D I E R R E P O RTA G E

K O E I E N B L O E M P J E S

Excellente Roza 23 passeert als tiende mrij-koe de 10.000 kilo vet en eiwit

Roza stapt uit de schaduw
Van lactatiewaarde 104 naar 152 en van 82 naar 91 punten
algemeen voorkomen. Zo ontwikkelde tientonner en mrij-koe
De Vinkenhof Roza 23 zich in vijftien jaar tijd. ‘Ze is slechts
één keer bekapt en ze heeft de dierenarts nooit nodig gehad.’
tekst Florus Pellikaan

‘H

et meest bijzondere van deze koe
is dat ze zich langzaam ontwikkeld heeft. Ze is als vaars heel rustig begonnen en viel in de eerste drie lactaties
nooit op.’ André Vink uit Groot-Ammers
heeft het over zijn stalfavoriet van dit

De Vinkenhof Roza 23 (v. Manuel 142)

moment: De Vinkenhof Roza 23. De vijftienjarige Manuel 142-dochter passeerde
onlangs als tiende mrij-koe in Nederland
de grens van 10.000 kg vet en eiwit. Roza
kreeg tijdens de huldiging ook het predicaat sterkoe 3. Ze bezit hierdoor alle

te behalen predicaten en is een van de
weinige mrij-koeien die is ingeschreven
met 91 punten.
Nog altijd staat Roza haar mannetje in
de honderdkoppige mrij-veestapel van
André en Jeanette Vink. ‘De ochtend na
de huldiging stond ze gewoon weer als
eerste in de melkstal. Ze is een echte
vechter. Daarnaast kan ik me niet herinneren dat er ooit een dierenarts bij Roza
geweest is en ze is in haar hele leven
slechts één keer bekapt tijdens een koppelbekapping.’
De inmiddels lange erelijst had André
Vink niet op voorhand aan Roza 23 toegedicht. ‘Ze maakte als vaars een lijst
met 104 lactatiewaarde, werd ingeschreven met 82 punten en scoorde slechts
een drie voor het onderbalkkenmerk
voorhand. De 1,42 meter grote Roza
groeide door de jaren heen echter zowel
in productie en exterieur als in kracht.’
In haar tweede lijst had ze 125 lactatiewaarde, in de derde lijst 133, in de vierde
152. Op bijna vier jaar scoorde ze een vijf
voor voorhand en 83 punten voor totaal
exterieur. Via 85, 87, 88 en 90 punten
kreeg Roza op ruim twaalfjarige leeftijd
91 punten en een zeven voor voorhand.
‘De moeder van Roza 23 hebben we als
niet-drachtige pink aangekocht in 1992’,
weet André zich nog goed te herinneren.
‘We hebben haar de eerste keer geïnsemineerd met pinkenstier en uierverbeteraar Poos Hiltop. Daaruit werd De Vinkenhof Roza 22 geboren en ook die is
nog steeds op het bedrijf.’ Roza 22 is nu
aan haar dertiende lijst bezig en heeft
tot nu toe 122.914 kg melk gegeven met
4,18% vet en 3,45% eiwit.
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Roza 23
(v. Manuel 142)

Vink insemineerde Roza 21
als vaars met proefstier Manuel 142, wat resulteerde in
Roza 23. Haar levenstotaal
staat momenteel op 123.758
kg melk met 4,30% vet en
3,85% eiwit. ‘Wat de Roza’s
typeert, is dat ze enorm duurzaam zijn en erg lang blijven
lopen. Zeker vier nakomelingen van Roza 22 en Roza 23
hebben al 65.000 tot 80.000
kilo melk gegeven.’
De Rozafamilie heeft op De
Vinkenhof lang in de schaduw
gestaan van de Daniëllestam,
tegelijk aangekocht met Roza
21. ‘Ook daarvan was de beste
koe, Daniëlle 10, een dochter
van proefstier Manuel 142, die
later een van de betere fokstieren bleek’, vertelt Vink.
‘Uit de Daniëllestam zijn vier
stieren getest en daarvan zijn
er drie fokstier geworden,
waaronder Daniël van de Vinkenhof. Daniëlle 10 stond van
de twee Manueldochters altijd
het meest in de belangstelling,
omdat ze meer kracht en bespiering had en daardoor het
mrij-ras beter vertegenwoordigde dan Roza 23. Ze heeft
helaas de honderd ton net niet
volgemaakt, waardoor nu de
Rozafamilie in beeld komt.’
Omdat Roza 23 door moedersvader Willem 5 en grootmoedersvader Adam 5 een lage
exterieurindex heeft meegekregen, is ze zelf nooit gecontracteerd. ‘Haar nakomelingen zijn echter allemaal hoog
ingeschreven, waardoor er nu
veel ki-interesse is voor de familie. Roza 40, Roza 48 en
Roza 44 staan op dit moment
onder contract bij CRV.’
‘Of Roza 23 de ideale mrij-koe
is? Eigenlijk niet, omdat ze
gewoon te melktypisch is. In
haar derde lijst gaf ze in 305
dagen maar liefst 13.000 kilo
melk. Ik heb liever iets minder melk en iets meer bespiering. Maar natuurlijk zijn we
wel erg blij met Roza 23 en
haar nafok.’
Roza 23 is inmiddels weer
drachtig, produceert langzaam verder en lijkt zeker
nog niet aan het einde van
haar carrière op De Vinkenhof. l

Wim Boevink,
journalist:
‘We vormen een rij langs de
wei, en zien ze naar buiten
stormen, de gelukkige koeien
aan wie je het hele jaar eigenlijk nooit iets kan zien, zo
onaangedaan zijn ze in heel
hun herkauwende verschijningsvorm, maar vandaag, op
die ene dag, gebeurt er iets
met ze: ze dansen.’ (Tr)

een voortdurende sportwedstrijd is op topniveau. Neem
melkkoeien. Die staan alleen al
voor de melkproductie hun leven lang op het niveau van Sergej Boebka, de beroemde polsstokhoogspringer.’ (AD)

Theo Warmendam,
melkveehouder te
Warmond:
‘Mensen kopen bij mij vlees van
een koe die een paar dagen
eerder nog in de wei heeft
gestaan. Dat waarderen ze.’
(NRC)

Hans Blonk,
milieuadviseur:
‘De grootste winst voor de
boer komt uit de melk. De opbrengst uit de slacht is maar
bijzaak, een fractie van de
melkopbrengst. Ze verkopen
de uitgemolken koeien gewoon aan de hoogste bieder,
wie dat ook is. Het gaat wel
om ontzettend veel koeien.
Alleen al McDonald’s Nederland verbruikt jaarlijks 6250
ton rundvlees.’ (dV)

ook veel gepapegaai over. Alleen eigenwijze boeren hebben
daar niet aan meegedaan.’
(NRC)

Sylvia Witteman,
culinair journaliste:
Jappie Rijpma,
accountant Alfa:
‘Er zijn te veel bedrijven waar
het streven naar een hoge productie ten koste gaat van het
resultaat. Een koe kan 40.000
kilo melk produceren met viermaal 10.000 kilo, dat kan echter ook in vijf jaar met 8000 kilo
per jaar. In het laatste geval heb
je ook een kalf extra.’ (Bo)

‘Als er dan toch een koe moet
sterven, dan is het wel onbeleefd om alleen de biefstukken
op te eten, nietwaar? Bovendien: de delen van de koe met
de meeste smaak zijn niet de
meest voor de hand liggende
fragmenten. De nederige staart
is misschien nog wel het allerlekkerste, mits afdoende gaar
geworden in de soep.’ (Ld)

Marc van Dinther,
journalist:

Peter van Dooren,
coördinator rundvee
Trouw Nutrition:
‘Veehouders die ’s nachts niet
gemakkelijk uit bed kunnen
komen, moeten de close-upgroep ’s avonds voeren. De
meeste koeien wachten na
een flinke voeropname namelijk twaalf uur voordat ze kalven.’ (Dk)

‘Om melk te geven moet een
koe kalfjes krijgen. De vrouwelijke kalfjes kunnen melkkoe
worden, maar stiertjes hebben
geen nut. Het enige wat je ermee kunt, is opeten. Kalfsvlees
(lees stiertjesvlees) is eigenlijk
een bijproduct van de melkveehouderij.’ (Vm)

Sjaak van Veen,
melkveehouder en kaasmaker te Zoeterwoude:

‘Een makke koe vinden we
vrijwel zeker lief, omdat we
die onbewust als voedsel
zien.’ (LC)

‘We wonen hier in het Groene
Hart en daar wilden we iets
mee doen. Veel sectorgenoten
dachten dat het niet mogelijk
was een kaas in een andere
vorm te maken, maar na proberen bleek het toch te lukken in
een hartvorm. Vooral het ontwikkelen van de mal was niet
eenvoudig. In het begin konden we één kaasje per dag maken.’ (AgD)

Koos van Zomeren,
schrijver:

Eric Hees,
onderzoeker bij CLM:

‘Wat mensen zich niet realiseren, is dat leven in de natuur

‘Het is lange tijd alleen maar
om de melk gegaan. Er is daar

Maarten Jacobs,
onderzoeker in
Wageningen:

Nico Vriend,
melkveehouder te Opmeer:
‘We zijn koeienliefhebbers. Van
mooie koeien, maar vooral van
economische koeien. We fokken op eiwitpercentage, want
we denken dat we daar het
meeste geld aan kunnen verdienen.’ (Bo)

Wim Boevink:
‘Koop dus melk van koeien met
weidegarantie, dat is de boodschap, want kijk eens hoe gelukkig ze zijn met hun weidegang. Zie, ze heeft een stukje
gerend, een paar sprongen gemaakt en nu graast ze. We kunnen weer naar huis. En het ongeloof herkauwen dat ik daar
was en heb geschreven over iets
dat in dit land doodgewoon zou
moeten zijn. Een koe die de wei
in gaat.’ (Tr)

Bronnen: Volkskrant magazine (Vm), de Volkskrant (dV), Leeuwarder Courant (LC), Algemeen Dagblad (AD), Agrarisch
Dagblad (AgD), NRC Handelsblad (NRC), Dag van het kalf (Dk), Boerderij (Bo), Trouw (Tr), Het lekkerste dier (Ld)
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