Drie tientonners op een rij
Familie Sieperda uit Rutten loodst derde generatie naar 10.000 kg vet en eiwit
Nog niet eerder kwam het in Nederland voor: drie tientonners van
drie generaties op rij in drie jaar tijd. Die unieke prestatie komt op
naam van de Evertjes van Siek, Ruurd en Jorrit Sieperda in Rutten.
‘We kunnen heel geleerd doen, maar we hadden ook gewoon geluk.’

E

en tientonner is nog lang niet voor
elk bedrijf de gewoonste zaak van de
wereld, laat staan drie stuks. De familie
Sieperda uit Rutten kreeg het voor elkaar.
Wat de prestatie extra bijzonder maakt is
dat de drie tientonners drie generaties op
rij zijn. Tientonner nummer één, Evertje
Moeder Evertje 464 (v. Sunny
Boy) en dochter Evertje 482
(v. Celsius)

444 (v. F16), passeerde de 10.000 kg vet
en eiwit in juni 2004, nummer twee,
Evertje 464 (v. Sunny Boy), deed dat in
juli 2006 en nummer drie, Evertje 482 (v.
Celsius), haalde de mijlpaal 2 november
2007. Vader Siek en zoon Ruurd blijven
er nuchter onder. Siek: ‘We kunnen wel

heel geleerd doen, maar we hebben ook
gewoon veel geluk gehad.’
Aan de verzorging op het hoogproductieve bedrijf – de Sieperda’s horen regelmatig tot de top vijf in Flevoland – heeft
het in ieder geval niet gemankeerd, vertelt Ruurd. ‘Koecomfort vinden we belangrijk. De koeien komen al jaren niet
meer buiten, maar we hebben wel ventilatoren in de stal, koematrassen in de
boxen en we schuiven drie keer per dag
de mest weg. We hebben in de polder
ook steeds jong gras. Dat heeft vast geholpen.’
Het drietal heeft altijd in het koppel gelopen. ‘Natuurlijk, met afkalven houd je

ze zeker bij het ouder worden extra in de
gaten, maar verder? Op een aanbindstal
kon je vroeger makkelijk een extra koekje of een schepje brok geven, in de ligboxenstal gaat dat niet’, geeft Siek aan.
Wat is dan het geheim? De Sieperda’s kijken elkaar aan. ‘De meeste koeien ruimen we op vanwege problemen met het
drachtig worden. Bij de Evertjes is vruchtbaarheid juist een sterk punt.’ Ruurd
pakt ter illustratie de koekaarten van
Evertje 464 en Evertje 482 erbij. ‘Kijk, de
eerste zeven lijsten waren ze vrijwel altijd na een of twee inseminaties drachtig. Pas bij het ouder worden duurde het
wat langer. De Celsius is nu drachtig van

Onedin, maar we hebben haar wel zeven
keer geïnsemineerd. Bij zulke koeien
heb je langer geduld.’

Eerste de beste
Siek Sieperda kan zich de stammoeder
van de Evertjes nog goed herinneren.
‘Dat was Evertje 103. Alle Evertjes op het
bedrijf stammen van haar af.’ Ruurd
haalt een oud vergeeld fokboek van de
vliering, Siek zoekt de pagina met Evertje 103 op. In een keurig handschrift zijn
alle gegevens van de Olivierdochter genoteerd. Ze werd geboren op 4 oktober
1948 en maakte tien lijsten vol. Ook later
geboren Evertjes bleken duurzaam. De
in 1983 geboren Evertje 357 (v. Bellringer) bijvoorbeeld, grootmoeder van Evertje 444. Zij voltooide acht lactaties.
Evertje 464 was het eerste kalf van Evertje 444, Evertje 482 het eerste kalf van
Evertje 464. Volgens Siek Sieperda is het
geen toeval dat juist deze koeien zo goed
gepresteerd hebben. ‘De eerste nakomelingen zijn de beste. Dat zie je in de dierenwereld vaker.’
Siek Sieperda vindt het jammer dat de
familie niet foktechnisch is benut. ‘Je
hebt nergens zo’n duurzame familie,
maar er is door ki-organisaties nooit belangstelling getoond. Dit vind ik ideale
koeien. Ze zijn probleemloos en snel
drachtig. De vaarzenlijsten zijn vrij gewoon, maar in latere lijsten is de productie dik in de plus.’

Grijzende Sunny Boydochter
De drie tientonners zijn niet allemaal
meer op het bedrijf. F16-dochter Evertje
444 verliet eind 2004 op bijna veertienjarige leeftijd het bedrijf na een levensproductie van 127.542 kg melk met 4,58%
vet en 3,43% eiwit, goed voor 10.207 kg
vet en eiwit. Zij was duidelijk de favoriet
van Siek Sieperda. ‘Ze was de mooiste
van de drie. Ik ben met haar verschillende keren naar de keuring in Dronten geweest. Ze was niet overdadig groot, maar
ze had zo’n mooi type. Het was een
mooie zwarte koe. Achteraf is het jammer dat ze niet is overgekeurd. Op papier
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heeft ze 86 punten, terwijl de Sunny Boy
en de Celsius allebei 88 punten hebben
gekregen.’
Sieperda roemt ook het karakter van de
F16-dochter. ‘Het was een heel lieve koe.
Met de Sunny Boy ben ik ook naar de
keuring geweest. Dat was één keer, maar
nooit weer. Die koe wil niet aan een
touw. Dan doet ze direct de kop naar beneden.’
De grijzende Sunny Boydochter Evertje
464, geboren in december 1992, heeft inmiddels een levenstotaal van bijna 11.000
kg vet en eiwit. Tot nu toe produceerde
ze 128.226 kg melk met 5,09% vet en
3,45% eiwit. Veel hoger zal dat niet worden. ‘We gaan haar niet meer insemineren. Ze is nu eigenlijk op, maar je kunt
nog altijd zien dat het een fraaie koe is
geweest.’
Over de Celsiusdochter is Siek het minst
lovend. ‘Ze was een onopvallende koe
met een wat grotere uier. Ik vond haar al
vroeg oud, maar het lijkt wel of ze daarna nooit ouder is geworden. Ik was eigenlijk verbaasd dat de inspecteur haar
in september nog 88 punten gaf.’ De teller van de Celsiusdochter staat inmiddels
op 127.968 kg melk met 4,38% vet en
3,45% eiwit. Dat resulteert in 10.019 kg
vet en eiwit.

Vijf generaties aan de melk
Ruurd heeft uitgezocht hoe groot de invloed van de drie koeien is op de veestapel. ‘In totaal lopen er tussen de koeien
en het jongvee dertig Evertjes uit deze
koeien zonder dat we aan embryotransplantatie hebben gedaan.’
Een paar jaar geleden hadden de Sieperda’s uit de Evertjes zelfs vijf generaties
tegelijk aan de melk, vertelt Siek. ‘Dat
vond ik toen een grotere prestatie dan
één koe met 10.000 kg vet en eiwit. Maar
nu we er drie hebben van drie generaties
op rij in drie jaar tijd vind ik het toch
anders.’
Inge van Drie
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