Acht generaties op rij.
Middenvoor de krasse Truusje
46, rechtsvoor het jongste kalf
Truusje 135

Truusje 46
(v. Secret)
Truusje 53
(v. Sunny Boy)
Truusje 59
(v. Ambition)
Truusje 67
(v. Labelle)
Truusje 73
(v. Lord Lily)
Truusje 86
(v. Boudewijn)

En dat is acht
Acht generaties Truusjes op een rij in de stal
Uniek. Zo mogen de Truusjes in de stal van familie Winter gerust
genoemd worden. Steevast kalven de Truusjes voor de eerste keer af
van een vaarskalf. Dit resulteerde eind oktober in de achtste in leven
zijnde generatie in Grand Prixdochter Truusje 135.

’H

et was beslist een keizersnede geworden wanneer het kalf achterstevoren had gelegen en ik had gevoeld dat
het een vaarskalf was. Het begint nu allemaal wel wat bijzonder te worden en we
wilden bij de geboorte niet het risico lopen dat het alsnog fout zou gaan.’ Jan Winter glimlacht wanneer hij de vers afgekalfde vaars Truusje 104 klaar maakt voor de
fotosessie. Twee jaar geleden sierde deze
Cellodochter Truusje 104 als kalfje met
haar over-over-over-over-overgrootmoeder de voorkant van Veeteelt. Samen
vormden zij toen de eerste en laatste generatie van een bijzondere koefamilie op het
bedrijf van de familie Winter in Vriezenveen. Alle tussenliggende generaties waren nog in leven. Het bijzondere koefamilieverhaal kreeg onlangs een vervolg. Eind
oktober kalfde Truusje 104 zelf af van Himster Grandprix. En, net als al haar voorou-
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ders, was ook haar eerste kalf een vaarskalfje, zodat er nu acht generaties op rij in
de stal rondlopen.

Unieke koefamilie
Veertien jaar oud is ze en na elf lijsten staat
de productieteller op 131.932 kg melk. Secretdochter Truusje 46 is de stammoeder
van deze unieke koefamilie. ’Ze is nog heel
vitaal en ze zal in april afkalven van Katshaar Kirby’, vertelt Tiny Winter. Tiny is al
even trots op de koestam als Jan. Onlangs
telde ze dat er 25 melkkoeien en 28 stuks
jongvee direct en indirect afstammen van
Truusje 46. ’En daar is nauwelijks ET aan te
pas gekomen.’
Acht generaties, alle nog aanwezig in de
85-koppige melkveestapel. Het is een unieke belevenis. ’Een beetje geluk hebben we
wel gehad’, beaamt Jan, die het met name
bijzonder vindt dat van alle koeien het eer-

ste kalf vrouwelijk bleek. ’De Cellodochter
Truusje 104 heb ik bewust wat vroeg in
de tochtigheid geïnsemineerd. Misschien
zou dat helpen om weer een vaarskalf te
krijgen.’
Na de krasse Secretdochter Truusje 46
volgt in de stamboom Truusje 53. Deze gave Sunny Boydochter produceerde inmiddels al meer dan 110.000 kg in negen lacataties. Twee jaar geleden meldde Winter
dat de derde generatie in de lijn, de Ambitiondochter Truusje 59, de zwakste schakel was. ’Dat is nog zo. Wanneer ze niet tot
deze koestam behoorde, was ze waarschijnlijk al verkocht. Maar inmiddels is ze
al weer drachtig en gaf ze in zes lactaties
toch al weer ruim 68.000 kg melk.’ Haar
Labelledochter heeft haar inmiddels qua
kg melk al gepasseerd en krijgt meer respect van Winter. ’Truusje 67 is vers en geeft
met gemak 50 kg melk’, zo geeft Jan haar
productie-ijver weer. Ook Lord Lilydochter
Truusje 73 is zo’n koe met enorme melkdrang. ’Ze heeft nu een jaar geleden gekalfd en geeft nog steeds 40 kg melk’, aldus
Jan. ’Ze is daarom nog steeds niet geïnsemineerd. De Truusjes zijn erg persistent.
Bij zulke hoge melkgiften betekent afkalven alleen maar meer risico.’ Boudewijndochter Truusje 86 maakte ook een erg
lange lijst, maar dat kwam meer doordat

Truusje 104
(v. Cello)
Truusje 135
(v. Grand Prix)

ze moeilijk drachtig wilde worden. ’Ze ging droog exact twee
jaar na afkalven, maar toch gaf
ze nog steeds 20 kg melk’.
Het afkalven van haar Cellodochter Truusje 104 ging zonder problemen.
Met Himster Grandprixdochter Truusje 135 wordt de generatieparade steeds unieker.
Zou er over twee jaar nog een
negende generatie inzitten?
’Wie weet’, antwoordt Jan voorzichtig. ’De oudste koeien zijn
allemaal weer drachtig. Maar
ook al was de oude Truusje 46
niet drachtig, dan mocht ze
toch blijven. Dat heeft ze wel
verdiend.’ Of de overige koeien
mogen blijven wanneer ze niet
meer productief zijn is maar de
vraag. ’We zijn natuurlijk geen
rusthuis voor koeien. Ze moeten wel gewoon melk produceren. We passen wel een beetje
extra op deze koeien. Je hebt alles niet zelf in de hand, er kan
van alles gebeuren. Maar wie
weet.’ Aan het enthousiasme
van de familie Winter zal het in
ieder geval niet liggen.
Jaap van der Knaap

Koeiebloempjes
Cees Veerman,
minister van LNV:
’Als we de melkprijs door mondiale ontwikkelingen moeten
verlagen, sta je voor de keuze of
je de boeren laat verdwijnen of
hun inkomen aanvult in ruil
voor groene diensten. Daar moet
je dan wel voor betalen.’ (LC)
Jan van der Meer,
countrymanager Zinpro:
’Al heeft een koe de poten achterstevoren staan, maar hij loopt
goed, wat is dan het probleem?
Omgekeerd: of een koe nu een gebrek aan de klauwen heeft of een
ontsteking in een gewricht, in
beide gevallen loopt hij beroerd,
neemt minder droge stof op en
produceert minder.’ (dM)
Johan Martens,
melkveehouder te Biezenmortel:
’Melk van de weidekoe is gezonder. Er zit namelijk meer
onverzadigd vet in. Door onze
eigen melk te drinken hoef ik
dus geen dure margarine te kopen.’ (O)

Hans Oude Hesselink,
melkveehouder te Saasveld:
’Als het mooi weer is lopen alle
dieren buiten, maar als het regent of het te warm is zijn de koeien binnen. Als het niet hoeft laat
een koe zich niet natregenen.’
(AgD)
Jan Terlouw,
oud-politicus en varkensambassadeur:
’Bij mijn eigen hobbykoeien doe
ik niet aan kunstmatige inseminatie. Dat pleziertje gun ik ze
best.’ (AgD)

moderne melkkoe. Waar blijft het
revolutionaire nieuwe concept?’
(ZZ)

Hans Hopster,
onderzoeksleider Dierenwelzijn Wageningen UR:
’De dubbeldoelkoe had tenminste
haar eigen boxbedekking bij zich.’
(ZZ)

Jan Terlouw:
’Als ik op een hooibaal zit en ik
hoor de koeien smakken, dan denk
ik: wat haast ik me toch? Het geeft
me rust dat ze geen frustratie kennen. Ik hou van ze, ze zijn me heel
nabij. Ja zelfs: oh koe, wat lijk ik op
jou.’ (dV)

Hans Oude Hesselink:
’We hebben wel eens buitenlandse
stieren gebruikt, maar Nederlandse stieren, die passen gewoon
het beste bij onze veestapel.’ (AgD)
Irene van Lippe-Biesterfeld,
schrijfster:
’Dertig procent van alle jongeren
komt nog maar eenmaal per week
in de natuur. Dat zijn de jongeren
die niet beseffen dat het nu herfst is
en die over een paar jaar niet meer
weten wat natuur is. Natuur is voor
hen het gras langs de weg. Voor hen
heeft melk niets meer met koeien te
maken, maar is het iets wat je bij de
supermarkt haalt.’ (NRC)
Johan Martens:
’De koeien uit de wei halen is een
van de leukste karweitjes op ons
melkveebedrijf. Belangrijk ook,
omdat ik tijdens het ophalen een
goed beeld krijg van alle koeien. Is
er een tochtig, loopt er eentje kreupel, zitten ze wel goed in hun vel,
letterlijk en figuurlijk.’ (O)
Philip Sinnaeve,
biologisch melkveehouder
te Keiem:
’Voorheen werkten we enkel met
zwartbonte koeien. Maar sinds we
biologisch werken zetten we vooral
roodbonte stieren in met als bedoeling meer robuuste koeien te krijgen.’ (Ll)

Cees Veerman:
’In de melkveehouderij is het dier
— anders dan in de intensieve
veehouderij — veel minder gereduceerd tot middel. De koeien
worden er minder massaal gehouden. Een ruim gehuisveste en in de
watten gelegde koe geeft nu eenmaal meer melk.’ (LC)
Hans Hopster:
’Koeien en beton passen niet bij elkaar. Daarbij zijn de koeien de
laatste jaren groter, bloter en
zwaarder geworden.’
Gerard Rutte,
supermarktspecialist:
’Er dient een organisatie op te
staan die de boeren laat inzien
dat voor de meesten in de huidige
bedrijfsvorm geen ruimte is in
Nederland. Er zullen alternatieve strategieën en bedrijfsvormen
ontwikkeld moeten worden. Gebeurt dat niet dan is de boer over
tien jaar in Nederland alleen nog
maar te vinden in Amsterdam. Bij
Madame Tussaud’s.’ (Bo)

Hans Hopster:
’De ligboxenstal past niet meer bij
de functie en het uiterlijk van de

Bronnen: de Molenaar (dM), Oogst (O), Agrarisch Dagblad (AgD), de Volkskrant (dV), Boerderij-Thema (Bo), NRC Handelsblad
(NRC), Leeuwarder Courant (LC), Landbouwleven (Ll), ZuivelZicht (ZZ)
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