
Als debutant ging hij naar de nationale keuring in Mariënheem en 
gelijk wist hij een reservekampioenschap in de wacht te slepen. 
Het enthousiasme én de ambitie van Menno Roelofsen in de fok-
kerij van de blonde d’Aquitaine is veelbelovend. ‘Vermeerderen 
is niet leuk, ik hoop dat ik topfokker word.’

Dat de vier jaar oude Paris van de Menningweer 
(v. Manitou) en haar stierkalf Tel Aviv (v. D.C. 
Ragazzo) reservekampioen bij de zoogstellen op 

de recente NVM-keuring in Mariënheem werd, was voor 
Menno Roelofsen en zijn team een enorme overwinning. 
Maar op de boerderij in Grootschermer is dat enkele we-
ken later nog niet eens het meest memorabele moment 
van de 22-jarige debutant op de keuring. ‘We hadden 
zestien dieren bij ons, zijn twee dagen lang aan het was-
sen geweest en hebben ze getraind voor de keuring. Alle 
dieren hebben zich keurig gedragen en heel goed laten 
zien, eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op.’
Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd heeft Menno Roelof-
sen al een mooie start gemaakt in de fokkerij van de 

Jonge fokker met 
ambitie richting top
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blondes. Van huis uit houdt de familie Roelofsen zich 
bezig met machineverhuur en grondwerken. 

Boerderij is familiehobby
Maar regelmatig was de jonge Menno bij zijn oom op 
de boerderij te vinden. ‘Ik deed eerst vooral veel trek-
kerklusjes, maar werd ook steeds enthousiaster over het 
vee.’ Vleesvee, vooral kruislingen, werden er in Groot-
schermer gehouden. Toen ze de boerderij in 2018 kon-
den overnemen, waren Menno en zijn ouders Arjan en 
Sandra meteen enthousiast. ‘Het is eigenlijk een soort 
familiehobby geworden.’
De overname betekende ook meteen een behoorlijke 
koerswijziging in de fokkerij. ‘Vermeerderen is niet leuk, 
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de uitdaging vinden wij in een heel beste veestapel fok-
ken, waar we op de keuring mee voor de dag kunnen 
komen. Wat we doen, willen we ook goed doen’, zegt de 
jonge fokker, die zijn oog al op de blonde d’Aquitaines 
had laten vallen. ‘Elegant en met een goed karakter’, vat 
hij overtuigd samen. ‘We hadden bedacht dat we twee 
kruislingen zouden verkopen en één zuivere blonde 
weer zouden kopen.’ De lat lag echter behoorlijk hoog. 
‘Met de opbrengst van vijf kruislingen konden we één 
echt goede stamboekkoe terugkopen.’ Twijfel was er 
echter niet. ‘Je moet echt met goed uitgangsmateriaal 
beginnen’, luidt de overtuiging van Menno, die hbo be-
drijfskunde studeert in Alkmaar.
Bij Johan Schilder, woonachtig in het Noord-Hollandse 
Hoogwoud, kochten ze hun eerste stamboekstier en een 
aantal fokdieren. ‘Van Johan heb ik heel veel geleerd’, 
vertelt Menno. Inmiddels heeft hij zijn eigen fokkerijfilo-
sofie ontwikkeld. ‘Afkalfgemak is een van de belangrijk-
ste kenmerken bij de stierkeus.’ Ook maat, beenwerk en 
karakter noemt hij als selectiecriterium. ‘En melkgift. In 
Frankrijk zit die melkgift door de speenindex en de groei 
van de kalveren in de indexen van de stieren verwerkt. 
Het is een eerste vereiste voor een goed kalf dat de koe 
genoeg melk geeft.’

Hoornloos uit Duitsland
De aankopen beperkten zich niet alleen tot de Woeste 
Hoeve van Johan Schilder, ook over de grens, in Duits-
land, kocht Menno fokdieren. Bij Georg Kellerwessel, een 
fokker van blondes, die ook regelmatig in Nederland op 
keuringen te vinden is. ‘Onze mooiste koe is DC Online 
(v. Fromant). Zij is een belangrijke stammoeder in onze 

fokkerij.’ Online werd als driejarige gewaardeerd met 
89 punten voor algemeen voorkomen. Ook de reserve 
zoogkampioen Paris noemt Menno als een van de koeien 
die een belangrijke bijdrage aan de veestapel gaan leve-
ren. ‘Ze is het eerst geboren kalf hier, dat maakt haar 
extra speciaal. Ze heeft veel lengte, een mooie bespiering 
én ze geeft veel melk.’ De moeder van Paris is Lilly van 
de Woeste Hoeve (v. Cadeau), een dochter van Femmy 
van de Bosch (v. Acadien).
De in 2021 aangekochte DC Ragazzo Pp (v. Lotus PP) 
komt van Kellerwessel en is de beloftevolle troef in de 
stal. ‘Ik denk dat we in Nederland de eerste waren met 
een hoornloze stier.’ De jonge stier is heterozygoot 
hoornloos, waardoor de helft van de kalveren hoornloos 
geboren wordt. ‘In Duitsland zijn ze al verder met de 
fokkerij van hoornloos, in Denemarken zijn al bijna alle 
blondes hoornloos. Ik neem dat graag mee’, verwoordt 
Menno zijn keuze. Hij motiveert hoe hij ook de kwaliteit 
erbij houdt. ‘Van Paris hebben we al een hoornloos stier-
kalf, van Online al een hoornloos vaarskalf. Wanneer je 
dat hoornloze in de topfokkerij meeneemt, dan houd je 
dat gen erin.’
Binnenkort komen er in Grootschermer nog een paar 
fokdieren van Kellerwessel. ‘Zodat we in de breedte een 
aantal goede fokdieren hebben om mee door te fokken.’

Succesvol met embryotransplantatie
Ondertussen benut Menno zijn potentiële stammoeders 
flink. Met embryotransplantatie maakt hij embryo’s die 
hij in de minder goede blondekoeien implanteert. ‘Zo 
kunnen we veel sneller in de breedte vooruitgaan in de 
fokkerij. Een goede koe kopen is niet zo moeilijk, maar 
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hebben vorig jaar aan die koeien ook wat mais bijge-
voerd. Dat is ons goed bevallen, je houdt ze net even wat 
mooier op conditie’, ervaart Menno. ‘Alleen het broeivrij 
houden was wel een probleem. We moeten maar eens 
nadenken over een mooie sleufsilo.’
 
Verkoop van Poldervlees
De fokkerij en het verzorgen van de koeien is Menno’s 
taak in het bedrijf. Zijn moeder Sandra zet zich vooral in 
voor de verkoop van het vlees van de blondes onder de 
naam Poldervlees. ‘Elke maand slachten we een koe, die 
we in pakketten van 15 kilo verkopen. Wat overblijft, gaat 
in de boerderijwinkel die zaterdagmiddag open is’, vertelt 
ze. Meer koeien om te verkopen kunnen ze eigenlijk niet 
missen, geeft Menno aan. ‘Al zouden we wel meer vlees 
kunnen verkopen.’ Zo moesten ze in januari regelmatig 
‘nee’ verkopen. ‘We slachten koeien die acht tot tien 
jaar oud zijn, die we zelf afmesten met brok en goed 
hooi. Jongere koeien zorgen voor de kalveren.’
Vooral ook tijdens de coronapandemie wisten de consu-
menten de winkel te vinden. ‘Ze willen het verhaal ach-
ter het vlees weten’, weet Menno. ‘Ze willen weten waar 
het vlees vandaan komt.’ Dat kunnen ze bij de familie 
Roelofsen bekijken. De honderd koeien en kalveren heb-
ben zo’n 120 hectare tot hun beschikking, waarvan zo’n 
75 hectare rondom de boerderij, de Menningweerpolder, 
vandaar de stalnaam De Menningweer. De polder is on-
derdeel van het natuurgebied de Westelijke Eilandspol-
der, een beschermd Natura 2000-gebied. In de winter 
lopen de dieren in een strostal die Menno stukje bij beet-
je aan het afmaken is. ‘Mensen kunnen hier in de stal 
zien hoe de koeien gehouden worden. We zitten in een 
gebied met veel publiek.’ 
Vlees is te koop bij De Menningweer, stieren ook nog 
wel, maar fokdieren nog niet veel. ‘Nee, we moeten eerst 
de kalveren aanhouden om onze eigen fokkerij op te 
zetten.’ Vooral over de jongste generatie dieren is Menno 
te spreken. ‘Daar zit kwaliteit. Onze veestapel scoort 
momenteel rond de 84, 85 punten. De hoop is om dat te 
laten stijgen naar 87 of 88 punten.’ l

generatie op generatie koeien van 89 of 90 punten fok-
ken is de uitdaging.’ 
Bij het gebruik van embryotransplantaties denkt hij 
ook in rendement. ‘Een koe geeft maar één kalf per 
jaar, maar zo’n investering van meer dan 10.000 euro 
in fokmateriaal levert pas wat op wanneer je meerdere 
kalveren eruit kunt fokken.’ Het spoelen is een tak van 
fokkerijsport die Menno ook nog eens heel goed ligt. 
‘Ik ben heel precies, schrijf alles op, vergelijk en maak 
er echt een studie van hoe we de beste resultaten kun-
nen halen.’ 
 
Elke koe haar kwaliteit
Spoelingen van tien embryo’s zijn geen uitzondering en 
een drachtpercentage van gemiddeld 60 procent haalt 
hij ook. ‘Als je de kosten dan omrekent per embryo, kom 
je op 150 tot 200 euro per stuk. Per geboren kalf is het 
dan geen dure manier om topvee te krijgen.’
Ook hierbij wedt de jonge ondernemer trouwens niet op 
één paard. ‘We spoelen Online, Paris en Lilly, maar ook 
Madonna en Naomi. Ze hebben allemaal verschillende 
kwaliteiten en de een fokt ook beter dan de ander. Bo-
vendien willen we diversiteit in de veestapel’, weet hij 
inmiddels. ‘Lilly zal bijvoorbeeld op een keuring niet 
vooraan lopen, maar ze is een heel complete koe die 
dominant fokt.’ Een stier met extra vlees levert bij haar 
de beste resultaten, weet Menno uit ervaring. ‘En dan 
kun je zomaar ineens een zes gooien.’ 
Ki-stieren als Galiax en Fuxeen krijgen kansen. ‘Ik heb 
nooit een probleem om de koeien tochtig te zien’, vertelt 
Menno en hij voegt eraan toe dat de koeien allemaal 
mineralen krijgen via hun drinkwater. ‘Standaard, een 
koe die veel drinkt heeft ook veel mineralen nodig. Ik 
heb daar geen omkijken naar.’ 
In de zomer lopen de koeien vooral in natuurland, waar 
ook het hooi vandaan komt. Daarnaast is er rondom de 
boerderij een lap van 15 hectare kleigrond die nog vrij 
intensief bemest wordt en waar Menno voer kan winnen 
met een goede voederwaarde. ‘Dat is ook nodig, koeien 
die kalveren zogen, moeten ook goed voer hebben. We 
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