen op de Woeste Hoeve zoals de toen twee drachtige
vaarzen Lovely AV87 v.Disco en Lente van de Woeste Hoeve
AV86 v.Tilbury.
Succesvol is ook de aankoop van Gabie AV88 geweest. Deze
dochter van Cauet Roz uit de fokkerij van Ed en Marjan
Neerincx in Elst was destijds door Schilder gekocht. Ook een
dochter van Evian uit Gabie, Joli en Peinture, een Manitou van
de Woeste Hoeve -dochter uit Gabie hebben we in ons bezit.
Gabie is inmiddels 11 jaar en nog steeds op het bedrijf. Een
zoon van haar, Romeo v.Octrooi van de Woeste Hoeve, gaan
we nu inzetten in onze eigen fokkerij. Een andere stier die we
ook gaan inzetten aan het eind van het seizoen is veilingtopper
BAC Paris v.Nero Malo gefokt door Bertus Brink en op
de COT-veiling in handen gekomen van Feike Couperus in
Sebaldeburen. Verder is er nog een recente aankoop van een
jonge stier. Een zoon van Lanzarote gefokt door de familie
Busch in Buurse. Haaije: ”We zagen een foto van Lanzarote
na zijn excellent verklaring en de stier sprak ons erg aan. Na
informeren bij de familie Busch is uiteindelijk de aankoop van
de nakomeling Sjors JB tot stand gekomen. In de toekomst zal
er wel meer worden geïnsemineerd. We boeken nu vooruitgang in onze fokkerij en de betere dieren zullen voor de bloedspreiding worden geïnsemineerd. Dan kunnen we ook meer
stiertjes voor de fokkerij aanbieden,” laat Haaije weten.

Afzet
Alle jonge stiertjes voor de mesterij worden naar tevredenheid
afgenomen door de VIT. Vrouwelijke dieren gaan naar de
plaatselijke handelaar. In principe worden er geen dieren
afgemest in Doezum. Wel bestaat het plan, nu er meer ruimte
wat betreft huisvesting is gekomen op de boerderij, dit
misschien op kleine schaal te gaan doen. Er is een kleine start
gemaakt met de verkoop van vleespakketten en er zijn wel
ideeën om dit uit te
breiden. Ook is er
zoals genoemd enige
ruwvoerhandel binnen
het
bedrijf.
Gewonnen gras van
het natuurland wordt
ook als strooisel voor
de eigen veestapel
gebruikt. De dieren
worden grotendeels
in een soort potstal
gehuisvest. Het grasland
bestaat
uit
meerdere percelen
en dat geeft ook dat
de Blondes in de
zomer op veel verschillende locaties te
vinden zijn.
Gaby

Ollie van de Woeste Hoeve

Bedrijfsverslag

Bedrijfsverslag
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BAC Radja absolute
veilingtopper op het COT
BAC

Op de zaterdag 26 maart gehouden online BAC-stierenveiling
werd BAC Radja van fokker Carl Mintjens uit Oostmalle
(België) de absolute veilingtopper. In een vlot biedduel bracht
de zoon van Nadal uit Naomi v.Vacherin €5650,- op. BAC
Radja is aangekocht door Laurens De Bat in Oostdijk. Het
tweede geld was voor BAC Sting van Ed en Marjan Neerincx
uit Elst. Deze nog jonge zoon van Max uit BAC Herve-dochter
Libertée tikte €4550,- aan.

Inmiddels goede genetica in de fokkerij

Haaije: ”Het jongvee laten we eerst thuis uitvliegen voordat ze
naar het natuurgebied gaan.” Standaard krijgt de veestapel
vanaf één jaar tweemaal per jaar een mineraal bolus toegediend. Bij het naar buiten gaan en met het opstallen.

De door Henk Stegeman uit Laren gefokte BAC Romano
v.Hilario uit de bekende Illusion bracht de teller met €4050,ook boven de €4000,-. BAC Duivendal Rocco, in de moederlijn nauw verwant aan BAC Sting, van fokker Ivo en Robert
Morsink uit De Lutte werd afgeslagen voor €3600,-.
Het aanbod van de 16 Blonde d’Aquitaine BAC-stieren zorgde
voor een gemiddelde van ruim €3100,-. Alle bedragen zijn
excl. btw.

Kalveren
Koper Laurens de Bat en zijn docher bij
het ophalen van BAC Radja in Laren

Jabu kwaliteit in Blond

     

Jabu

• Anis x Theodule x Leo
• Breed inzetbaar • Lengte en fijnheid
• Melk en makkelijk afkalven • Goed karakter
Info Marcel Gerritsen 06-54 98 49 05 ma.gerritsen@telfort.nl

www.vleesveerietjes.nl

In principe worden er het hele jaar rond kalveren geboren
maar we streven er naar dat de meeste kalvingen van de vaarsen in de periode tussen december en februari zijn. ”Het is
voor mij een redelijk rustige tijd laat Haaije desgevraagd weten
en dan ben ik vaker thuis. We willen geen kalveren verliezen
met de geboorte.” Mooi is dat goede vriend Menno Pop ook
een oogje in het zeil houdt. ”Mochten we door ons werk toch
niet thuis zijn dan seinen we onze goede buurman Mart in. Hij
is Limousinfokker en kent onze dieren. Hij helpt dan bij het
afkalven als dat nodig is.” Een goede buurman is beter als een
verre vriend, maakt de familie Sikkema duidelijk! Een aandachtspunt met de kalverij vindt Sikkema wel de melkgift. Er is
weinig cijfermateriaal over melkgift van de dieren en je moet
het maar ondervinden. Er zijn dan daarom al vaker dieren
vertrokken naar de mesterij die te weinig melkgift hadden.

Romeo

Door de inmiddels gedane aanpassingen aan de huisvesting
van de Blondes en een mooie nieuwe schuur met aan de ene
kant boxen voor de Friese paarden van Doreen en aan de
andere kant huisvesting voor de Blondes met daarnaast nog
enige mechanisatie bij het voeren op het bedrijf is het werk wel
makkelijker geworden en sneller klaar.
”We zien wel hoe het verder gaat in de toekomst maar in ieder
geval wel met Blondes,” besluiten Haaije en Doreen eensgezind!

Stamboek

De leverancier van :

Blonde d’Aquitaine en
Limousine rundvlees!

”We zijn stamboeklid geworden en lid van studieclub Noord.
Het mooie is dat je dan op andere bedrijven komt met de
excursies en op de keuringen zie je veel andere dieren en
fokkers,” vertelt Doreen enthousiast. ”Dan zie je past echt
waar je staat met je dieren. We gingen vol goede moed met
een stiertje naar de keuring in Zwolle. Thuis dachten we een
hele aparte te hebben maar in de ring werd het al snel duidelijk
dat we er nog lang niet waren. Veel te klein en we werden
hekkensluiter.” Ook in Enter werd al eens meegedaan aan de
keuring. ”We hebben er in ieder geval veel informatie door
verkregen.”

Inmiddels wordt er aandacht geschonken
aan zelf goede dieren fokken

Beter Leven Keurmerk 2 Sterren

Te koop gevraagd:

stierkalveren, slachtkoeien en slachtstieren
van het ras Limousine en Blonde d’Aquitaine
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