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   Op bezoek bij Toon van den Oever 
 

Ons mooie verbeterd roodbont ras kent als 

vereniging en stamboek nog geen heel lange 

geschiedenis. Er zijn onder onze leden nog 

mensen die voor het oprichten van het 

stamboek al actief waren in de rode 

dikbilfokkerij. Uitzonderlijker wordt het als 

deze leden nog altijd vee houden. 

Eén van deze mensen is Toon van den Oever, te Eerde, nabij Veghel.  

Toon, 77 jaar, is geboren en 

getogen in Eerde. Zoals 

vanzelfsprekend in die tijd en 

omgeving, werden op het 

ouderlijk bedrijf MRIJ koeien 

gemolken, met de voorkeur 

voor ruime bespiering en een 

donkerrode kleur. Deze 

fokkerijfilosofie wordt ook 

ruimschoots duidelijk gemaakt 

door foto’s aan de muur, met 

daarop de eerder beschreven 

raskenmerken, van dieren op 

de talrijke keuringen van destijds.  

Ook de kasten in huis vertonen een succesvol verleden op diverse 

keuringen, door een grote diversiteit aan bekers en ander eremetaal. De 

liefde voor de roodbonte dikbillen is ontstaan bij destijds de buurman, die 

begin jaren 70 al een dikbil kalf had.  

Dit leidde tot aankoop van de eerste ’soortige’ pink  

in 1976. Dit dier is de grondlegger geweest  
van zijn dikbilveestapel.  

 

Via keuringen kwamen fokkers met elkaar in contact,  
en werden er voorstellen gedaan tot ki registratie.  

Ook werd er de aanzet gegeven tot het opzetten  

van een eigen stamboek. 
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Jan van de Braak en Frans Kuipers waren hier bij betrokken, aldus Toon, 

en werd hieraan serieus vorm gegeven door de jaarlijkse keuringen, onder 

andere in Liempde.  

Toon, die rond 2007 gestopt is met het melken van zijn 40 tal MRIJ 
koeien, krijgt ochtends en avonds hulp met voeren en instrooien, van  

jeugd uit de buurt. 
De huidige verbeterd roodbont veestapel is wel wat gekrompen, maar 

herbergt nog steeds een kleine 30 tal dieren van een best niveau. De 

dieren waar nog mee gefokt wordt krijgen in principe een KI-stier als 

partner. Bij herhaaldelijk terugkomen krijgt de eigen stier nog kansen. Op 

het moment loopt er een fraai getekende stier in de royaal gestrooide 

potstal, met als moedersvader Marlex.  

Een hok ernaast staat een zeer fraai  

bespierde en beloftevolle zoon  
van Leyenhorst 173 uit een Marlex. 

De Pedigrees van de huidige veestapel  
puilen uit van de gekende ki stieren, zoals  

Rassert 592, Marlex, Adagio, Gertinus,  
met een bijzonder grote invloed voor  

Leyenhorst 173.  
Dat de veestapel zich laat omschrijven als  

dieren met een fijn, fraai rastype zal dus  
ook geen verwondering opleveren.  

Ook het eerste Latorro vaarskalf is geboren en stemt Toon met haar 
gerekte lijf, fijne botkwaliteit en fraaie broek tot tevredenheid. 
 

Zolang de gezondheid het toelaat en er genoeg hulp voorhanden is, gaat 

Toon door, en is een bezoekje aan deze VRB-nestor zeker de moeite 

waard en wordt zeer gewaardeerd. 
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