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Tekst & fotografie: Han Hopman
De Duitse fotoploeg waarmee ik altijd stieren fotografeer in Osnabrück.
Met familie, buurman Bennie, Erica Reijneveld en Bulletje

Ben en Armgard Barkema met de broertjes

Fritema, geboortestal van Ebel

Bulletje, oudste zoon van Rexa
Ebel van Fritema. Vader van de stieren

Fototeam van KI Kampen met Ebels Han

Freek Lok spoelt Rexa

Holstein-hart

Rivierduin Ebel’s Han, nu eigen aan KI Kampen

Sinds ik koeien fotografeer ligt mijn hart bij de Holsteinkoe. Dat
was ook een van de redenen om samen met Jan Bierma Holstein
International te starten. Jammer genoeg hield dat tevens in dat
we zelf geen Holsteins konden gaan houden. Onze objectiviteit
zou wel eens in het geding kunen komen. Maar: koeien houden
bleef toch altijd een wens.
Als klein jongetje hield ik al van FH en Blaarkop. Ik wist echter

Bulletje na de fotosessie

ook zeker, dat als ik FH ging houden, altijd zou denken: waren het
maar Holsteins. Met blaarkop zou ik daar geen last van hebben.
Zodoende heb ik bij Armgard en Ben Barkema een fijne blaarkopkoe uitgezocht met veel historie in de afstamming en een stier
van de Genenbank. Dat werd Ebel van Fritema. Die had ik in de
zeventiger jaren nog in levende lijve gezien. Oude bloedlijnen dus.
Het hele project doe ik samen met Ben Barkeman. Geweldig leuk
en totaal iets anders dan mijn favoriete Holsteins.

Rexa 5, moeder van de stiertjes

Rexa gespoeld, wat resulteerde in 4 stiertjes en 1 vaarsje. Het
leuke is nu dat KI Kampen hiervan 1 stier aan het testen is. Mijn
eerste KI-stier! En nog mooier: Een deel van de opbrengst van de
spermaverkoop komt ten goede aan Agri-Terra. Daarvoor bedankt
Gerard Vosman.
*) Agri-Terra is een boerenorganisatie die boeren in ontwikkelingslanden helpt
*) Alle mensen op de foto hebben belangeloos meegewerkt
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