Dappere Emm a 97
’Heb je het over Emma, dan heb je het over ons hele bedrijf’
Met ruim 170.000 kg melk is het Nederlandse record voor kg-melklevensproductie in zicht voor Emma 97. De Verydochter van de familie Ruyter uit Spanbroek krijgt pas sinds een jaar een voorkeursbehandeling en bereikte zonder
extreme uitschieters haar productieprestatie.

M

et rustige slagen herkauwt Emma 97 haar
voer. Dromerig kijkt ze voor
zich uit, het lijkt wel of ze
haar twintig levensjaren
staat te overpeinzen. ’Dat was
vroeger wel anders’, reageert
Arie Ruyter (62) uit Spanbroek, hangend over het hek
van Emma’s strobox. ’Ze was
niet kwaadwillend, maar ze
beet altijd dapper van zich af
en was haantje de voorste.
Dat moet ook wel, zo’n productie bereik je niet zomaar.’
Arie Ruyter spreekt met eerbied over de levensproductie
van Emma 97, die onlangs de
grens van 170.000 kg melk
overschreed. ’Bij de laatste
melkcontrole stond de teller
exact op 170.659 kg’, berekende Ruyter. Samen met
zijn zonen Art (39) en Kees
(37) passen ze zorgvuldig op
Emma 97, die tot vorig jaar
nog gewoon in de 130 koppen
tellende veestapel liep. ’Ze
heeft de aparte behandeling
nu wel verdiend. Ze geeft nog
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twintig kg zodat we haar nog
een paar maanden moeten
melken om het record te breken.’

Lage gehalten
Het Nederlands record voor
levensproductie kg melk
staat nog steeds op naam van
Johanna 21a van Jan Otten uit
Terwolde, die een levenstotaal bereikte van 173.240 kg.
’We hebben nooit mijlpalen
gesteld die Emma zou moeten bereiken, ze produceerde
gewoon probleemloos door’,
vertelt Kees Ruyter. ’Wanneer
ze dit record haalt zou het natuurlijk wel leuk zijn. Ze is
niet drachtig en we melken
haar zolang het gaat. Maar ja,
het kan ook zomaar over
zijn.’
Toch zit er nog levenskracht
in de bijna twintig haar oude
Emma 97. ’Soms laten we een
paar dagen een stierkalf bij
haar in het hok. Dat is voor de
afleiding, maar ze ontfermt
zich over hem als een dappere, jonge koe en staat een paar
dagen te loeien als het kalf
wordt verkocht.’
Voor achtergrondinformatie
tot vele generaties terug kunnen we terecht bij Arie. ’De in
1965 geboren betovergrootmoeder Emma 55 bereikte
ook al een productie van
90.000 kg’, zo diept Arie uit
vergeelde melkproductieboeken op. ’Dat was destijds een

hele prestatie.’ Emma 97
werd in december 1983 geboren als een dochter van Kingway Elevation Very en Emma
88, een dochter van SleepyHollow Chief Lad. ’Maar de
hoge melkgift is ook doorgegeven via grootmoeder Emma 78. Dat was een dochter
van Emyl 33 van de Emmahof, een FH-stier die van die
scherpe, melkrijke koeien
gaf’, frist Arie zijn geheugen
op.
Emma 97 startte haar productie voorzichtig met een lactatiewaarde van 88. Sterker
nog, van de 15 lijsten die ze
maakte sloot ze er slechts
twee af boven de 100 lactatiewaarde. ’Dat werd veroorzaakt door de lage gehalten.
Ze is veel meer een rasmelkkoe dan een gehaltekoe’, aldus Kees. Emma’s gemiddelde dagproductie over 15
lijsten bedraagt 30,8 kg melk
met 3,61 % vet en 2,93 % eiwit,
wat resulteert in 11.162 kg
vet en eiwit.
Als vaars kreeg Emma 84 punten, op tienjarige leeftijd
werd ze ingeschreven met
88. De uier werd gewaardeerd
met 90 punten, het nog altijd
droge beenwerk met 91. Emma schitterde ook op keuringen in Opmeer en Abbekerk
Emma 97 (v. Very), in 15 lijsten
op jacht naar het record
levensproductie kg melk

met rubriekzeges. Veel belangrijker vindt Arie echter
dat ze zo’n goede fokkoe
bleek. ’Via Starbuck gaf ze
een heel fraaie dochter, in de
combinatie met Hurtgen-Vue
Marathon gaf ze de excellente Emma 120. De Emma’s waren nooit zo gul in het geven
van vaarskalveren, maar toen
we de A-koe Emma 120 spoelden met Mascot en we dertien
goede embryo’s kregen ging
het snel. Inmiddels zitten de
Emmagenen pittig door het
bedrijf gemengd’, klinkt het
met een rasecht Noord-Hollands accent. ’Heb je het over
Emma, dan heb je het over
ons hele bedrijf.’
Jaap van der Knaap

Koepad
Op 22 augustus is overleden
ing. Kees van Bruggen. Hij
was al geruime tijd ernstig
ziek. Van Bruggen was een
groot deel van zijn leven
werkzaam in het praktijkonderzoek rundveehouderij. Toen in 1961 de Waiboerhoeve werd gesticht in
Millingen aan de Rijn — later verhuisde de Waiboerhoeve naar Lelystad — werd
hij aangesteld als bedrijfsin-

Kees van Bruggen

genieur. Kees van Bruggen
volgde nauwlettend of het
onderzoek voldoende voeling hield met de praktijk.
Hij maakte deel uit van diverse bestuurscommissies
van de regionale proefbedrijven. Kees van Bruggen
was Ridder in de orde van
Oranje Nassau. Die onderscheiding dankte hij naast
zijn inzet voor het PR aan
zijn betrokkenheid bij ontwikkelingswerk in Oost-Europa en Azië. Van Bruggen
had oog voor het belang van
harmonieuze verhoudingen. Dat maakte hem geknipt voor het voorzitterschap van de Federatie
Vleesveestamboeken Nederland dat de belangen van
acht Nederlandse vleesveestamboeken behartigt.
Hij aanvaardde deze taak na
zijn pensionering en bekleedde deze functie van
1994 tot 1999. Kees van
Bruggen werd 72 jaar.
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