Vijf maal Irene
Irene 251 vijfde generatie honderdtonners in stal Ter Maat
Een kwart van de veestapel van de familie Ter Maat luistert naar de
naam Irene. De koefamilie met hoge productie en sterk beenwerk
leverde recent de vijfde generatie honderdtonners op. Goede
verzorgers en weidegang dragen bij aan deze bijzondere prestatie.

‘E

en portie geluk, dat heb je nodig.’
Wim ter Maat uit Ruurlo wil met
zijn uitspraak de prestatie van zijn Irenekoefamilie nuanceren, maar daarmee
doet hij zichzelf te kort. Dat Sunny Boydochter Irene 251 de vijfde koe in de rij
moeder op dochter in zijn stal is die de
grens van honderdduizend kilogram
melk passeert, berust beslist niet louter
op geluk. ‘Natuurlijk zorgen we goed
voor de koeien, maar we trekken niemand voor’, vult Wims zoon Gerwin
aan.
Samen met zijn vader en moeder Gerrie
en vriendin Anne-Marie Kersing draagt
hij de verantwoordelijkheid voor de
170-koppige melkveestapel en de honderd hectare land. ‘Nou ja, één koe hebben we eigenlijk wel een beetje voorgetrokken’, vervolgt Wim. ‘De eerste Irene
Irene 212 en Irene 251, vierde en vijfde
generatie honderdtonners

die de honderd ton volmaakte, mocht
blijven totdat het niet meer ging. Irene
87 was als kalf al apart en bleef dat totdat
we haar op twintigjarige leeftijd hebben
laten inslapen.’

Nooit opgeven
Irene 87 produceerde uiteindelijk
127.865 kg melk en staat aan het hoofd
van vijf generaties honderdtonners. De
aanleg voor een hoge levensproductie
kwam mogelijk van moeder Irene 59
(v. Minne 1) en grootmoeder Irene 51
(v. Elsje’s Adema), die respectievelijk
71.000 en 64.000 kg melk produceerden.
Maar ook de vaderrol van Keystone Ivan
Silver moet niet worden onderschat, zo
weet Wim. ‘Keihard beenwerk en melk
geven. Dat waren de eigenschappen van
de Silverdochters, stuk voor stuk. En dan
dat karakter, ze gaven nooit op. Irene 87
hoefden we eigenlijk nooit te bekappen,
maar bij de jaarlijkse controlebeurt brak

ze de bekapbox bijna af. Ze was echt de
baas van de stal.’
Irene 87 werd halverwege de jaren tachtig gespoeld. ‘Dat was toen mode.’ Maar
het waren haar natuurlijke drachten van
Pilot en later Blackstar die resulteerden
in de nieuwe generatie honderdtonners.
Pilotdochter Irene 104 – ‘niet zo fraai,
maar een echte productiekoe’ – werd zelf
moeder van honderdtonner Irene 180 (v.
Felix). Irene 180 was melktypischer, gaf
ruim 130.000 kg melk en werd moeder
van honderdtonner Irene 212 (v. F16). In
combinatie met Sunny Boy gaf Irene 212
dochter Irene 251, die recent de grens
van honderd ton passeerde.
Zowel Irene 212 als Irene 251 lopen nog
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onder opvallend veel oudere
koeien huizen. ‘Door een forse bedrijfsgroei in 2005 hebben we de laatste jaren koeien
lang aangehouden’, vertelt
Gerwin. Hij maakt met een
voorbeeld de hoge leeftijd van
de veestapel duidelijk. ‘Om
de ibr-status op het bedrijf te
onderzoeken moesten we
laatst van alle koeien van zes
jaar en ouder bloedtappen.
Bij het uitdraaien van de lijst
bleek dat van de 180 koeien
er 66 deze grens waren gepasseerd.’

Langdurige weidegang
Optimale verzorging, goede
huisvesting met diepstrooisel
ligboxen en weidegang staan
volgens vader en zoon Ter
Maat aan de basis van een
duurzame veestapel. ‘Weidegang met een groot koppel
wordt steeds moeilijker,’ ervaart Wim, ‘maar Gerwin
heeft in Nieuw-Zeeland gezien dat dit een lage kostprijs
kan opleveren. Daarom weiden we een lange periode, tot
begin november liepen ze dit
jaar nog buiten.’ Langdurige
weidegang staat een rollend
jaargemiddelde van 9172 kg
melk met 4,40% vet en 3,51%
eiwit niet in de weg.
In de stal tonen vader en zoon
trots de laatste twee Irene’s
die de honderd ton volmaakten. ‘Goede benen, een werkbare uier en een goede productie. Dat zijn karaktertrekken van de familie.’
Sunny Boydochter Irene 251,
de laatste honderdtonner in
het rijtje, heeft in Designdochter Irene 272 al een waardige opvolger. Ondanks dat
Irene 272 driespeen is geworden, produceerde ze al 77.000
kg melk. ‘Dat wordt de volgende generatie’, hoopt Wim.
‘Ze moet natuurlijk wel gezond blijven en gewoon tussen de koeien kunnen lopen.
En nogmaals, je moet ook een
beetje geluk hebben.’
Jaap van der Knaap
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