Rick Veldwijk

Ervaring spreekt boekdelen
Tekst Fredie van Dijk, Foto’s Theo Janssen

Ten tijde van mijn bezoek in Terwolde is nog
goed zichtbaar dat de agrarische sector in de
ban is van de stikstof problematiek. Resten
van brandstapels en vooral mega veel vlaggen
die op de kop hangen. Duidelijk dat ook in de
regio rond Apeldoorn actie is gevoerd. De
route voert uiteindelijk naar de boerderij van
de familie Veldwijk in Terwolde.
Op de boerderij ’Koekoekstede’ woont Rick met zijn vriendin
Willeke, nu nog in een tijdelijke unit, en de ouders van Rick in
de huidige bestaande boerderij. Ook de koeien van vader en
zoon zijn hier te vinden in de aangrenzende percelen grasland
en in de potstal. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur. Veldwijk sr.
richt zich op de Belgisch Blauwen en Rick (34) gaat volledig
voor Blond. Hij kocht in januari 2018 zijn eerste drie pinken
bij de fokker familie Brink in Klarenbeek. In juli van dat
jaar kwamen er nog vier bij via de VIT (Vleesvee Intergratie
Twente). ”Deze waren eigenlijk bedoeld om af te mesten voor
de VIT maar ze bevielen mij en heb er toch drie gehouden voor
de fokkerij,” vertelt Rick enthousiast. Vervolgens zijn er in
oktober nog drie gespeende kalveren uit de fokkerij van Brink
verhuisd naar Terwolde. Een eigen fokkerij met Blonde
d’Aquitaines kwam op gang.
De bestaande veestapel bij de familie Veldwijk bestond
destijds geheel uit Belgisch Blauwen. ”Daar had ik geen zin
in,” laat de jonge fokker desgevraagd weten. ”De Blauwen zijn
prima dieren, zeker wat karakter betreft maar ik had absoluut
geen zin in die keizersnedes. Een Blonde heeft een fraai model
met haar elegantie en geen overdreven spiemassa’s. Daarbij
hebben ze een zeer goed rendement. Ze vreten beter als een
Blauwe, zijn niet zo selectief en ze kunnen veel voer op.”

Rachelle v.Heliot
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Romy v.Filou

Oorspronkelijk
Geboren en getogen op de boerderij in Terwolde maakte Rick
de verandering in bedrijfsvoering mee. In 2001 werden alle
toen aanwezige melkkoeien en vleesvarkens geruimd vanwege
de MKZ-crisis. Een moeilijke periode. ”Mijn vader kreeg een
baan aangeboden en pakte die kans. Hij besloot toen ook om
vleesvee te gaan houden en kocht in België de basis van de
huidige Blauwen op het bedrijf.”
Na zijn opleiding begon de jonge Blondehouder op 16-jarige
leeftijd als automonteur in een garage. ”Inmiddels ben ik zo’n
anderhalf jaar ZZP-er en werk ik als automonteur thuis en in
drukke tijden werk ik bij een loonwerker. Het voordeel is dat
nu altijd wel iemand op de boerderij thuis is om de boel in de
gaten te houden.”

De Blonde d’Aquitaine fokkerij
Zoals al aangeven heeft Rick zijn eigen veestapel. Die bestaat
nu uit 25 dieren. Dit jaar zijn er acht kalveren geboren. ”De
eerste aangekochte pinken heb ik toen laten insemineren,”
vertelt Rick. Allemaal dochters van de stier Jéremie v.Fatal,
gefokt door Cazals in Frankrijk en destijds de kuddestier van
Brink. Een fraaie Filou-dochter en een dochter van Heliot zijn

”Wie weet kan ik mijn
vader overtuigen”
de resultaten van de eerste lichting die in de huidige koppel
lopen. ”Ik heb er toen zeven laten insemineren maar de
resultaten wat betreft tochtigheid vielen mij niet mee. Voordeel
is wel dat je keuze hebt in stiergebruik maar het inseminatie
tijdstip vind ik lastig.” Daarna werd er overgeschakeld op
natuurlijke dekking en als eerste is Nick ingezet. ”Deze stier
heb ik via de VIT en hij heeft hier drie jaar zijn werk gedaan,”
laat Rick desgevraagd weten. Nick is gefokt door Hulsman in
Holten en een zoon van BAC Guus. ”Een stier met een super
karakter.”

Roaslyn v.Nick
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Willeke en Rick Veldwijk

Dit jaar wordt Pion Perspectief AV85 ingezet. In het voorjaar
aangekocht bij de familie Busch in Buurse. Perspectief is gefokt
door Gerben Jouwsma en is een zoon van News uit Ronalddochter Incredible. Ook een stier met een heel goed karakter
vindt de jonge fokker. ”Ik hecht veel waarde aan het karakter.”
In de stal en in de wei is het goed te zien dat er aandacht is
voor de kalveren. Ze blijven rustig liggen of komen bij je als
Rick ze wil laten zien. Deze positieve ervaringen met
het karakter van de Blondes is ook op de Koekoekstede
opgevallen. ”Wie weet kan ik mijn vader overtuigen,” meldt
Rick enthousiast.
De vaarskalveren worden op jonge leeftijd onthoornd. ”Hoornloze dieren vind ik veiliger en voor mij geeft het rust in de
koppel.” Is het inzetten van een genetisch hoornloze stier dan
geen optie? Hierin is de fokker duidelijk. ”Voor nu heb ik
twijfels over de goede genetica maar wie weet wat de toekomst
brengt.” De vaarskalveren blijven nu op het bedrijf voor
vervanging maar de stierkalveren worden na het spenen
gegund aan de hoogste bieder. De kalveren worden in de
periode van februari tot juni geboren.
Om goed geïnformeerd te zijn en de juiste keuzes te maken in
de fokkerij is Rick Veldwijk deelnemer aan de bedrijfsinspectie
van het stamboek. In de stalperiode worden de vaarzen
gescoord door de inspecteur. ”Met de cijfers heb ik in beeld
hoe ik ervoor sta met mijn dieren. Wat zijn de zwakke of sterke
punten van de dieren. Ik wil graag vooruit in de fokkerij,”
vertelt Veldwijk. Een mooi voorbeeld is Nora v.Jérémie.
Nadat ze als vaars al was gescoord is ze vorig jaar opnieuw
beoordeeld en kreeg ze een score van AV88. ”Ik zie graag een
Blonde met een lange bil en lang kruis. De extreme bespierde

dieren zijn aan mij niet besteed. Het is op dit moment toch een
beetje meer naar mix-vleestype van de Blonde waar over
gesproken wordt. Ik zie het hoe het bij de extreem gespierde
rassen aan toegaat. Ook bij ons op de boerderij. Een verlossing
is met de keizersnede. De opgedane ervaring van Rick hiermee
spreekt boekdelen. Daarom heb ik ook gekozen voor de
Blonde d’Aquitaine. Natuurlijk afkalven is een pré.”
In de toekomst is de wens de veestapel uit te breiden naar
ongeveer 60 dieren met 20 kalvingen per jaar. Hiervoor zal
dan wel plaats gemaakt moeten worden. ”Maar zo geleidelijk
aan ziet mijn vader ook dat het nog niet zo slecht gaat met mijn
Blondes. Ze zijn toch veel rustiger als dat hij altijd dacht en
ook niet onbelangrijk de pas geboren kalveren hebben veel
wilskracht en staan normaal vlot onder de koe.”

Pion Perspectief
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Om het tijdstip van afkalven te bepalen temperatuurt de jonge
veehouder zijn dieren en heeft hiermee goede ervaringen
opgedaan. ”Belangrijk is dat je ongeveer een week voor de
verwachte datum begint met de temperatuur op te nemen en
dit elke dag op een vast tijdstip. Ik doe het altijd in de avond
tussen half tien en half elf. Wanneer de temperatuur met één
graad is gestegen en daarna snel zakt dan kalft de koe binnen
24 uur.”

Uitproberen
Bij de boerderij behoort 15ha landbouwgrond waaronder
2,6ha maisland. Het overige is grasland waarvan een gedeelte
uit rivierklei bestaat. Als een klein experiment om uit te
proberen om de stikstof te binden is er voor het tweede jaar
2ha ingezaaid met een gras/klaver mengsel en voor het eerst
2ha met een mengsel van gras/klaver en luzerne. Deze
percelen worden alleen gemaaid. Voor de eerste snede wordt
er licht bemest met stikstof en de vaste mest wordt in het voorjaar zo vroeg mogelijk uitgereden.

maar in de stalperiode krijgen alle Blondes een klein beetje. ”Ik
kuil het gras niet te droog in zodat het smakelijk is en goed
wordt opgenomen. Ter compensatie om de dieren goed op de
mest te houden voer ik dan wat mais,” licht Rick toe.

De Blondes veroveren Pajottenland
Tekst Lindsay Loterman

Verkoop van vlees
Dit jaar is er begonnen met de verkoop van vleespakketten van
vrouwelijke dieren. Hiervoor worden de dieren zelf afgemest
en uiteindelijk geslacht bij Ter Weele in Oene. Het vacuüm
verpakte vlees wordt in pakketten van 5 of 10kg aangeboden.
”Er heeft zich inmiddels een dusdanige klantenkring gevormd
die regelmatig een nieuw pakket bestellen,” vertellen Rick en
zijn vriendin Willeke enthousiast. ”We willen dit graag verder
uitbreiden maar dan zullen er ook meer dieren moeten komen
voor selectie om af te mesten.”
Plannen genoeg maar voegt Willeke eraan toe: ”Eerst ons huis
klaar en dan zien we verder!”

De gehakselde mais wordt traditioneel ingekuild uitgezonderd
het gedeelte waarvan zo’n 25 balen in folie van worden gemaakt. ”Bijzonder handig in de zomer wanneer de voersnelheid laag is,” vertelt Rick. Veel mais wordt er niet gevoerd

”Een gedreven team
met een voorzitter die
er 200% voor gaat!”
zo complimenteerde
Daniël Terrijn, voorzitter van het bestuur
jaarmarkt Bogaarden
de nieuwkomers.

Daniël Terrijn en
Marnic Loterman

Op donderdag 21 juli 2022 vond voor de eerste keer in de
geschiedenis een prijskamp plaats voor Blonde d’Aquitaines
op de jaarmarkt in Bogaarden. Het bestuur van de jaarmarkt in
Bogaarden en het bestuur van Blonde d’Aquitaine Vlaanderen
broeden hier al even op. Corona strooide roet in het eten maar
uitstel was dus zeker geen afstel. Op onze nationale feestdag
schitterden de Blondes in Bogaarden.
”Ik ben weer eens oprecht en terecht fier op mijn team,” zegt
voorzitter Marnic Loterman. Er is voor en achter de schermen
heel veel werk verzet, zowel tijdens de keuring als reeds weken
van tevoren. Organiseren, plannen, vergaderen en overleggen,
bestellingen doen, dieren voorbereiden en opleiden, sponsoring aanschrijven,… gewoon te veel om op te noemen. Niet
alles verliep zonder slag of stoot, maar volgens onze presentatrice Stefanie Janssens zou het dan allemaal maar saai worden
als alles te vlot verloopt. We lieten ons niet uit het lood slaan
door een tegenslag, hitte en regen. We vatten dus letterlijk en
figuurlijk de koe bij de hoorns.
Marnic was eerder deze week ontgoocheld dat er berichten
verschenen in de pers die alleen de grote deelnemers loofden.
”Voor mij is elke deelnemer even belangrijk,” vertelt de voorzitter. De grote stallen brengen meer dieren mee naar de keuringen dan de kleinere stallen, maar we zijn ook zeer blij dat
we een paar nieuwe deelnemers mochten verwelkomen, want
ook zij maken mee de keuring. Ik hoop dat ze ervan geproefd
hebben, bijgeleerd hebben en dat het smaakt naar meer, want
zij zijn de toekomst.
Omstreeks 11 uur verschenen alle deelnemers trots in
hun Blonde d’Aquitaine outfit en zag je hier en daar al wat
zenuwen de kop opsteken. In de eerste categorie verschenen
er vijf jonge stieren tussen 6 en 12 maanden in de ring. Daarna
werd er door de jury, Henk Tessemaker en Bert Groen, opeenvolgend goud, zilver en brons uitgedeeld in de verschillende
categorieën. Vervolgens werd er overgegaan naar het serieuze
werk. De kampioenschappen! Bij de vaarzen jonger dan 18
maanden was het de Ideal-dochter Sanne van de stal van Carl
Mintjens uit Oostmalle die de beker pakte. Ze werd eveneens
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Rafale

verkozen tot Miss Future. De Ideal-zoon Supra eveneens uit de
stal van Mintjens kreeg de beker mee naar huis bij de jonge
stieren tot 18 maanden. Beide dieren werden tot kampioen
verkozen omdat er door de jury heel veel rastype opgemerkt
werd. Beide dieren zijn heel goed ontwikkeld, hebben een
mooie bespiering, bezitten een fijn en correct beenwerk en
voor een Blonde zeker een van de belangrijkste kenmerken
een goed ontwikkeld bekken.
Bij de jongvolwassen dieren was het Rafale v.Neo Van Luc
De Bel die kampioen werd bij de stieren en Copodochter Pam
eveneens van De Bel werd kampioen bij de vaarzen. De strijd
bij de volwassen stieren ging tussen de Hulk-zoon Pastis van
Fokkerij Mintjens en Osasis v.Fromant van Luc de Bel. De jury
vond het een zeer moeilijke keuze maar oordeelde dat toch
dat Pastis de beker mee naar huis mocht nemen. Bij de volwassen koeien stonden Lolita v.Gouson Van Mintjens, Oderieke
v.Fromant Van De Bel Noblesse v.Titan van De Bel en Parole
v. Ideal van Mintjens in de ring. Stal De Bel en stal Mintjens
brachten een bedrijfsgroep naar voor. De jury oordeelde dat
de groep van Mintjens homogener was en daarmee de overwinning pakten.
De keuring werd afgesloten zoals
alles begon. Heel vriendschappelijk,
samen in de ring met een drankje om
wat na te keuvelen.
			
Het voltallige bestuur van BDAV bedankt graag de jury Henk Tessemaker
en Bert Groen, alle deelnemers en
alle medewerkers voor en achter de
schermen, alle geïnteresseerde kijkers
en vooral het bestuur van jaarmarkt
Bogaarden.
De jury

Dochter Largo

Bedrijfsgroep Mintjens
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