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Egbert Korenberg 

Mijn naam is Egbert Korenberg en ik ben 22 jaar oud. Ik woon samen met mijn jongere 
broertjes Robert-Jan en Marcel en ouders aan de Kamperzeedijk. Normaal gesproken 
studeer ik de hele week Dier- en Veehouderij aan de CAH in Dronten. Maar als ik ’t even 
kan redden spendeer ik m’n tijd graag aan het werken met koeien. De keuringskick werd 
er al van jongs af aan ingegoten, en is er bij m’n buurjongen Jaap ook aardig 
ingestampt; samen hebben we al aardig wat keuringen meegemaakt. Sinds 2005 ben ik 
lid van de Young Breeders en begin 2013 ben ik in het bestuur van de club gekomen. De 
jaarlijkse show vind ik altijd machtig mooi en de afgelopen twee jaar mocht ik beide 
keren het reserve kampioenschap toilet mee naar huis nemen, waar ik super blij mee 
ben! Maar ook de cursussen en vergaderingen vind ik altijd super gezellig. Ik hoop een 
mooie en vooral gezellige tijd in het bestuur te hebben en wens iedereen succes met de 
koeien!! 
 

Chantal Muijs - van ’t Oever 

Mijn naam is Chantal Muijs - van ’t Oever, 23 jaar en ik kom uit Kamperveen, Overijssel. 
Thuis hebben mijn ouders 90 melkkoeien. Het jongvee wordt sinds een aantal jaar 
opgefokt op zo’n 2 kilometer van huis, wat ons de mogelijkheid biedt om nauw betrokken 
te blijven bij het jongvee. Op dit moment studeer ik aan de CAH Vilentum Dronten. Hier 
studeer ik dier- en veehouderij en hoop in 2014 af te studeren. Na het afronden van mijn 
studie hoop ik ergens op het gebied van fokkerij een baan te vinden. Fokkerij en 
keuringen zijn mij met de paplepel ingegoten. Al vanaf mijn 8e doe ik regelmatig mee 
aan (jongvee)keuringen. Sinds 2010 ben ik lid van de Young Breeders en voor mij is de 
HHH show echt hét hoogtepunt van het jaar. Geweldig om te zien hoe zoveel 
enthousiaste, fanatieke leden op een sportieve manier de strijd met elkaar aangaan, 
waardoor het resultaat elk jaar weer naar een hoger niveau wordt getild! Sinds het 
voorjaar van 2013 zit ik bij het bestuur van de Young Breeders, waar ik het secretariaat 
voor mijn rekening zal nemen. Ik zie het als een uitdaging om samen met elkaar, meer 
jongeren enthousiast te krijgen voor fokkerij en om de show weer tot een groot succes te 
maken voor iedereen! 
 

Pieter Graumans 

Mijn naam is Pieter Graumans, 22 jaar oud en kom uit het Brabantse De Heen (Bergen 
op zoom). Ik heb samen met mijn vader en broertje een melkveebedrijf met 170 melk- 
en kalfkoeien. Mijn grootste hobby’s zijn werken op de boerderij, uitgaan en natuurlijk 
fokkerij. De fokkerij heeft mijn vader geheel uit handen gegeven aan mij en daar ben ik 
heel blij mee. Stierkeuze`s maken voor koeien en natuurlijk de stieren uitzoeken die 
goed op de veestapel passen. Daarnaast investeren in goed melk/fokvee en embryo`s. 2 
jaar terug hebben we geïnvesteerd in een syndicaat, genaamd WSA Genetics. Daar zijn 
wij 1/5 deel eigenaar van. Ook hier zoek ik de stieren uit voor de spoelingen.  3 jaar 
geleden ben ik lid geworden van de young-breeders, omdat ik graag met eigen fokee 
mee wilden doen op de HHH show. Daarnaast heb ik samen met de Brabantse groep 
‘Showteam West-Brabant’ 2 keer deel genomen aan de internationale fokkersschool in 
Battice, dat waren ook zeer leerzame ervaringen. Ongeveer 2 maanden terug kreeg ik 
telefoon van het young-breeders bestuur, met de vraag of ik het Young Breeders bestuur 
wilde komen versterken. Dat vond ik wel een grote eer en heb natuurlijk ja gezegd. Ik 
hoop dat ik een goede aanwinst mag zijn voor het bestuur en hoop dat we als bestuur 
veel leuke activiteiten kunnen plannen voor het komende jaar. 
 

Laura Winter 

Mijn naam is Laura Winter, 21 jaar en kom uit Vriezenveen. Thuis heb ik samen met mijn 
ouders en broertje Frank een melkveebedrijf met 180 melkkoeien en bijbehorend 
jongvee. Momenteel woon ik door de week in Dronten, waar ik de opleiding Dier en 
Veehouderij volg. Na mijn studie wil ik graag op het gebied van fokkerij aan het werk en 
daarnaast wil ik thuis blijven meewerken. Sinds 2010 ben ik lid van de Young Breeders 
en inmiddels is er een hele groep uit Twente waarmee we elke keer samen naar de YB 
avonden gaan. Het hoogte punt elk jaar is natuurlijk de HHH show!  En nu zit ik nieuw in 
het bestuur en wil ik graag samen met mijn bestuursgenoten er een leuke en gezellig 
periode van maken! Leuke en interessante avonden organiseren voor jullie met een 
mooie show in december!  
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