Onbekende Meintje
Oud-Brusselganger Meintje 53 krijgt 93 punten
Ze vertegenwoordigde Nederland op het EK in
Brussel in 2000, maar voor de rest bleef het stil
rondom Meintje 53. Toch is ze er nog steeds
en kreeg ze recentelijk 93 punten.

H

et is stil gebleven rondom Meintje 53. De massale Cookfarm Starbuck Flipdochter behoorde in het jaar
2000 tot het elitegroepje afgevaardigden dat voor Nederland deelnam aan het EK. Ze
verraste velen door haar imponerend skelet en keihard
beenwerk. ‘Ze moest in de landengroep wel als kopkoe optreden, op een andere plaats in
de groep paste ze niet’, zegt ei-

genaar Joep Klein Holkenborg.
Hij denkt met genoegen terug
aan Brussel 2000. ‘Op iedere
keuring waar ze kwam had de
jury moeite met de plaatsing.
Qua type leek ze moeilijk te
verslaan, in beenwerk is ze
ijzersterk, maar wanneer de
juryleden echt op uier keurden
dan werd ze nog wel eens gepasseerd. Dat gebeurde in
Brussel ook, ze werd zevende
in haar rubriek.’

Meintje 53 (v. Flip), 93 punten
Levensproductie: 2371 95.439 3,86 3,31
(40,3 kg per dag)

Na Brussel heeft Meintje 53
zich niet meer aan het grote
publiek laten zien, maar ze is
er wel degelijk nog, en hoe. Recentelijk werd ze ingeschreven met 95 punten voor frame,
90 voor uier en 94 voor benen.
Dat resulteerde uiteindelijk in
een excellentscore van 93 punten. En dat is nog niet alles.
Wanneer alles goed blijft gaan,
zal Meintje 53 nog vóór haar
tiende verjaardag dit jaar de
grens van 100.000 kg melk
voorbijschieten met een uiteindelijk daggemiddelde van
ruim 40 kg melk. ‘Het is gewoon een lekkere melkkoe’,
vertelt Joep (60) Klein Holkenborg. Hij verzorgt, samen met
zijn vrouw Riet (58) en neef
Pascal (31), in het Gelderse

plaatsje Zieuwent 80 melkkoeien.
Klein Holkenborg fokte Meintje 53 uit de combinatie Cookfarm Starbuck Flip en Topsdochter Meintje 37. Meintje 37
was ingeschreven met 87 punten, passeerde de grens van
100.000 kg melk en kende een
F16-moeder die meer dan
80.000 kg melk produceerde.
‘We zagen tijdens een studiereis in Amerika dochters van de
stier Flip: grote, diepe en indrukwekkende koeien met
beste benen. Ik dacht: wanneer
ik dit soort koeien zou kunnen
fokken met zoveel inhoud, dan
probeer ik er met een goede
verzorging en goed voer de productie wel bij te krijgen. Ik heb
Flip toen gebruikt op melkrijke

koeien, want de melkvererving
van Flip is nooit positief geweest.’ In combinatie met Topsdochter Meintje 37 pakte het
geweldig uit. ‘Als kalf viel Meintje 53 al op. Ze was altijd al een
stuk groter dan de rest’, weet
Riet. Als vaars kreeg ze nog 87
punten, er werd toen al een
kanttekening gemaakt bij haar
uier. ‘Je zou willen dat de vooruier sterker was aangehecht’,
zo geeft Joep aan. ‘Maar dan ga
je echt zoeken. Koeien met van
die vaste vooruiers, die geven
ook niet zoveel melk.’

Niet naar NRM
Meintje 53 produceert momenteel met gemak nog 50 kg
melk ondanks dat ze al in november afkalfde. Ze is bewust
nog niet geïnsemineerd. ‘Bij
Meintje 53 wachten we daar altijd even mee, ze blijft evengoed wel melk produceren’, aldus Joep.
Meintjes volgende partner is
mogelijk Doolhof December,
of Lord Lily. ‘We hebben dochters van Design, Lucky Leo en
een kalfje van Jocko Besne,
maar zij zijn nog niet zo goed
als hun moeder’, aldus Joep.
Het zijn allemaal nakomelingen van natuurlijke dracht.
‘We hebben het wel eens over
spoelen gehad, maar dat heeft
risico’s voor de koe en om embryo’s van haar te verkopen
zijn haar gehalten te laag’,
geeft Joep aan. Hij is net zo
terughoudend wat betreft het
aanmelden van Meintje voor
de komende NRM. ‘Wat doe je
zo’n koe aan op zo’n groot evenement? Ze komt in de oudste
rubriek waar jongere koeien
lopen met minder slijtage in de
uier. In frame vind je misschien
geen betere, maar tref je iemand die op uiers keurt, dan
ben je weg. Nu blijft ze bij iedereen in herinnering als de fraaie
Flipdochter in Brussel. Nee, ik
geloof dat we haar gewoon in
de stal houden. Dan kan ze
mooi melk blijven produceren.’
Jaap van der Knaap

Koeiebloempjes
Wil Bongers,
melkveehouder te KesselEik:
‘Het plezier dat ik aan de fokkerij
beleef straalt af op de rest van het
bedrijf. Je loopt er toch een stapje
harder door.’ (AgD)
Wijnand Pon,
eigenaar Koepon Holding:
‘Bij grotere koppels koeien kun je
niet weiden. Dat leidt tot blubber
en uiers die onder de modder zitten. Dat wil niemand, ook de burger niet. Maar bij de stal moet je
dan wel het veldprincipe hanteren.’ (AgD)
Henk van Benthem,
melkveehouder te Ens:
‘Ik wil nu liever uitblinken op de
NRM dan op de ijsbaan.’ (hL)
Antoinette Hertsenberg,
tv-presentatrice:
‘Ach, is ie dood, die Herman. Wat
een roemloos einde van een experiment dat bij voorbaat moest
mislukken.’ (dV)
Hannelore Knockaert,
boerin te Poperinge:
‘De eerste maanden heb ik me natuurlijk moeten aanpassen. Boeren is een andere manier van leven. Je moet nooit naar je werk en
toch houdt je werk nooit op.’ (Bk)

Herman de Boer,
oprichter Pharming:
‘Dertien jaar is een gevorderde
leeftijd voor een stier. Dat logenstraft die critici, de doemdenkers
die indertijd meenden dat transgene dieren als Herman vroegtijdig zouden overlijden.’ (dV)

Bas Engelen,
directeur KI Samen:
‘Het ontbreekt aan grote,
krachtige koeien. De standaarden
waarop we in Nederland fokken
zijn te nauw omschreven. Veehouders moeten de vrijheid die ze hebben beter benutten. Fokken doe je
met je ogen.’ (O)
Henk van der Pol,
melkveehouder te Tollebeek:
‘Ik vind koeien schitterende
beesten, ik houd van de verschillende karakters. Er is niks mooiers
dan de koeien uit het land te halen,
te zien hoe ze op hun dooie akkertje
naar de stal lopen. Als ik daar
achteraan loop kan ik er weer de
hele dag tegen.’ (AgD)
Michiel Linskens,
voormalig beleidsmedewerker Dierenbescherming:
‘Ik denk dat zeventig procent van
de mensen bij het beeld van Herman denkt aan succes. Terwijl eigenlijk alles fout ging wat maar
fout kon gaan.’ (Wb)

Boudewijn Koole,
embryohandelaar:
‘We hoeven niet als eerste te eindigen, maar we moeten wel een
rol spelen in de middenmoot.
Mensen die in Nederland kopen
weten wel dat Nederland in de
eerste plaats een efficiënte melkkoe fokt. Maar achteraan lopen
op de EK is ook weer niet de bedoeling.’ (Kv)

Siem Jan Schenk,
voorzitter vakgroep Melkveehouderij LTO:
‘Melk is veel meer dan een gezond
voedselproduct. Natuurlijk, een
glas melk zit boordevol eiwitten,
maar in feite koop je via een pak
melk ook een stukje platteland met
grazende koeien.’ (Pl)

Cees Jan Hollander,
onderzoeker ASG Wageningen:
‘Weinig veehouders insemineren
op gewicht. Nog geen tien procent
meet de borstomvang. De één insemineert op grootte, de ander op
leeftijd. Daar kun je best de fout
mee ingaan.’ (Op)
Rieks Snijders,
melkveehouder te Diphoorn:
‘Duurzaamheid, daar gaat het
om. En ik wil dat de koeien inhoud
hebben, zodat ze veel ruwvoer
kunnen opnemen. Want je kunt
alleen nog geld verdienen door op
krachtvoer te besparen.’ (hL)

Marijke Helwegen,
spreekbuis cosmetische industrie:
‘Met dieren heb ik een zielscontact. Met duiven, lammetjes. Ach,
en zo’n lieve koe. Als ik die zie wil ik
haar kussen.’ (AD)
Bernard Simons,
koe-informatiedeskundige:
‘Fosfor heeft een katalyserende
werking. Een complex verhaal,
maar zie je bij de koe een mooie
pijpenkrul in de staart dan zit het
wel goed.’ (hL)
Johan Rooms,
melkveehouder te Belsele:
‘Melk is een voedingsproduct en
daar moeten we verantwoord en
hygiënisch mee omgaan.’ (L&T)
Henk van Benthem:
‘Mooie koeien in de stal geven arbeidsvreugde.’ (hL)

Bronnen: Agrarisch Dagblad (AgD), de Volkskrant (dV), Koevisie (Kv), Buitenkansen (Bk), Oogst (O), Landbouw & Techniek (L&T),
Oogstplus (Op), het Landbouwblad (hL), Algemeen Dagblad (AD), Platteland (Pl), Weekblad Wageningen UR (Wb)
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