Laatrijpheid van Laur
Klaas Reitsma: ‘Ze is een echte Rudolph, Laurona moest als vaars
In Nederland is Laurona de bekendste loot uit de
koefamilie van Comestar Laurie Sheik. De koe van
Henk Bles, Klaas Reitsma en Lutske Kloosterman is
excellent, hoogproductief, maar vooral laatrijp.

O

nverstoorbaar
gulzig
werkt Laurona haar ruwvoer naar binnen. Maar af en
toe, met een ferme beweging
van de kop, gooit ze een deel
van het voer over de rug. ‘Vreten doet ze altijd’, zegt Klaas
Reitsma over de bekende Rudolphtelg. ‘Ze krijgt elke dag
drie kruiwagens vol ruwvoer.’
Wie een blik werpt op Camphols Rudolph Laurona raakt
onder de indruk van haar
lengte en correcte frame. Haar

hoogtemaat van 1,60 meter
zou er bijna door verbleken.
Voor Klaas Reitsma (41) en
Lutske Kloosterman (41) uit
Broeksterwoude heeft Laurona – inmiddels tien jaar oud –
al veel betekend. Als tweedekalfskoe greep ze in 2000 de
reservetitel middenklasse op
de HHH-show en in 2002 deed
ze dat op de NRM. Is ze daarmee ook stalfavoriet? Klaas
en Lutske kijken elkaar even
aan: ‘Bedrijfseconomisch mis-

schien niet, ze heeft moderne
gehalten’, zegt Klaas enigszins
cryptisch. De levensproductie
van Laurona reikt na 2371 dagen tot 77.953 kg melk met
3,61% vet en 3,13% eiwit. ‘Ik
hoop dat ze de honderdduizend kilogram melk haalt. Ze
heeft haar zesde 305 dagenlijst inmiddels volgemaakt
met 14.500 kg melk.’ De torenhoge productie is goed
voor een lactatiewaarde van
123, terwijl Laurona in haar
eerste lactaties maar net boven de 90 uitkwam. ‘Laurona
is een echte Rudolph: laatrijp.
Ze moest als vaars nog breken.’ Zo typeert Reitsma de
destijds met 86, maar inmiddels met 93 punten opgenomen dame. ‘Die score kreeg ze
op de provinciale show van
Rudolphdochter Laurona geeft
visitekaartje voor laatrijpheid.
Lopende lijst: 9.11 311 14.753
3,32 2,89 123 lw

Friesland, waar ze reservekampioene werd.’

Weinig missers
Laurona is voor velen geen onbekende. Ze stamt uit de beroemde Comestar Lauri Sheikfamilie. Laurona’s moeder
Comestar Laurana Raider is
een volle zus van Comestar
Lee. Lutske vertelt dat Laurona
als jonge pink in Canada gekocht is via Bles Dairies. ‘We
hebben een samenwerking
met Henk Bles. Wij genieten
het voordeel van zijn kennis
in de handel en de contacten,
terwijl hij op ons bedrijf embryo’s kan winnen. Wij doen
het handwerk, hij het verkoopwerk. Zelf ontbreekt het
ons met 160 stuks melkvee
aan de tijd om dat goed te
kunnen.’
Henk Bles zocht bewust een
kalf uit de Lauri Sheikfamilie.
Klaas: ‘We geloven in de
kracht van koefamilies. Een
goede familie geeft weinig
missers.’ Zijn visie wordt ondersteund door het succes van
Laurona’s nakomelingen bij
heel verschillende stieren. Zo
resulteerde de paring met
Stormatic (meer een vererver
van fijnheid in de koeien) in
Laurona’s beste dochter op
het bedrijf: Eurostar Laurie.
Zij produceerde in haar tweede lijst gemiddeld 35 kg melk
gedurende 611 dagen en is
met 87 punten ingeschreven.
De combinatie Laurona maal
Comestar Lauri Sheik
(v. Sheik)
Comestar Laurana Raider
(v. Raider)
Camphols Rudolph Laurona
(v. Rudolph)
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ona
nog breken’
Lucky Leo (een vererver van
meer massa en stevigheid in
de koeien) pakte eveneens
goed uit. De particulier geteste Lucky Lawrence (113 totaal
exterieur) is daarvan het bekendste voorbeeld.
Relatief gezien heeft Laurona
– preferente stammoeder –
weinig kansen gekregen als
stiermoeder, beaamt Klaas.
‘Daarvoor zijn haar eiwitgehalte en index te laag.’ Naast
de inmiddels gesneuvelde
Lawrence heeft een kleinzoon
van Laurona het in Italië tot
fokstier geschopt. Allenzoon
TKO (uit een Jamesmoeder) is
daar met +4,56 (omgerekend
113) de vierde framestier. Laurona’s honderd embryo’s zijn
voornamelijk voor particulier
gebruik verkocht. Reitsma is
van plan embryo’s te ruilen
voor een roodfactor Goldwynkalf dat via Talent en Inquirer
weer terugvoert op Laurona.
De Deense Talentmoeder van
het kalf werd dit voorjaar
kampioene van Denemarken.

Koeienbloempjes
Ben Barkema,
melkveehouder te Lelystad:
‘Een typische blaarkop is stijl
van achter. Alsof ze met een
schop is afgestoken. Ook heeft ze
een brede kont, een sterke rug en
een gesloten type. Andere kenmerken zijn een goede vruchtbaarheid en een goede levensduur. Ze heeft het vermogen om
stokoud te worden.’ (NO)
Ludo Hellebrekers,
voorzitter van de
KNMvDiergeneeskunde:
‘Sommigen hebben verkeerde
verwachtingen van het vak dierenarts. Het is geen romantisch
beroep waarbij je zielige beestjes
beter maakt en weer de wei instuurt. Je runt een bedrijf.’ (dV)
Rieks Eggers,
dierenarts te Vorden:
‘Als ik te veel vraag stapt een
boer naar mijn concurrent uit
Limburg. Tot begin jaren negentig verdienden wij een redelijk
salaris, maar daarna is het niet
meer gestegen.’ (dV)

Bezoek uit Japan
Bij een bijzondere koe past
een bijzondere behandeling;
Laurona staat in een aparte
strobox. Enerzijds om haar te
beschermen, anderszijds om
haar te tonen. ‘Het is wel een
koe voor de werkverschaffing’, glimlacht Lutske. Laurona is in Broeksterwoude intussen door niet minder dan
duizend bezoekers bewonderd, mede dankzij de samenwerking met Bles Dairies. ‘Van
Amerika tot aan Japan zijn er
mensen die haar gezien hebben. Japanners hebben zelfs
een trapje nodig om Laurona
goed te bekijken.’
Tijmen van Zessen

Martie Hoogeveen,
melkveehouder te Vledderveen:
‘We willen nog wel een jaar of
tien met plezier boeren. Daarom
zoeken we onze uitdaging in een
hoge productie. Hard melken en
een vol glas, dat is prachtig.’
(Vh)
Gerda Verburg,
minister van LNV:
‘De meeste kinderen groeien op
in stedelijk gebied. Koeien kennen ze vooral nog van de melkpakken, maar vraag ze niet wat
biest is, want dat weten ze niet.
Daar ligt een taak voor de ou-

ders. Neem de kinderen mee naar
buiten en laat ze de echte natuur
zien.’ (AD)

Jan Vos,
bedrijfsboer Koepon te
Garnwerd:
‘De lenigheid van de koe is een onderwerp in de fokkerij, waarvoor
volgens mij binnen de fokkerij nog
veel te weinig aandacht is. Uiteraard heeft mijn ideale koe een
goede uier en beste benen, maar
ook het karakter vind ik belangrijk. Ik wil geen doetjes en watjes
van koeien, maar dieren met een
eigen wil.’ (Mm)
Tiny Sanders,
directeur Campina:
‘De politiek maakt zich vooral
druk om een paar vierkante kilometer. Het zou goed zijn als ze
zich meer bezighouden met die
groep die zorgt voor meer dan de
helft van Nederland. Het ergst is
als je de melkveehouderij verliest,
terwijl die oorop loopt in gezondheid en duurzaamheid.’ (Bo)
Siem Jan Schenk,
voorzitter vakgroep Veehouderij LTO:
‘Nederlanders melken graag en
veel. Meer melken gaat hier vaak
boven meer inkomen.’ (AgD)
Theo Lam,
projectleider Uiergezondheidscentrum Nederland:
‘Meer liters melk in de tank is ook
te bereiken door de levensduur
van de koeien te verhogen. Zo
moet één op de vier vaarzen haar
lactatie voortijdig afbreken vanwege uiergezondheidsproblemen.
En van alle afgevoerde koeien
blijkt 20 procent een uiergezondheidsprobleem te hebben. Als u
wilt dat uw koeien langer mee-

gaan, zorg er dan voor dat hoog
celgetal of mastitis geen spelbreker zijn.’ (NO)
Jan Spaans,
voormalig melkveehouder
te Broek in Waterland:
‘Blaarkopboeren zijn lagekostenboeren. Ze zijn doorgaans
zuinig en doen niet altijd mee
aan stamboekregistratie en
melkcontrole. Gelukkig heeft de
blaarkopstichting veel veehouders over de drempel getrokken.’
(NO)

Jos Knoef,
melkveehouder te Geesteren:
‘Iedere vaars die ik aanhoud,
moet bij mij de verwachting
wekken dat ze een productie van
100.000 kg kan halen.’ (HI)
Martie Hoogeveen:
‘Je moet eerst de koe fokken die
de productie aankan. De kilo’s
voer je eraan.’ (Vh)
Chiel Evers,
columnist:
‘De verpaarding is mede een gevolg van de ontkoeing van het
landschap.’ (LC)
André Vink,
melkveehouder te GrootAmmers:
‘Op te scherpe koeien gebruik ik
oude genetica om er voldoende
mrij-type in te houden.’ (Mm)
Yde Heeg,
voormalig inspecteur:
‘Bepaalde zaken die belangrijk
zijn worden wel eens vergeten. Zo
kun je bijvoorbeeld aan de kop al
veel aflezen. Een koe moet heldere
ogen hebben, een brede bek en
open neusgaten.’ (Vp)

Bronnen: de Volkskrant (dV), Algemeen Dagblad (AD), Boerderij (Bo), Agrarisch Dagblad (AgD), Nieuwe Oogst (NO), Veldpost
(Vp), Veehouderij (Vh), Holstein International (HI), Leeuwarder Courant (LC), Melkveemagazine (Mm)
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