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FH PROMOTIE
Onbekend maakt onbemind, vandaar dat we blij zijn dat we ook dit
jaar de Fries-Hollandse koe en stier
weer onder de aandacht hebben mogen brengen. Waar een poging om
beste koeien op de NRM in Zwolle
te laten zien, jammerlijk de mist in
ging, waren we wel van de partij op
de jaarlijkse vakbeurs in Hardenberg
(28, 29 en 30 oktober). Gemoedelijk
en gezellig waren ook dit jaar weer de
sleutelwoorden voor deze beurs. De
mensen die er de eerste dag stonden,
hadden echter minder geluk. Door het
mooie weer viel het bezoekersaantal
en de sfeer tegen.
Wat vooraf ging
Dit jaar werd duidelijk dat de sponsoractie van vorig jaar geprolongeerd
zou moeten worden om een stand in
Hardenberg financieel haalbaar te maken. Daarbij werd gesteld dat deze de
directe kosten zou moeten dekken.
Mede hierom zijn de mensen, welke de
voorgaande jaren voor ons op de beurs
hebben gestaan, bij elkaar geroepen
voor een overleg. Naast de sponsoractie is uitvoerig gesproken over
ervaringen van voorgaande jaren en
hoe we verdere promotie van het FH
zo goed mogelijk konden aanpakken.
Besloten is om een folder uit te geven,
waarin het FH wordt gepromoot en
stieren door middel van advertenties
onder de aandacht worden gebracht.

De boot gemist
Met jaloezie kijken we naar het FH
gebruik in Ierland en Engeland. Graag
zouden we het succes hier willen herhalen. Als we kijken naar de opgang
van het kruisen met allerhande rassen,
dan moeten we concluderen dat we
in Nederland de boot hebben gemist.
Naar schatting wordt ongeveer twintig
procent van de FH-inseminaties uitgevoerd op Holstein koeien. Gezien het
aantal FH koeien zal het dus niet om
grote aantallen gaan.
Om een indruk te geven van hoeveel
het FH bijvoorbeeld in Ierland wordt
gebruikt, de volgende tabel.
Aantal
geregistreerde
kalveren (Ierland)

Stier

Tittenser Hylke
Piet Adema 186
Rivelino 430
Sem 7
Arenberg Frans 233

31.297
11.391
5.061
5.044
4.708

Alle stieren, behalve Hylke, zijn stieren die nog actief zijn. Piet Adema was
dit jaar één van de actieve stieren in
Ierland. Hij staat op de lijst op zes. Hij
moest hierbij louter Holstein stieren
voor laten gaan. In de lijst stonden
nog twee FH/BF-stieren en voor de
rest alleen Holstein. Het aantal geboren kalveren van een stier, is ongeveer
twee maal zo hoog als het aantal geregistreerde kalveren. Laat op dit aantal,
het aantal inseminaties benodigd per
kalf los (1,5), dan
komt Hylke ongeveer op een 100.000
inseminaties uit.
Dan Engeland, bij
Cogent waren bij
de introductie van
Big Piet Adema 193,
1500 rietjes beschikbaar. Binnen
veertien dagen was
de hele voorraad
7

verkocht! Voor ons is dat haast een
utopie, aan de andere kant weet je natuurlijk nooit hoe gek het kan lopen.
Wie had enige tijd geleden verwacht
dat een verplichting tot het weiden
van koeien een serieus gespreksonderwerp van de Tweede Kamer zou zijn?
Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat er nu een weidepremie zou
bestaan? Als het om weiden gaat,is het
FH ras natuurlijk de onbetwiste nummer één.
Uniek
De steun die we hebben gekregen voor
onze promotie is gerust uniek te noemen. Waar de K.I. organisaties samen
met de stierencombinaties onze folder
hebben gevuld met advertenties van
aansprekende stieren. Alle leden/melkveehouders die zijn benaderd, hebben
financiële steun toegezegd, alsook een
veehandelaar die gecharmeerd is van
ons ras. Daarnaast heeft de Stichting
Roodbont Fries Vee ons gesteund en
ons voorzien van promotiemateriaal. Tot slot heeft het FHRS praktisch
onze hele stand ingericht. Dan zijn er
natuurlijk de mensen die onze stand
wilden bemannen, elf in totaal. Zij
hebben genoten van de beurs.
Indrukken en ervaring.
Gelukkig hadden we ook dit jaar weer
voldoende belangstelling. De belangstelling voor het rode FH viel ook weer
op, de rode kleur maakt een bijzonder
ras, extra bijzonder zo blijkt. Zo veel
mensen zo veel wensen, gebruikers en
potentiele gebruikers van ons ras hebben een heel gevarieerde insteek en
achtergrond. Een enkele keer kregen
we te horen: “wat moeten jullie toch
met die ouderwetse koeien”. Dat zijn
vaak oudere veehouders. Dat dit niet
de waarheid is, moge duidelijk zijn.
Daarom is het ook zo jammer dat het
niet gelukt is om aansprekende koeien
op de NRM te laten zien!
Jan van Berkum

