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De wal keert  
het schip

Jan SchuttertJan Schuttert



N
a 2 moeilijke jaren gaan de varkens eindelijk weer 

vlot weg en ook de biggen zijn gevraagd.

Voerprijzen zijn nog steeds hoog, maar misschien 

wordt dat wel het nieuwe normaal. Als de 

varkensprijzen aantrekken hoeft dat geen probleem te zijn. 

De overheid komt met een goud omrande opkoopregeling. Mooi voor 

diegene die willen stoppen en ruimte voor de boeren die doorgaan. 

De periferie, dat is alles wat zich om de boeren heen beweegt, zal 

zich in een krimpende markt moeten gaan reorganiseren.  

Zal mij benieuwen of ze net als de boeren zo taai zijn dat ook hun 

dat gaat lukken. 

Laten we hopen dat we een makkelijker tijd tegemoet gaan en dat 

we samen met onze medewerkers relaxter kunnen werken en dat 

ziet er wel naar uit. Want de wal keert het schip. 

In deze kersteditie maken jullie kennis met ons Bouwteam. Lezen 

jullie hoe ze in Italië omgaan met hun streekproducten en vertellen 

Maud en Jessica iets over hun werk als wedstrijdgroom. 

Veel leesplezier gewenst en voor u allen fijne kerstdagen  

en een gezond 2023.

Jan en Marian Schuttert

VOORWOORD
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VOOR BOUWTEAM 

IS GEEN KLUS TE GEK
Melvin & Sietse SchreurMelvin & Sietse Schreur

v.l.n.r. Sietse Schreur en Melvin Schreur



A
ls allround timmerman/

metselaar was Melvin 

Scheur jaren werkzaam 

bij een aannemer in 

de regio. Toen deze failliet ging op 

het moment dat Melvin bezig was het 

bouwen van het kantoor van Handelshuis 

Schuttert, bood Jan Schuttert hem direct 

een baan aan. “Het was even afwachten 

of er na de verbouwing werk genoeg 

was voor een fulltime klusser, maar dat 

viel hard mee”, vertelt Melvin. “Sterker 

nog, toen we een stal aan het bouwen 

waren bij de Sloothoeve kwamen we een 

man tekort. En omdat mijn vader op dat 

moment zonder werk zat, werd ook hij 

aangenomen. Inmiddels werken we al 

drie jaar samen en is er nog geen dag 

geweest dat we niks te doen hadden.”

AFWISSELEND
Vader Sietse en zoon Melvin kunnen 

goed met elkaar overweg. Melvin is blij 

met hem als collega, want ze hebben 

aan een half woord genoeg. “We wonen 

dicht bij elkaar dus we reizen zelfs 

dagelijks samen van en naar het werk”, 

zegt Melvin. Het duo onderhoudt alle 

bedrijven en de daarbij behorende 

bedrijfswoningen van het handelshuis. 

“Grote nieuwe schuren bouwen we 

niet, dat doen bouwbedrijven”, vertelt 

Sietse. “Maar wij doen wel de afwerking, 

variërend van het plaatsen van het 

plaatsen van boxen in de stallen tot 

het aanleggen van een complete 

hygiënesluis met douches, kleedkamers 

en toiletten.”

NIET AL TE GEMAKKELIJK
Op basis van de vraag uit de organisatie 

en de grotere werkzaamheden die 

gedaan moeten worden, maakt het 

bouwteam hun eigen planning. Melvin 

heeft het liefst klussen die niet al te 

gemakkelijk zijn. “Dat onvoorspelbare, 

dat vind ik mooi”, zegt Melvin. “Dat er iets 

Waar intensief wordt gewerkt, gaat ook regelmatig iets kapot. Maar waar 

anderen vaak lang moeten wachten op een vakman, is dat niet het geval 

bij de bedrijfsleiders op de boerderijen van de familie Schuttert. Zij hoeven 

alleen maar een telefoontje te doen naar het Bouwteam en dan komen 

Melvin en Sietse Schreur direct langs voor een reparatie.

gaan we ermee aan de slag. Als het 

dan lukt, hebben wij echt eer van ons 

werk.” Een mooi voorbeeld vindt hij 

de stalramen in de paardenstallen 

op de Driehoekhoeve. “In de stallen 

achterop het terrein zaten geen ramen. 

Jan Schuttert wilde graag bij elke box 

een luik waar het paard zijn hoofd 

door kan steken naar buiten, zodat hij 

wat te zien heeft. Toen we dat gingen 

inmeten, kwamen we erachter dat de 

zijwanden versterkt zijn door stalen 

spanten. Wij stelden voor om de ramen 

daar omheen te maken, maar Jan 

wilde ze allemaal op precies dezelfde 

afstand van elkaar. Dus moesten we 

“WE HEBBEN OOK
OVERAL HET JUISTE

GEREEDSCHAP VOOR.”

kapot is en dat je echt iets maken kunt. 

Er is bijna niets dat we niet zelf kunnen 

en als het heel moeilijk is, dan heb ik 

altijd wel iemand om even te vragen 

hoe hij dat zou oplossen. En vervolgens 

met de hele staalconstructie aan de gang 

om het voor elkaar te krijgen. Dat was 

niet eenvoudig, maar het resultaat is 

hartstikke mooi. Dat zijn de klussen waar 

ik echt van hou.”
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JUISTE GEREEDSCHAP
Een andere klus waaraan het 

Bouwteam met veel plezier werkte, 

was het aanleggen van elektriciteit bij 

de Akkerhoeve. “Ik heb altijd al iets 

gehad met elektriciteit. Op mijn vorige 

werk deed ik dat ook veel, dus ik heb er 

redelijk wat ervaring in. De meterkast 

werd  aangelegd door een officiële 

elektricien, maar het aanleggen van de 

leidingen en de stopcontacten deden 

we zelf. Alles bij elkaar is het werk 

daardoor heel afwisselend, daardoor 

blijft het mooi.” Sietse knikt instemmend. 

“We hebben ook overal het juiste 

gereedschap voor. Dat is heel prettig. 

We hoeven nooit te martelen omdat 

we de juiste spullen niet hebben. Jan 

Schuttert heeft er een hekel aan om iets 

te huren. Dus als we iets nodig hebben, 

dan kunnen we dat aanschaffen. We 

hebben dus een goedgevulde bus vol 

gereedschap en grijpen bijna nooit mis 

en dat is heel praktisch.”

EEN EIGEN WERKPLAATS
Tijdens de verbouwing van de 

Akkerhoeve, heeft het duo een stukje 

van de schuur afgesnoept voor zichzelf. 

“We hebben daar een werkplaats 

van gemaakt waar we een paar 

zaagmachines hebben geïnstalleerd, 

zodat we bepaalde werkzaamheden 

daar kunnen voorbereiden”, vertelt 

Melvin. “Ook hebben we daardoor 

nu ruimte voor de opslag van de 

rollensteigers en stellingen voor het 

opbergen van overgebleven materialen 

zoals hout en pvc-buizen. Dat soort 

dingen brachten we eerder na een 

klus naar de stort, maar nu kunnen we 

het hergebruiken. Dat is goedkoper én 

beter voor het milieu.” •

“GOEDKOPER
ÉN BETER VOOR

HET MILIEU.”
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Oerend hard ging Dave Meijerink. Dus belandde hij regelmatig op het ereschavot 

tijdens Nederlandse en Europese kampioenschappen grasbaanracen. Maar tijdens 

een internationale wedstrijd, vlak voor het Wereldkampioenschap van 2022 ging het 

mis. Hij crashte en maakte een snoekduik met een snelheid van zo’n 120 km/h. Dat 

leverde hem een zware hersenschudding op, waarvan hij nog steeds herstellende is. 

PROFESSIONEEL 
GRASBAANRACEN

Dave Meijerink Dave Meijerink 
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T
och laat Dave de moed niet zakken. 

Reikhalzend kijkt hij uit naar het moment 

waarop hij weer volop kan racen. “Stoppen? 

Ik race op het hoogste niveau, dus stoppen 

gaat niet lukken. Maar de gezondheid gaat wel voor. Ik 

begin pas weer als ik volledig fit ben”, zegt hij. Het racen 

is hem met de paplepel ingegoten. Op 3-jarige leeftijd 

reed hij al rondjes op een quad door de achtertuin en hij 

kon eerder gas geven dan fietsen. “Toen ik 8 jaar was, 

begon ik met de sport”, vertelt hij. “Eigenlijk mede dankzij 

mijn vader. Onze buurman deed aan speedway en mijn 

vader vond het geweldig. Dus hij stimuleerde mij om te 
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gaan crossen en toen ik 9 jaar was en een keer een 

speedwaymotor mocht proberen, heeft Jim Groen (oud 

coureur uit Dedemsvaart) een grasbaan motor voor mij 

klaargemaakt. Vanaf dat moment was ik er niet meer af 

te slaan.”

GEEN REMMEN
Het bijzondere aan grasbaanracen is dat de motor 

geen remmen heeft. Het is dus niet alleen een kwestie 

van gas geven, maar vooral ook van heel goed 

vooruitkijken en inschatten wanneer je gas terug moet 

nemen en wanneer je juist kunt gaan. “Dat maakt de 

wedstrijden enorm intens”, vindt Dave. “Je mag geen 

enkele fout maken. Het moet vanaf de start meteen 

goed gaan, anders kan je het wel schudden.” 

SUCCESVOL
Dave is een succesvolle coureur. Hij werd drie jaar 

op rij tweede tijdens het Nederlands Kampioenschap 

en hoopt zich na zijn herstelperiode te kunnen 

classificeren voor het Wereldkampioenschap 

Langbaan voor 2023. Desondanks blijft de sport voor 

hem een hobby. “Je zou wel van de sport kunnen 

leven, maar dan zou ik moeten verhuizen naar 

Polen. Daar zou ik fulltime kunnen racen. In een 

week zou ik dan drie keer rijden in Polen, twee keer 

in Denemarken, één keer in Zweden en één keer in 

Engeland. Dat klinkt mooi, maar nooit thuis zijn en 

altijd slapen in een hotel is niks voor mij. Daarvoor vind 

ik mijn werk met de varkens op de Sloothoeve te leuk 

en ik vind mijn familie en vrienden te belangrijk.”

TIJDROVEND
De sport kost wel heel veel tijd. Naast de drukke 

raceweekenden, sleutelt hij samen met zijn fanatieke 

vader drie avonden per week aan de motoren om alles 

weer gereed te maken voor de volgende wedstrijd. “Het 

raceseizoen begint in april en eindigt in september en 

in een normaal raceseizoen rijd ik bijna 30 wedstrijden, 

dit betekent soms ook wel eens een zaterdag en 

zondag racen.” Binnen veel beroepen zou het lastig 

zijn om het racen te combineren met werk, maar Dave 

prijst zich gelukkig met zijn baan op de Sloothoeve, zijn 

bedrijfsleider Gerrit en collega Danny. “Ik ben heel blij 

dat mijn bedrijfsleider Gerrit en collega Danny beseffen 

hoe belangrijk het racen voor mij is. De varkens zijn 

ook in het weekend verzorging nodig, dus ik kom 

zeker aan mijn uren. We hebben een vrij weekend, 

een ondersteunend weekend en een verantwoordelijk 

weekend. Dus we hebben het heel goed georganiseerd 

met elkaar. Ik kan alles met hen overleggen. Mijn 

verantwoordelijke en ondersteunende weekend kunnen 

we plannen op de zaterdagen dat ik geen wedstrijd 

heb en dan maak ik meer uren. Dat is heel erg fijn, ik 

ben echt heel blij met dit bedrijf.”

KAMERADEN EN VRIENDIN
Naast dat alles heeft hij ook nog tijd voor een vriendin. 

“Ze komt zelf uit de baansport en haar broer rijdt ook. 

Dus ze was altijd al op wedstrijden te vinden. Nu gaat 

ze meestal met mij mee, dus dat is top”, vindt Dave. Hij 

lacht. “Ik heb bijna geen tijd om te revalideren, want ik 

heb ook nog een leuke vriendengroep, die heel veel 

organiseert. Daarvan ben ik de penningmeester. We 

hebben veel lol met elkaar, dus dat wil ik ook zeker  

niet missen.”

Nieuwsgierig naar de prestaties van Dave? 

Neem dan vooral een kijkje op zijn pagina’s of 

Facebook, of Instagram. •
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W
e voeren aan de varkens steeds 

meer dierlijk eiwit wat overblijft van 

de verwerking van kippenveren. 

Dit is een vloeibare stroom die 

9% ds bevat. Het is een product dat overblijft na het 

verwerken van de kippenveren. Dit “verenmeelsap” 

wordt opgevangen en dat voeren wij aan onze varkens. 

Het bevat eiwit en vet dat volledig verteerbaar is en 

heel goed aansluit bij de verteringscapaciteit van het 

dier. Het eiwitgehalte is 79,5% en er zit 12.5% vet met 

een ph van 4.7. De dieren vinden het zeer smakelijk en 

presteren er prima op. Het is een mooi product om weer 

een stukje circulariteit te bevorderen. Reststromen die 

we met een varken weer goed tot zijn recht laten komen 

en wat een lage CO2 footprint geeft. Daar is het varken 

een uniek dier voor. 

KIPPENVEREN 
EN ALCOHOL

ALCOHOL
We voeren graag alcohol aan varkens. Deze alcohol blijft 

over van het alcoholvrije bier. Als het bier gebrouwen 

is, moet het alcohol eruit gehaald worden voor de 

mensen die graag zonder alcohol een biertje willen 

drinken of als ze nog achter het stuur moeten om te 

rijden. Bij het alcohol vrijmaken van het bier komt er dus 

een alcoholstroom vrij die verdund wordt tot 18% om 

verdamping tegen te gaan en om het product te kunnen 

verstrekken in de juiste hoeveelheden in vloeibare vorm 

op een brijvoerbedrijf. Alcohol is zeer energierijk en 

smakelijk. De energiewaarde omgerekend voor varkens 

is dan ook 2.36 in dit product. Voor de beeldvorming 

is dit voor gerst ruim 1. Veel energie dus in compacte 

vorm dat niet zomaar verdampt maar wordt verzilverd 

wederom door onze varkens. •

voor varkensvoor varkens
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I
n en rondom Parma vond ook ons programma 

plaats. De eerste dag zijn we op bezoek geweest 

bij een melkveebedrijf en tevens productielocatie 

van de wereldbekende Parmigiano Reggiano. 

Deze kaas is een streekproduct die wereldwijd wordt 

verkocht. Tijdens onze rondleiding heeft een gids ons 

alles laten zien en uitleg gegeven wat de Parmigiano 

Reggiano zo bijzonder maakt. Die uitleg was ook nodig, 

want het melkveebedrijf en de kaasmakerij op zichzelf 

waren niet zo speciaal, zelfs een beetje summier. Het is 

de smaak en het overdreven mooie verhaal wat de kaas 

bijzonder maakt. 

BIJZONDERE KAAS
Voordat de kaas het label Parmigiano Reggiano geven 

mag worden zijn er een heel aantal voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden. Dit begint al op het 

melkveebedrijf. De koeien worden uitsluitend gevoerd 

met lokaal voer. Dit voer bestaat voor 70 procent uit 

hooi en het is verboden om gefermenteerd voer of 

Leren van de landen om ons heen. Dat is iets wat we constant proberen te doen. Op 

afstand is dit alleen niet eenvoudig, vandaar dat farmaceut Boehringer Ingelheim om het 

jaar een studiereis organiseert. Door corona stamt de laatste reis alweer uit 2018. Toen 

gingen we naar Spanje om te leren van de geïntegreerde markt die ze daar hebben. Nu, 4 

jaar later, hebben we weer een hele andere trip gehad. Deze studiereis ging namelijk naar 

de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna, met als hoofdstad Parma.

STUDIEREIS 
NAAR

Noord-Italië Noord-Italië 
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Noord-Italië Noord-Italië 

gras uit kuil te voeren. Het ras van de koe maakt dan 

weer niet uit. Op het bedrijf waar wij keken maakten 

ze gebruik van de Holstein koe. Ook aan de productie 

van de kaas zitten specifieke regels waaraan voldaan 

moet worden. Het mooiste aan alle regels op zowel het 

melkveebedrijf als de kaasproductie is dat het bedrijf 

deze zelf heeft verzonnen en controleert. Er is dus geen 

overheidsinstantie of andere derde bij betrokken. 

Naast het mooie verhaal is de smaak ook 

verantwoordelijk voor het succes van het merk. Deze 

smaak komt mede door het lange rijpingsproces. 

Voordat de kaas wordt verkocht onder het merk 

Parmigiano Reggiano heeft deze minimaal 24 maanden 

op de plank gelegen. De oudste kaas ligt zelfs 40 

maanden te rijpen. De smaak in combinatie met een 

duidelijke merkaanduiding op de buitenkant van de kaas 

maakt hem herkenbaar. Maar het verhaal maakt de kaas 

pas echt lekker. Aan het einde van onze rondleiding 

mester die produceert volgens de Parma richtlijnen en we 

hebben een Parmaham productielocatie bezocht. 

We begonnen de dag bij de Parmaham productielocatie. 

De locatie waar wij hebben gekeken was geen 

slachtlocatie, maar 100 procent gericht op de  productie 

van Parmaham. Dat betekent dat dit bedrijf alleen de 

achterhammen van de varkens koopt die geschikt zijn 

en voldoen aan de criteria van een Parmaham. Een paar 

van die criteria zijn dat het varken is gemest binnen een 

straal van 30 kilometer van het centrum van Parma, geen 

antibiotica heeft gehad in de mestfase, op de juiste manier 

gevoerd is en minimaal 9 maanden oud is voordat hij 

geslacht wordt. De varkens wegen op 9 maanden leeftijd 

ongeveer 180 kilogram. (In Nederland maken we de 

varkens zelden zwaarder dan 130 kilogram).

Wanneer de ham in het been binnenkomt weegt deze 

ongeveer 15 kilogram. Allereerst worden de (vet)randen 

handmatig weggesneden. Daarna komt de ham op 

hebben we nog een folder meegekregen. Om aan te 

geven wat een overdreven mooi verhaal is, heb ik de 

eerste zin van deze folder vertaald in het Nederlands: 

“Welkom in een wereld waarin het werk van de mens, 

geschiedenis, traditie en een natuurlijke omgeving 

van rivieren, vlaktes en heuvels leven geven aan 

onmiskenbare smaak en aroma’s.” Prachtig toch?

PARMAHAM
De tweede dag van onze reis hebben we ons verdiept 

in de Parmaham. We zijn op bezoek geweest bij een 

een loopband terecht waar hij eerst machinaal een 

zoutdouche krijgt om vervolgens met de hand nog een 

keer goed met zout bestrooid te worden. De ingezouten 

ham wordt daarna gedurende 12 weken gekoeld 

bewaard in een koelcel die een temperatuur heeft van 

tussen de 0 en 4 graden. Na deze 12 weken wordt 

de ham helemaal schoongespoeld met lauw water. 

Hierdoor wordt het zout dat tussentijds nog niet in de 

ham is getrokken er weer afgespoeld. Vervolgens wordt 

de ham opgehangen om het droging- en rijpingsproces 

te beginnen. Een echte Parmaham wordt gedroogd 
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VLEESVARKENSBEDRIJF
In de middag trokken we door naar een 

vleesvarkensbedrijf. Het vleesvarkensbedrijf was een 

all-in-all-out stal met ongeveer 3000 plekken. De biggen 

werden opgelegd met ongeveer 30 kilo om vervolgens 

gedurende ruim 6 maanden op deze locaties gemest 

te worden. Op het moment van bezoek zouden bijna 

de eerste varkens geleverd worden, kortom er lagen 

varkens van gemiddeld 170 kilogram. 

Het eerste wat opviel was dat een gedeelte van de 

varkens een lange staart had. Ongeveer 70 procent 

volgens de varkenshouder. Dit is nog geen eis voor de 

Parmaham, maar ze waren daar dus al wel mee bezig. 

Om de staart eraan te houden werd er zeer schraal 

en vezelrijk gevoerd. Hierdoor haalden ze geen hoge 

groei, maar dit was door de minimale leeftijdseis van 9 

maanden geen probleem. Wanneer de varkens te hard 

zouden groeien werd het varken uiteindelijk te zwaar.

gedurende 24 maanden voordat hij verkocht wordt. 

De meeste hammen worden uit het been verkocht. 

Door het uitbenen en de indroging weegt de ham die 

met 15 kilogram binnenkwam bij verkoop nog maar 

7,5 kilogram. 

De meerwaarde van de ham zit hem net als de kaas 

weer in 2 dingen. De smaak en het verhaal. De smaak 

komt wederom door het lange rijpingsproces. Het 

verhaal verzinnen ze zelf. Het bedrijf waar wij te gast 

waren gaf bijvoorbeeld aan dat de ham zo lekker was 

door de natuurlijk ventilatie tijdens het drogen. Dit 

kwam volgens de gids omdat het bedrijf op perfecte 

afstand en windrichting van de zee stond, daardoor 

kon de ham alleen daar zo lekker drogen met 

natuurlijk ventilatie. Of het waar is weten wij niet, maar 

het klinkt in ieder geval goed. En mede hierdoor is het 

bedrijf in staat om de hammen wereldwijd te verkopen 

voor ongeveer €20 per kilo. 

“HET EERSTE WAT 
OPVIEL WAS DAT EEN 

GEDEELTE VAN DE 
VARKENS EEN LANGE 

STAART HAD.”
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Het tweede wat opviel was de bezettingsgraad. Lang 

niet alle hokken zaten vol. Volgens de boer kwam dit 

niet door een te hoge uitval, maar deed hij dit bewust. 

De varkens mogen namelijk tijdens de mestfase 

geen antibiotica krijgen om nog geschikt te zijn voor 

de Parmaham. Aangezien ze geen elektronische 

oormerken hebben, leggen ze de varkens die wel 

antibiotica nodig zijn gewoon apart en leveren ze 

deze einde mestfase apart af. 

Verder was het een zeer gewone stal die zeker niet 

duur is gebouwd. Volledig rooster, geen stroruif en 

absoluut geen luchtwasser of schuine platen. De 

meerwaarde die de Parmaham weet te creëren zit 

dus zeker niet in de houderij. 

WIJNGAARD BARONE PIZZINI
Voordat we huiswaarts gingen hebben we de laatste 

dag nog wijngaard Barone Pizzini bezocht. Tijdens 

de tour werd al snel duidelijk dat de smaak en het 

verhaal weer zeer belangrijk waren. Het gebied van de 

wijngaard had mede door de omliggende bergen en het 

meer een perfecte ligging. Een beter klimaat was voor 

de druif volgens de gids ondenkbaar. En ook hier werd 

de wijn gedurende lange tijd in vaten bewaard voor de 

ultieme smaak.  

TIJD, SMAAK EN EEN MOOI VERHAAL
Dus wat hebben wij geleerd tijdens deze studiereis? 

Tijd, smaak en een extreem mooi verhaal. Dat zijn de 

3 ingrediënten om een streekproduct wereldwijd met 

meerwaarde te vermarkten. •
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BANDEN- 
MANAGEMENT

H
et team van Heuver bestaat vaak uit 

3 mannen. De eerste persoon begint 

met de visuele controle van de banden. 

Hij bekijkt de banden van de trucks en 

opleggers en noteert wat er die dag moet gebeuren. 

Tevens noteert hij dit vast voor een volgend bezoek.  

De tweede persoon monteert de banden die vervangen 

moeten worden en wisselt de banden van positie, als 

dat beter is voor de levensduur van de banden. De 

derde persoon controleert en corrigeert de spanning 

van de banden. De ene zaterdag doet hij dit bij de 

trekkers, de volgende zaterdag de opleggers en de 

derde zaterdag de bakwagens met aanhangers.

Voor chauffeurs en de planning is deze vaste 

zaterdag ook makkelijk. Op deze manier kunnen 

zij aandachtspunten alvast doorgeven. De 

aandachtspunten worden geïnspecteerd en zo nodig 

wordt hier actie op uitgevoerd. Door de jaren heen 

hebben wij daardoor veel eenheid in de maatvoering 

van de banden gekregen. Hierdoor is het beheer van 

het onderhoud eenvoudiger en kunnen we de banden 

makkelijker doorzetten naar andere voertuigen, hierdoor 

kunnen de banden worden opgereden tot ze aan 

vervanging toe zijn.

Bandenspanning is het allerbelangrijkste in het 

bandenmanagement. Door de spanning goed op 

de banden te houden/brengen is de kans op een 

klapband het allerkleinst. Daarnaast is het controleren 

van beschadigingen aan de banden zeer belangrijk. 

Beschadigingen aan de banden kunnen tot gevolg 

hebben dat de banden niet gepland vervangen kunnen 

worden en dat is nu net wat we willen voorkomen met 

Iedere 1e zaterdag van de maand komt Profile Heuver met een team bij 

Handelshuis Schuttert voor het bandenmanagement van de vrachtwagens.  

Erg belangrijk om de varkens veilig te kunnen vervoeren.

Heuver/MichelinHeuver/Michelin
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BANDEN- 
MANAGEMENT

deze manier van bandenonderhoud. Natuurlijk worden er 

wel banden vervangen die hiervoor in aanmerking komen, 

maar het is de bedoeling dat de vrachtwagens tussentijds 

niet in de werkplaats komen bij Heuver. Dit kost namelijk 

extra tijd voor zowel de chauffeur als voor Heuver.  

De meeste aandacht geven we aan lekke banden. Een 

lekke band is een potentiële klapband met alle gevolgen 

van dien. Schade aan de truck, schade aan de belading, 

schade aan mede weggebruikers en ook het op de weg 

houden van de truck behoren tot de gevolgen. Het is 

minder onveilig om met een gladde band te rijden dan 

met te weinig spanning. Het blijft dan ook belangrijk voor 

chauffeurs om zelf ook te controleren iedere dag, buiten 

de controles van Heuver om. 

Al onze vrachtwagens rijden op Michelin banden. Dit 

omdat Michelin voor elke positie een goede band heeft. 

Banden bij veetransport worden daarnaast ook nog 

eens flink belast door het hoge zwaartepunt en het 

bewegen van de lading, met grotere piekbelastingen op 

de banden als gevolg. De banden van de vooras worden 

het zwaarst belast. Michelin is de band met de hoogste 

aanschafwaarde, maar door de goede levensduur komen 

we tot een prima prijs per gereden kilometer.

Door een goed bandenmanagement kunnen ongelukken 

en stilstaan worden voorkomen. Een band is een 

kwetsbaar product. Het ene moment wordt er rustig 

gereden en het andere moment kun je een lekke band 

of klapband hebben. Een klapband gebeurt nooit 

zomaar. Vaak is de band voor de klap lek en verliest 

hij veel spanning. Dan is de band erg kwetsbaar en is 

een klapband nabij. Een vrachtwagen heeft vaak wel 

10 banden, maar als er 1 band klapt of lek is dan staat 

de gehele combinatie aan de kant. Het is daarom voor 

chauffeurs ook zeer belangrijk om zelf ook een extra 

rondje om de vrachtwagen te lopen en te kijken naar de 

banden. Een chauffeur is iedere dag op weg met zijn 

vrachtwagen. Het is goed om bepaalde gebeurtenissen 

onderweg door te geven aan Heuver zodat zij hier op 

kunnen letten. 

Een tip van Heuver: loop ook eens lang de andere kant 

van je vrachtwagen terug naar de cabine. De meeste 

ongelukken gebeuren namelijk aan de rechterkant. Het 

is een natuurlijke gang van een chauffeur om na het 

sluiten van de klep, aan de linkerkant van de auto, de 

kortste route naar de cabine te lopen. Maar de meeste 

klapbanden vinden aan de rechterkant plaats. Dit 

komt door stoepranden, bermen en vluchtstroken. Hier 

liggen veel voorwerpen die banden extreem kunnen 

beschadigen. 75% van alle pechgevallen vinden aan de 

rechterkant van de truck plaats. •

“DOOR EEN GOED BANDEN-
MANAGEMENT KUNNEN 

ONGELUKKEN EN STILSTAAN 
WORDEN VOORKOMEN.”

v.l.n.r. Luuk Gottemaker, Harry Heersmink en Michael Stoeten
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24 JUNI “NEEM JE HOND MEE  
NAAR HET WERK”- DAG
Bobby is de hond van Jan en Marian en komt iedere 

dag even mee naar kantoor. •

KORT NIEUWS FACEBOOK

OVERLIJDEN MATHIEU  
VAN SOMMEREN
Maandag 12 september ontvingen wij het verdrietige 

nieuws van het overlijden van Mathieu van Sommeren. 

Voor velen nog beter bekend als “Thieu”. Thieu is 

bij ons komen werken na de overname van Van 

Schipstal varkenshandel. Maart dit jaar is hij met zijn 

vrachtwagen gaan rijden voor Luuk Verdonk, maar 

hij bleef wel laden en lossen bij klanten van ons. 

Thieu was een lieve, behulpzame en fijne collega. Erg 

begaan met zijn mede mens. We zullen hem vreselijk 

missen. We wensen zijn familie en vrienden heel veel 

sterkte met dit grote verdriet en verlies. •

BEDRIJFSBEZOEK GINETTA 
STROEVE
Vrijdagavond 4 november zijn wij met kantoor Schuttert 

en kantoor Kippers, inclusief partners, wezen kijken 

op het bedrijf van Ginetta en haar man Frank Stroeve. 

Ginetta zit op de administratie bij Kippers Voeders. Na het 

welkomstwoord van Jan Kippers hebben wij een rondleiding 

gehad over het bedrijf. Prachtig om eens bij elkaar te kijken! 

Daarna stond er een heerlijk buffet voor ons allen klaar en 

hebben wij gezellig kunnen bijpraten! •

UIEN ROOIEN EN LADEN OP DE 
AKKERHOEVE 
Eind augustus hebben we de eerste uien van dit jaar weer 

afgeleverd op de Akkerhoeve. •
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SOLIDAIR MET DE BOEREN – 
KNOOP IN JE ZAKDOEK
Nadat wij met een vrachtwagen in Stroe zijn geweest 

op 22 juni, hebben wij ook meegedaan met de actie 

“solidair met de boeren”. Op 15 juli om 15.00 uur 

hebben wij allemaal het werk 15 minuten stopgezet. 

De vrachtwagens stilgezet en de medewerkers van de 

hoeve’s hebben het werk ook stilgelegd. •

CHAUFFEURSFEEST 2022
Het was weer tijd voor ons jaarlijkse chauffeursfeest! 

Zaterdag 10 september vanaf 16.00 uur stroomde het erf 

van Willemijn en Gerben vol voor een gezellige bbq. De 

kinderen konden zich perfect vermaken in het kinderpaleis 

en aan de knutseltafel. Voor de sterke mannen en vrouwen 

was er de “kop van jut” en daar werd flink op los geslagen. 

Ook hadden wij nog een IPS tafel waarbij het de bedoeling 

is om zo gauw mogelijk jouw eigen kleur lampen in te 

drukken om zo te winnen van de tegenstander. Het was 

een geslaagde middag en avond! •

NIEUWE PLANNER ARNE 
DIJKSTRA 
Vanaf 14 oktober is Arne Dijkstra in dienst gekomen als 

onze nieuwe planner. Hij is de opvolger van Stijn Grondman, 

die zich nu volledig toegaat leggen op de aan- en verkoop 

van trekkers. Arne zit in het laatste jaar van zijn opleiding 

“manager transport en logistiek” en heeft al een aantal 

jaar bij ons gewerkt als bijrijder. Wat een groot voordeel 

is, want hij kent de sector en ook bij een heel aantal 

varkenshouders is hij daardoor al eens geweest. Hij zal de 

komende tijd worden ingewerkt door Gerrit- Jan Lusseveld 

en samen zullen zij dan de planning voor ons bedrijf gaan 

verzorgen en elkaar ondersteunen. Wij zijn erg blij met Arne 

en wensen hem heel veel succes! U kunt Arne Dijkstra 

bereiken op 06 14 15 96 58. •
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en waar wil je naar toeen waar wil je naar toe
WAAR STA JE VOOR

Er is de laatste maanden veel gebeurd in de markt en de wereld.  

De weerbarstige marktprijzen van grondstoffen en verhoudingsgewijs 

te lage opbrengstprijzen voor de varkenshouderij speelden, met de 

daarbij hoge  energieprijzen, op veel bedrijven parten.

22



A
ls ondernemer zet je je  met hart en 

ziel elke dag in voor je bedrijf terwijl dit 

financieel niet beloond wordt. In deze 

omstandigheden is het voornaam dat je 

optimaal presteert om de verliezen te beperken en om 

zoveel mogelijk dieren of melk optimaal af te leveren. 

In de melkveehouderij is dit anders dan in de varkens, 

maar komt het nieuwe GLB beleid om de hoek kijken 

wat ook veel met zich meebrengt. Als Kippers Voeders 

mogen wij steeds meer klanten helpen hier samen 

ons voor in te zetten het ideale plan te maken. Als we 

de resultaten op een rij zetten zien we dat de Kippers 

Voeders klanten zeer onderscheidend presteren en 

professioneel bezig zijn.  We zijn onze klanten dankbaar 

dit samen vol vertrouwen te mogen bewerkstelligen. 

Veehouderij is “denksport”, dat komt in zulke tijden des 

meer naar boven drijven. Vooruitkijken en nadenken over 

de beste strategie. Je dient als huidige ondernemer in de 

rund- en varkenshouderij een visie te hebben. Waar sta 

je voor  en waar wil je naartoe. We hebben niet alles in 

de hand en dat is maar goed ook. Waar je wel op kunt 

sturen is het technisch presteren van je bedrijf om de 

verliezen te beperken en de saldo’s maximaal te laten 

zijn naar wat mogelijk is. Dat dit niet altijd gemakkelijk is 

in ieders omstandigheden zal ook de lezer van dit stuk 

beseffen. Maar met de juiste mensen om je heen en de 

passie waarmee je iets doet maakt wel het verschil.

Gezien de vergroting van onze afzet hebben we de 

productiefaciliteiten mogen vergroten door ook voer te 

laten produceren bij Agruniek Rijnvallei. Dit zorgt ervoor 

dat we voor onze klanten de juiste productielocaties 

kunnen inzetten met het toepassen van de gewenste 

grondstoffen. Als Kippers Voeders hebben we nieuwe 

inzichten en mogelijkheden in onze voeders en 

rantsoenen mogen toepassen. Enkele voorbeelden 

hierbij zijn uitbreiding van dierlijke eiwit stromen 

die aansluiten bij de behoefte van de dieren. Ook 

rantsoeninzichten op het gebied van melkveevoeding 

die ervoor zorgen dat ondanks de moeilijkere maiskuilen 

er prima gemolken kan worden. Ook zien we dat 

nieuwe onderzoeken op het gebied van toevoegingen 

de vruchten afwerpen in resultaat. We verdiepen door 

middel van data/praktijkervaring en kennisonderzoek 

ons in nieuwe inzichten waarop we verder kunnen. 

Als Kippers Voeders zijn wij erop gericht dat de dieren 

laten zien wat goed is voor hen en dat emotie en 

ratio gescheiden dient te worden. Liters in de tank en 

aantallen op “klep” tegen een scherpe kostprijs zijn 

hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit alles zorgt ervoor 

dat onze klanten ervoor zorgen dat Kippers Voeders 

mag uitbreiden in deze tijd. 

In september is onze nieuwe collega Suzan Kampman 

begonnen op kantoor die zich snel heeft ingelezen in 

haar functie en u als klant graag helpt zoals u wellicht 

al ondervonden hebt. We zijn hier dan ook blij mee 

dat ze ons heeft komen versterken. Met de juiste 

intentie en het gedrag wat hieruit volgt mogen we 

erop vertrouwen dat ondanks alles wat om ons heen 

gebeurd er toekomstperspectief is. De wereldbevolking 

groeit snel en dat vraagt om kwalitatieve voeding die 

wij in Nederland kunnen leveren in de vorm van vlees 

en zuivel. De vraag zal wereldwijd dan ook toenemen. 

Productstromen vragen meer en meer afstemming 

tussen erfbetreders van uw bedrijf als veehouder. Dit 

kunnen wij zeer efficiënt door korte lijnen en klantgericht 

advies. Betrouwbaarheid en helderheid is de basis voor 

een ieder die erbij betrokken wil worden of mag zijn! •

“VEEHOUDERIJ IS “DENKSPORT”, 
DAT KOMT IN ZULKE TIJDEN DES 

MEER NAAR BOVEN DRIJVEN.”
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N
adat Henk Meerdink klaar is met de 

controleronde bij de vleesvarkens, 

volgt er eerst een kop koffie aan de 

keukentafel. Elke morgen is dat vaste 

prik, samen met de aanwezige medewerkers. Meerdink 

is overdag varkenshouder en vooral ‘s avonds actief in 

de lokale politiek. Beide werkzaamheden doet Meerdink 

met veel passie. Vakanties en vrije tijd is niet aan hem 

besteed, de voldoening haalt de veehouder uit het 

werk op de boerderij en als volksvertegenwoordiger, 

zolang als hij het vol kan houden. “Ik ben geen 

politicus, maar een volksvertegenwoordiger” geeft de 

bevlogen veehouder een aantal keren aan als we het 

politieke levensverhaal in zijn kantoor doornemen. 

“Als lijsttrekker van BBB-HMV vertegenwoordig ik, 

als enige boer in de gemeenteraad, alle 27.000 

Aaltenaren, van links tot rechts en alles daar tussenin 

en voor boeren en burgers”, vertelt Meerdink. Na 36 

jaar raadslidmaatschap van het CDA is Meerdink 

8 jaar geleden zijn eigen politieke partij begonnen, 

de Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV). 

Meerdink noemt zichzelf een liberaal met een sociaal 

hart en startte destijds meteen met twee zetels in de 

gemeenteraad van Aalten. 

Sinds 2021 is Meerdink met zijn partij HMV een 

bondgenootschap met de BBB aangegaan en neemt 

nu met 4 zetels deel in de gemeenteraad van Aalten. “Ik 

vind het belangrijk dat het boerengeluid gehoord wordt”, 

vertelt de volksvertegenwoordiger, die ook aangeeft dat 

de partij zeker geen eendagsvlieg is. “We zijn volledig 

geaccepteerd en we denken kritisch en constructief 

mee. We staan net als de landelijke partij BBB met 

beide benen op de grond. Voedselzekerheid is een van 

de goede punten die de varkenshouder aanspreekt in 

het programma van de BBB. Op de lijst van BBB-HMV 

staan niet alleen boeren, maar vertegenwoordigers 

vanuit de gehele samenleving.

BOER IN 
POLITIEK

Henk Meerdink, (78 jaar) is melkvee- en varkenshouder en volksvertegenwoordiger 

van BBB-HMV in de raad van de gemeente Aalten (Gld.).
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HEKEL AAN BUREAUCRATIE  
Meerdink is al vanaf zijn 18e politiek actief. De 

basis hiervan lag in het jongerenwerk van het 

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en 

jongerencontact van de melkfabriek. Inspiratie voor 

de landelijke politiek heeft de veehouder niet en niet 

gehad omdat er concreet te weinig gebeurt. ”Ik wil net 

als op de boerderij resultaat zien van de inspanningen 

die je doet. Ik heb een hekel aan bureaucratie en dat is 

ook een van de redenen dat ik plaats neem in de raad”, 

aldus Meerdink.

DUURZAAMHEID
Naast de lokale politieke carrière staat het dagelijkse 

werk op de boerderij voorop. Het gemengde bedrijf met 

varkens en koeien is in de loop van de tijd uitgegroeid 

tot drie, meer dan volwaardige, bedrijfstakken in 

Nederland en in Duitsland. De vier kinderen met 

inmiddels 9 kleinkinderen houden zich bezig met 

melkvee, zeugen en vleesvarkens. Meerdink heeft het 

bedrijf op papier overgedragen maar is de meeste 

tijd van de dag bij zoon Jan in de vleesvarkensstal 

te vinden. “Dat is in de loop van de tijd zo gegroeid 

omdat de huidige medewerkers meer koeienboeren 

zijn”, geeft de ondernemer aan die zijn hand ook 

niet omdraait voor hand- en spandiensten op het 

melkveebedrijf. Waar anderen in pensioentijd 

bijvoorbeeld gaan fietsen, is Meerdink dankbaar dat 

hij nog zo veel mogelijk op de boerderij kan helpen. 

Niet alleen met de handen, maar ook met nieuwe 

ontwikkelingen, zoals duurzaamheid. Duurzaamheid 

staat niet alleen politiek op de agenda van de BBB-

HMV. Ook op het boerenbedrijf is het een speerpunt. 

De vleesvarkens worden zowel onder het 1 ster Beter 

Leven keurmerk als in het Tierwohl concept gehouden. 

Windenergie samen met zonnepanelen op de daken 

zorgen voor duurzame energie. Daarnaast zijn er 

vergaande plannen voor groen gas op het bedrijf. •

“OVERDAG VARKENSHOUDER 
EN ’S AVONDS VOLKS- 

VERTEGENWOORDIGER”
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EEN VAN DE 
MOOISTE 

VAN NEDERLAND
varkensstallen varkensstallen 
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Bart Goselink (37) heeft samen met zijn ouders een varkensbedrijf met 3 locaties binnen 500 meter met 1.000 zeugen, 

6.000 biggenplaatsen en 7.000 vleesvarkens in Albergen (Ov.)
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stal en hout aan de voorgevel. Een overstek gestut op 

houten palen maakt dat de stal een meer dan bijzonder 

aanzicht heeft.

Vader Gerrit heeft het varkensbedrijf in 1977 opgestart 

en doorontwikkeld tot een zeugenbedrijf met 800 

zeugen. In 2003 nam Bart de keuze om door te gaan 

met het varkensbedrijf en hebben de ondernemers de 

stap gemaakt naar een gesloten bedrijf met zeugen 

en vleesvarkens. Een nieuwe vleesvarkensstal volgde 

en in 2017 werd de zeugenlocatie van de buurman 

overgenomen en omgebouwd naar biggenstal. 

Afgelopen jaar zijn niet alleen de kraamstallen 

gerenoveerd, maar is er ook een nieuwe zeugenstal 

gebouwd voor 800 dragende zeugen. Het aanzicht 

van de nieuwe zeugenstal heeft dezelfde stijl als de 

vleesvarkensstal. Donkere stenen met een houten 

aankleding geven ook deze stal een bijzonder en 

duurzaam aanzicht. Daarnaast is er ook een centrale 

A
ls we door het Twentse 

coulisselandschap rijden komen we aan 

bij een van de mooiste varkensstallen 

van Nederland. Een mooie opsteker 

die de varkenshouders tien jaar geleden kregen bij 

een landelijke verkiezing. Alleen het aantal voersilo’s 

naast de stal van de familie Goselink in het Overijsselse 

Albergen laat raden dat het om een varkensbedrijf gaat. 

Ondanks dat het creëren van het landelijke aanzicht 

van de stallen een flinke duit extra heeft gekost, is de 

ondernemer trots op het resultaat. “Niet alleen boeren 

en mensen uit de sector geven aan dat het een mooie 

stal is, ook burgers die hier langsfietsen vragen vaak 

wat voor stallen dit zijn”, vertelt Goselink die zelf 

ook geniet van het aanzicht van het bedrijf. Voor de 

vergunning van de vleesvarkensstal was het inpassen 

in de landelijke omgeving één van de voorwaarden. 

Samen met een architect heeft de ondernemer gekozen 

voor de kleur antraciet voor zijkanten en muren van de 

Bart Goselink heeft als speerpunt op het bedrijf een duurzame productie met behoud 

van draagvlak in de buurt. Dit realiseert de varkenshouder door een hoge gezondheid 

op het bedrijf na te streven met eigen energieopwekking, warmteterugwinning en een 

varkensstal die mooi in de landelijke omgeving is ingepast. 
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“IN DE MOOIE VARKENSSTAL 
STAAT EEN DUURZAME 

PRODUCTIE OP ÉÉN.”

gang voor de kraam- en inseminatiestal geplaatst.  

Door het gebruik van dezelfde antraciet kleurige stenen en 

alle zeugenstallen te voorzien van houten voorgevels is er 

eenheid in het aanzicht van het bedrijf.

De varkenshouder is druk bezig om het aanzicht van het 

bedrijf nog mooier te maken. Naast veel aandacht voor de 

uitstraling van de stallen is de ondernemer ook bezig met 

de ruimte rondom de stallen. Goselink wil met een mooie 

uitstraling van het bedrijf ook graag wat terug doen voor de 

omgeving. Naast een nette bestrating komt er een weitje 

voor de stal waar de geiten onder de bomen kunnen grazen. 

En een eenvoudige zichtruimte biedt de mogelijkheid voor 

een kijkje in de nieuwe dragende zeugenstal. 

DUURZAME PRODUCTIE
In de mooie varkensstal staat een duurzame productie op 

één. Niet alleen is het bedrijf gasloos en energieneutraal 

door zonnepanelen op het dak. Warmtepompen, die tevens 

gebruik maken van de warmte van de luchtwassers, 

zorgen voor warmte voor de vloerverwarming 

in de kraamstal. Ook zijn afgelopen jaar alle 

lampen vervangen door Led-lampen en maakt het 

ventilatiesysteem gebruik van frequentieregelaars. 

Evelien Stopel en Bart Goselink
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Bij een duurzame productie hoort ook een duurzame 

zeug en die heeft Goselink gevonden in de eigen 

aanfok van een kruising van een PIC zeug met een 

Deens landvarken. Het streven is om samen met de 

medewerkers op het bedrijf met plezier op het bedrijf te 

werken door weinig uitval, een lange levensduur van de 

zeugen en goede vleesvarkens te produceren voor de 

gangbare markt. 

Kippers Voeders levert een goede bijdrage aan 

de kwaliteit van de biggen en resultaten van de 

vleesvarkens met voer en begeleiding. “De flexibiliteit, 

de korte lijnen en het snel kunnen schakelen waarderen 

we van deze voerleverancier”, vertelt Goselink. De 

zeugen en biggen krijgen een droogvoerrantsoen en 

de vleesvarkens een brijvoerrantsoen met 15 tot 20% 

aanvullend voer. 

Door een samenwerking met een Drentse 

akkerbouwer is de afzet van zeugenmest geregeld 

en de vleesvarkensmest gaat naar een tweetal 

mestverwerkers. De huidige locatie van de biggenstal 

gaat de varkenshouder binnenkort op propaangas 

verwarmen. Maar een monovergister staat op het 

wensenlijst van de ondernemer om zelf gas te 

produceren en ook alle mest duurzaam te verwaarden. 

“Als de marges in de varkenshouderij ruimer zouden 

zijn, hadden we nog meer ruimte voor verduurzamen 

van de stallen”, besluit Goselink die na de renovatie en 

nieuwbouw eerst weer wat moet verdienen voordat hij 

de nieuwe investeringsplannen kan realiseren. •
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PERSONEELSNIEUWS

JUBILEUM
Leo Hof 12,5 jaar in dienst. (chauffeur). •

VACATURE
Voor het wassen van onze vrachtwagens zijn wij op zoek 

naar een zaterdaghulp. Leeftijd vanaf 14 jaar.

Graag telefonische reacties naar Marian Schuttert. 

Tel: 0651318573 •

JUBILEUM
Monique Schoemaker 12,5 jaar in dienst 

(medewerker Driehoekhoeve)  •

BRUILOFT LEO EN TRYNTSJE HOF
Vrijdag 24 juni is onze chauffeur Leo Hof getrouwd samen 

met Tryntstje. Ze hebben een ontzettend mooie dag gehad. 

Wij wensen hen heel veel geluk toe samen met Fender  

en Famke. •

 Handelshuis Schuttert Handelshuis Schuttert
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HET LEVEN VAN EEN 

DRAAIT OM ‘HUN PAARDEN’
wedstrijdgroom wedstrijdgroom 
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W
aar ‘thuisgrooms’ 

ervoor zorgen dat 

het de paarden 

aan niets ontbreekt 

wanneer ze op de Driehoekhoeve 

verblijven, is het de taak van de 

wedstrijdgrooms om ervoor te 

zorgen dat diezelfde paarden tijdens 

concoursen optimaal kunnen presteren. 

Waar de thuisgrooms  's avonds 

gewoon naar huis gaan en er een 

sociaal leven op nahouden, is werk 

en privé bij de wedstrijdgrooms bijna 

niet te combineren. Zij leiden een 

nomadenbestaan, waarbij ze met de 

paarden en hun ruiters van concours 

Leven, wonen en werken op één en dezelfde plek. Maud Hekking (25) en 

Jessica Rauers (38) weten niet anders. Het werken als wedstrijdgroom is 

voor hen meer een leefstijl dan een baan. Alles draait om ‘hun’ paarden. 

Als die goed in hun vel zitten en daarbij ook nog eens goed presteren 

tijdens de wedstrijden, dan is dat voor hen de kroon op het werk.

naar concours reizen, en vaak dan alleen 

van maandag tot woensdag thuis zijn. 

Maud Hekking en Jessicia Rauers zijn 

de wedstrijdgrooms van respectievelijk 

Hendrik-Jan en Frank Schuttert.

MAUD
Maud begon op haar zestiende te werken 

met paarden. Eerst als bijbaantje, maar al 

snel was ze elk vrij moment in de stal te 

vinden. Na het behalen van haar diploma 

als allround laborant, vond ze een baan 

in een laboratorium, maar binnen een 

paar weken wist ze het zeker: zo’n baan 

was helemaal niks voor haar. “Ik miste 

het buitenzijn, de vrijheid, het werken met 

de paarden”, vertelt ze. “Ik ben gaan 

solliciteren en werk sinds 2019 voor 

Hendrik-Jan Schuttert.”

JESSICA
De Duitse Jessica Rauers is al 9 jaar 

de vaste groom van Frank Schuttert. 

Ook zij werkt van jongs af aan met 

paarden, aanvankelijk in Duitsland, 

daarna in België bij Jos Lansink en toen 

Frank terugkeerde naar Ommen, ging 

Jessica met hem mee. Na meer dan 

9 jaar samenwerken, vormen ze een 

goed geoliede machine. “Frank gaat 

bijna wekelijks op concours”, vertelt ze. 

“Vaak moeten we op woensdag weg. 

Jessica Rauers en Frank Schuttert
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tijdens de concoursen wonen we in de 

vrachtwagen. Die is heel luxe ingericht, 

zoals een camper, met eigen sanitair, 

keukentje, slaapkamer en een gezellige 

living met tv. Je kan daar echt prima 

verblijven, ook voor langere tijd. Je kan 

op concours je werk in principe zelf 

indelen, maar alles moet wel aangepast 

worden op de trainingen en starttijden 

van de paarden. Verder is het omdat we 

vaak op concours zijn,  moeilijk om een 

relatie of sociaal leven te onderhouden. 

doen ons best om ons niet al teveel te 

hechten, maar je bouwt toch een band 

met ze op. Het is jammer dat de lieve 

paarden, diegenen die braaf zijn aan 

de hand en goed hun best doen met 

springen, het eerst verkocht worden.”

THUISGROOM
Tot slot een laatste vraag. Waar denken 

de grooms dat ze staan over tien jaar? 

Jessica vindt het een moeilijke vraag. 

“Elke week op concours is hard werken, Dat betekent dat we op dinsdag de 

spullen moeten inpakken. Dat is veel 

werk, want we nemen de hele stal zo’n 

beetje mee. Dan rij ik met de paarden 

in de vrachtauto naar het concours en 

dan wordt alles weer uitgepakt, de boxen 

klaargemaakt en moet je met de paarden 

naar de veterinaire keuring.”

KERS OP DE TAART
De daaropvolgende dagen worden 

ingedeeld naar aanleiding van de 

startlijsten. “We gaan uit van de tijd 

waarop de paarden moeten starten en 

bouwen daar dan een heel programma 

omheen van voeren, longeren, stappen 

aan de hand, losrijden, poetsen, zadelen, 

manen vlechten enzovoorts”, vertelt 

Jessica. “Op het moment dat er dan 

gestart moet worden, zorgen wij ervoor 

dat het paard helemaal spic en span 

klaarstaat voor onze ruiter. En als die dan 

goed rijdt en wint, dan is dat voor ons als 

groom de kers op de taart.”

GEEN REISTIJD
Volgens Maud is het leven van een 

groom enerzijds een heel vrij bestaan, 

maar aan de andere kant ook juist weer 

niet. Als je op stal woont heb je geen 

reistijd van en naar je werk, dat is heel 

handig. Als we thuis zijn wonen we dus 

op de Driehoekhoeve en lopen we vaak 

's avonds ook nog even naar stal, maar 

“WIJ ZORGEN DAT HET 
PAARD HELEMAAL SPIC 
EN SPAN KLAAR STAAT 

VOOR ONZE RUITER.”
Aan de andere kant zijn die concoursen 

ook weer supergezellig, omdat we veel 

vriendschappen hebben opgebouwd met 

andere grooms. Dus als het werk gedaan 

is, kunnen we gezellig bijpraten en 

natuurlijk zijn er op alle concoursen de 

nodige feestavonden. Dus alles bij elkaar 

opgeteld zou ik niets anders willen doen.” 

BAND OPBOUWEN
Dat geldt ook voor Jessica. Ook zij moet 

er niet aan denken om een kantoorbaan 

te hebben. “Ik zou vooral het werken 

met de paarden echt missen”, zegt ze. 

“We zorgen er niet alleen voor dat ze 

op tijd gepoetst en gezadeld klaarstaan, 

we houden ook hun lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid goed in de gaten. 

Daarnaast voeden we ze ook echt op, 

want als je overal met hen naartoe reist, 

is het wel handig als ze zich netjes 

gedragen. We weten dat bijna elk paard 

uiteindelijk weer verkocht wordt, dus we 

je hebt veel verantwoordelijkheid en het 

is lichamelijk best zwaar. Maar ik zou 

echt niet weten wat ik liever zou willen 

doen. Dus zolang ik het lichamelijk 

volhoud, blijf ik hier. Ik hoop dat dat nog 

een hele tijd is. Ik blijf dit werk doen 

totdat ik in een rolstoel zit.” Ook Maud 

denkt diep na. “Ik denk dat ik op den duur 

wel een wat normaler leven wil hebben, 

met een eigen huis en tijd voor andere 

dingen dan alleen de paarden. Misschien 

dat ik dan thuisgroom ben. Dan heb ik 

het beste van beide werelden.” •

FULLTIME 
THUISGROOM
Wij zijn op zoek naar een fulltime 

thuisgroom om ons team te 

versterken. Reacties en vragen 

naar marian@schuttert.nl

Maud Hekking
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