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Even voorstellen… 
 

 

 

Ik ben Ton Voets, 58 jaar en sinds 1 november 2021 woon ik op een boerderij 

van het Brabants landschap in Liempde. 

Thuis hebben we altijd een slagerij gehad. Mijn vader en moeder hebben eerst 

een slagerij in Haarlem gehad, waar ik ook geboren ben. Na twee jaar zijn we 
verhuisd naar Best.  

Mijn vader was een boerenzoon en heeft in Best altijd vee naast zijn slagerij 
gehad. Het vee houden is dus met de paplepel ingegeven. Mijn vader is op 

jonge leeftijd gestorven, waarna mijn moeder samen met een chef en 
medewerkers de slagerij heeft voortgezet, totdat ik mijn slagersvakdiploma 

behaald heb. En bij andere collega slagers gewerkt heb voor meer ervaring. 
 

In 1986 heb ik het bedrijf van mijn moeder overgenomen, waarna ik besloten 
had om al het vee te verkopen, zodat ik de aandacht helemaal op de slagerij 

kon richten, we zijn wel altijd zelf blijven slachten. Een goede kennis gaf in die 

tijd wel aan dat hij wel koeien voor me wilde gaan mesten. De eerste paar 
magere koeien waren BWB, maar al snel kwamen we erachter dat Verbeterd 

Roodbont hét ras was waar we mee door wilden gaan.  
Ik kwam er wel achter dat het dieren van echte fokkers af moest komen een 

toevalstreffer van dikbil was het niet op het hakblok.  
We hebben ook succes gehad met het Nationaal Kampioenschap vrouwelijk 

slachtvee, wat later bleek de laatste Paasveetentoonstelling in Den Bosch.  
 

Hierna zijn we ook gaan fokken ,vaak met een aangekochte stier, en heb ik 
ook nog een tijd in het bestuur van het stamboek gezeten. In die tijd raakte 

mijn kennis ernstig ziek, waardoor ik al mijn vee weer moest verkopen. In 
2000 ben ik gestopt met de slagerij en ben verder in loondienst gaan werken.  

 
Het bloed kruipt toch waar het niet heen kan gaan en zoetjes aan heb ik weer 

wat koeien aan geschaft. Wel zoveel mogelijk roodbont hier raak je gewoon 

niet op uitgekeken met een slagershart. Op het ogenblik heb ik een kleine 10 
stuks vee, waaronder een roodbonte os die ik aan het afmesten ben. Ik ben 

sinds kort weer lid geworden van het stamboek puur om op de hoogte te 
blijven van wat er leeft bij de fokkers en om kennis op te doen we zijn nooit te 

oud om te leren toch!  
Dat geldt ook voor de bekkenmaatmeting. Hiervoor heb ik mij ook opgegeven.  

 
Ik werk het liefst met een eigen stier, als het kan een hele mooie, en laat de 

pinken op 2 jarige leeftijd al afkalven. Wat de slager en de consument betreft 
vind ik dat de slager zich over het algemeen helemaal uit de markt werkt. Ze 

kennen alvast geen rund meer en worden steeds luier.  
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Het wordt ook steeds moeilijker voor de slager omdat de consument weinig of 
geen smaak meer heeft ,alleen met feestdagen weten ze de ambachtelijke 

slager nog echt te vinden.  
Ik ben onlangs nog naar de Nationale Keuring in Zwolle geweest en het viel me 

op dat het Verbeterd Roodbont ras de laatste jaren erg hard vooruit was 
gegaan met het ras. Mooie grote lange koeien! We moeten wel op passen dat 

we het soort niet gaan verliezen, we lopen dan wel weer ver achter ten 
opzichte van de Belgische Blauwen, maar goed Roodbont blijft toch het 

mooiste en fijnste ras. 

 
Ik hoop dat u me zo wat beter hebt leren kennen voor vragen sta ik altijd 

open. 
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Even voorstellen… 
 

 

 

     

Mijn naam is Walter Rozendaal en 29 jaar oud.  

Getrouwd met Henriëtte en wij wonen samen met dochter Ilse in het  
Veluwse dorpje Speuld.  

 
Ik wilde vanaf jongs af aan al boer worden. Geboren en getogen tussen de 

Veluwse bossen, bestieren wij sinds 3 jaar een vleesveehouderij met blank 
vleeskalveren en roodbont vleesvee.  

Ons vlees vermarkten wij onder de naam ‘Veluws Roodbont’. Dit vlees vindt 
zijn weg naar de consument via restaurants, landwinkels en huisverkoop.  

We zijn trots op ons vee.  
 

Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan en uitbouwen 
van deze vereniging en het Verbeterd Roodbonte ras.  

Ik zie mezelf als een onderzoekende verbinder.  
Mede door mijn vorige baan als vleesveespecialist bij een mengvoerbedrijf heb 

ik een groot netwerk binnen onze sector. 

 
Ik hoop jullie snel in levende lijve te mogen begroeten. 
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