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Sunny Boydochter vestigt nieuwe records voor kg melk en voor kg vet en eiwit

Hilda passeert Valore en Verona
Nederland heeft een nieuwe recordhoudster voor kilogrammen
melk én voor kilogrammen vet en eiwit. Sunny Boydochter Hilda
28 van Lambert en Ingrid Smits uit Coevorden brak recent de
records van Breevier Valore en Bonus Verona 2. De teller staat op
175.320 kg melk met 14.367 kg vet en eiwit.
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arenlang hield haar record stand. In
het begin van de 21e eeuw sneuvelde
Breevier Valore na een productie van
14.315 kg vet en eiwit. De Valordochter
van de familie Haarman uit Blokzijl is nu
voorbijgestreefd door Hilda 28 van Lambert en Ingrid Smits uit Coevorden. De
dertienjarige Sunny Boydochter noteert
een ‘rollend’ levenstotaal – ze geeft dagelijks nog ruim 40 kg melk – van 175.321
kg melk met 4,44% vet en 3,75% eiwit,
goed voor 14.368 kg vet en eiwit. Daarmee heeft Hilda ook het record voor kilogrammen melk in het bezit gekregen.
Dat stond sinds 2008 op naam van Bonus
Verona 2 (v. Blackstar) van Theo van Vliet
uit Nieuwlande.

Geen slowstarter
Niet voor het eerst is Hilda 28 in het
nieuws. De Sunny Boydochter produceerde in recordtempo – in 2603 dagen –
10.000 kg vet en eiwit en was jarenlang
vaste kracht in de top van het koe-indexenklassement. Dat dankt ze aan imposante productielijsten, jaar na jaar. ‘Je
hoort vaak dat honderdtonners slowstarters zijn. Bij Hilda was het juist meteen
als vaars al raak. Ze gaf 45 tot 50 kg melk’,
zegt Lambert Smits.
Van een vaarzenlijst met 12.287 kg melk
in 305 dagen ontwikkelde Hilda zich door
tot een koe die op haar hoogtepunt in de
zevende lijst in 305 dagen 16.343 kg melk
gaf met 4,35% vet en 3,75% eiwit. Inmiddels werkt ze aan haar elfde lijst met
een voorspelde 305 dagenproductie van
13.643 kg melk met 3,95% vet en 4,02%
eiwit met een lactatiewaarde van 167.
De recordproducente loopt gewoon tusHilda 28 (v. Sunny Boy). Levensproductie:
175.320 kg melk, 4,44% vet, 3,75% eiwit

sen het koppel – inmiddels in de groep
hoogcelgetalkoeien nadat ze op haar
speen heeft getrapt – maar ze krijgt van
Smits wel meer krachtvoer dan andere
koeien. ‘Ik ben bang dat ze het anders
niet aankan. Opvallend is wel dat haar
lactosegehalte met gemiddeld 3,90 procent lager ligt dan bij de andere koeien.’

Een tere indruk maakt de dertienjarige
overigens niet. De met 84 punten ingeschreven Sunny Boydochter heeft nog altijd een sterke rug en harde klauwen.
‘Mortellaro heeft ze nog nooit gehad.’
Haar uier is het minst sterke punt. ‘Als
vaars kreeg ze daarvoor 74 punten, drie
jaar later werd dat 81 punten. Maar de
uier was toen ze een vaars was al diep en
dat is altijd zo gebleven.’
In het koppel is Hilda een onopvallende
koe. ‘Alleen als je haar aan het touw moet
hebben, dan is ze vervelend. Wat dat betreft is ze een echte Sunny Boy.’

Verhuisd naar Drenthe
Hilda 28 startte haar loopbaan in Milheeze, waar begin jaren tachtig nog mrijkoeien de stal van de familie Smits bevolkten. ‘De bloedvoering van Hilda telt
62 procent holstein, 12 procent mrij, 12

procent fries-hollands en 12
procent onbekend bloed. Het
lijkt erop dat Hilda van elk ras
het goede heeft meegekregen’, stelt Smits, die aangeeft
dat ook de moeder van Hilda
– een dochter van een eigen
stier – een goede producente
was. ‘Ze gaf als eerste koe op
ons bedrijf meer dan 60 kg
melk.’
In 2002 verkocht de familie
Smits het bedrijf in Milheeze
en een deel van het melkquotum en verhuisde naar Coevorden. Van de 55 koeien gingen er 16 mee naar Drenthe,
inclusief Hilda. ‘Het middelste deel van de veestapel hebben we verkocht. Het ondereind wilde niemand kopen en
voor de topkoeien gaven ze
niet de prijs die ik wilde hebben’, vertelt Smits, die de
hoge lactatiewaarden van Hilda daaraan toeschrijft.

Sylvia Witteman,
schrijfster:

Geert Hegen,
dierenarts te Sleen:

‘Goed vlees is zó lekker, dat je
er zelfs een vegetariër met
smaak van kunt laten eten –
lees mijn boek “Het Lekkerste
Dier” maar.’ (Kp)

‘Voor mij is het voorkómen van
problemen door begeleiding
een veel mooiere omzet met
meer nut voor de boer dan medicijnen verkopen. Daarin ligt
wat mij betreft de toekomst
voor een dierenarts in de melkveehouderij.’ (Bo)

Carel de Vries,
projectmanager Courage:
‘De boer en de nieuwe Nederlander delen een droom, die
van de probleemloze, zorgeloze, altijd blije koe.’ (NO)

‘Ik ben een makkelijke boer.
En mijn koeien moeten het
ook een beetje makkelijk kunnen doen. Ik ben nogal eens
weg en wanneer ik dan een
uurtje later melk, moet niet alles in de stress zijn.’ (NO)

Sylvia Witteman:
‘Wij eten die koeien op omdat
wij dat lekker vinden, en omdat
die koeien te stom zijn om zich
daartegen te verzetten. En bovendien, wat moet je anders
met al die koeien? Die lopen
toch maar in de weg.’ (Mg)

‘Vroeger fietste ik twee keer
per dag van Zwammerdam
naar melkveehouders in de
buurt, woog hoeveel melk de
koeien gaven en met behulp
van monsters werd dan het
vet- en eiwitgehalte bepaald.
Niet voor niets zijn er in deze
regio veel boeren die zeggen:
de minister heeft het vak bij
ons geleerd.’ (Bl)

Rudy Rabbinge,
hoogleraar Duurzame ontwikkeling in Wageningen:
‘De aanschaf van een auto
kun je uitstellen, eten moet je
iedere dag. Nederland mag
zich gelukkig prijzen dat het
nog zo’n sterke sector heeft.
De coöperaties dragen sterk
bij aan die stabiliteit. Dat geldt
over de hele breedte: van
Rabobank tot zuivelcoöperaties.’ (Bo)

‘Problemen als een dikke hak
zijn altijd de schuld van de boer
zelf.’ (Vp)

Gerda Verburg:

Harm Albring,
melkveehouder te
Drouwenermond:
‘Stieren hoeven niet goed te
wezen, als ik maar denk dat ze
goed zijn.’ (Mm)

Willy Smelt,
melkveehouder te Buurse:
‘Het wordt toch makkelijker om
kalveren te verkopen als je prijzen wint.’ (Tub)

Martie Hoogeveen,
melkveehouder te
Vledderveen:
Gerda Verburg,
minister LNV:

John de Vries,
melkveehouder te Boijl:

‘Als ik in een stal kom, wil ik
ook altijd weten hoe het zit met
de foklijnen. Dan vraag ik even
aan de boer van welke vader
het kuisje is. Het kuisje is het
kalf dat de boer zal houden om
mee door te fokken. Die interesse, dat is een soort tweede
natuur.’ (Bl)

Johan van Ginkel, melkveehouder te Sellingen:

‘Opoekoe’ Hilda
Zes jaar lang molk Smits een
beperkt aantal koeien. ‘Ik heb
gewacht tot de quotumprijzen daalden en intussen het
interieur van de stal met driehonderd boxen helemaal zelf
opgeknapt.’ In 2008 was de
tijd rijp om quotum te kopen.
Momenteel gaan er twee keer
per dag 120 koeien door de
melkstal. Hilda is de nestor
van het gezelschap. ‘Meer dan
de helft van onze veestapel
bestaat nu uit vaarzen’, zegt
Smits, die een rollend jaargemiddelde noteert van 8024 kg
melk met 4,35% vet en 3,46%
eiwit.
Smits heeft nog drie nakomelingen van Hilda 28: van Paramount, Fortune en Lord Lily.
‘Over het algemeen blinken
de dochters van Hilda wel uit
in productie, maar hebben
ze niet de levensduur van
hun moeder. De kleindochters doen het alweer beter.’
Als het aan Ingrid Smits ligt,
mag ‘opoekoe’ Hilda haar
oude dag in Coevorden slijten.
‘Zo’n aparte koe doe je niet
zomaar weg.’ Maar van pensioen voor Hilda is nog geen
sprake. ‘Ze is weer drachtig,
van Paramount.’ Op naar de
15.000 kg vet en eiwit? l

woon naar het papier blijven
kijken.’ (Jb)

‘Mijn motto is dat je een stier
wel te vroeg kunt gebruiken,
maar nooit te laat.’ (Vp)

Claudia de Wit,
dierenarts en zelfzuivelaar
te Montfoort:
‘Wat zijn rode koeien toch geweldig! Helaas voor mij wordt
die mening door manlief niet
gedeeld. Iedere keer als we ergens komen waar ze van die
dikke rooie dames hebben, probeer ik hem ervan te overtuigen
dat ze liever, beter en duurzamer, maar vooral ook mooier
zijn dan hun kapstokgelijkende
achternichten. Oké, van mooi
kun je geen boterhammetje
eten.’ (AgD)

René Michielsen,
melkveehouder te Alphen:
‘Bezoek een dochtergroependemonstratie om er een kop
koffie te drinken met je collega’s. Rij vervolgens naar huis
en vergeet alles wat je gezien
hebt. In de fokkerij moet je ge-

Erica Rijneveld,
cowfitter:
‘Iedereen ziet op een show
graag een koe waar de melk
van afdruipt. Een koe is in
bloedvorm als ze de juiste verhouding heeft tussen conditie
en melkrijkheid.’ (Hp)

Frits Abrahams,
columnist:
‘Vleeswaren “voor op het
brood”, daar geef ik niet meer
veel om. Al die in cellofaan verpakte leverkaas, rosbief, pastrami, katenspek – geef mij maar
een eerlijk stuk kaas.’ (NRC)

Bronnen: Kampioen (Kp), Margriet (Mg), Nieuwe Oogst (NO), Buitenleven (Bl), HIplus! (Hp), Boerderij (Bo), Veldpost (Vp),
NRC Handelsblad (NRC), Agrarisch Dagblad (AgD), jongerenbijeenkomst CRV (Jb), MelkveeMagazine (Mm), Tubantia (Tb)
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