Drie generaties honderdtonners aanwezig op één bedrijf. Dat exteri-

ning door in haar zevende lijst de honderd
ton melk te overschrijden. ‘Een keuringskoe is nu eenmaal vaak een flinke, ruime
koe. Dan valt de productie meestal ook
niet tegen’, stelt Teus van Dijk nuchter.

eurtopper Geertje 289 deel uitmaakt van dit trio is volgens eigenaar
Teus van Dijk niet opmerkelijk: ‘Een keuringskoe is nu eenmaal vaak
een flinke, ruime koe. Dan valt de productie meestal ook niet tegen.’

V

ijf generaties waarvan alle dieren
nog op het bedrijf zijn. Twee jaar geleden brachten de Geertjes van Teus van
Dijk uit Giessenburg het tot dit aantal vanwege de geboorte van Comestar Leedochter Geertje 416. De bijna zeventienjarige
stammoeder Geertje 211 (v. Super Rocket)
had op dat moment de honderdtonnerstatus al achter haar naam staan. Voor haar
eigenaar was dat reden te overdenken wat
voor een unieke prestatie het zou zijn als
ook haar dochter en kleindochter de
100.000 kg zouden behalen, met daarbij
alledrie de generaties nog op het bedrijf.

Dat was geen gekke gedachte aangezien
dochter Geertje 259 (v. Knight) en kleindochter Geertje 289 (v. Slingeman 63) in
2002 beide een levensproductie van rond
de 80.000 noteerden.
Eind september 2004 is het zover;
de melkproductieregistratie van die
maand brengt de teller voor de Knightdochter op 101.463 kg melk met 4,18 % vet
en 3,36 % eiwit, terwijl keuringsvedette
Geertje 289 100.554 kg melk met 4,15 %
vet en 3,45 % eiwit behaalt. Het verhaal
achter de laatstgenoemde blijft voor Teus
van Dijk leuk om te vertellen, al heeft ie-

Geertje 289 (v. Slingeman 63): 100.554 kg melk
Geertje 259 (v. Knight): 101.463 kg melk
Geertje 211 (v. Super Rocket): 114.646 kg melk

Teus van Dijk: ‘Een familie met kracht en
uithoudingsvermogen’
dere koeienliefhebber inmiddels het verhaal van Geertje 289 gehoord. Afkomstig
van de eigengefokte stier Slingeman 63
behaalde ze – als uit het niets – in 1998 het
kampioenschap tijdens de NRM. Sindsdien heeft Geertje 289 een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd,
waaronder de kampioenstitels op de
HHH-show en de CR Delta Zuid-West
Show en haar deelnames aan het EK in
Brussel in 2000 en 2004.
Het exterieur van de keuringsgangster
werd al eerder met 94 punten beloond. Nu
benadrukt ze haar bijzondere verschij-

Belgisch trekpaard
‘Geertje begon als vaars met 7800 liter, de
volgende lactatie was 10.000 en in deze
lijst haalde ze 15.000 kg melk in 300 dagen. En zo zie ik ze het liefst. Ze heeft het
zo mooi opgebouwd. Vaarzen van veertig
liter dat hoeft van mij niet, dan krijg je alleen maar problemen met vruchtbaarheid en de dieren ontwikkelen zich niet
verder.’
Persistente lijsten zijn het kenmerk van
de Geertjes volgens de veehouder. Bovendien is het een familie met kracht en uithoudingsvermogen, zoals stamoudste
Geertje 211 aantoont met haar productietotaal van 114.646 kg melk met 4,48 % vet
en 3,49 % eiwit. Maar al neemt deze Super
Rocketnazaat het voortouw in de levensproductie, haar tocht door de melkstal zal
voldoende op moeten leveren om een

plek op het bedrijf te behouden. ‘Als de
productie te laag wordt, gaat ze gewoon
weg, net als elke andere koe’, stelt Van
Dijk. ‘Eigenlijk ben ik geen echte fan van
oude koeien, ik kan meer genieten van
een jonge koe. Al is Geertje 289 alweer de
negende honderdtonner.’ Het rollend
jaargemiddelde van 69 koeien toont een
productie van 9499 kg melk met 4,33 %
vet en 3,49 % eiwit op een gemiddelde
leeftijd van 5.09 jaar.
Geertje 259 werkt haast onopvallend
mee aan het bedrijfsgemiddelde. Met 85
punten voor algemeen voorkomen is ze
volgens Van Dijk geen keuringskoe. Vanwege haar sterke uitstraling noemt hij
haar het ‘Belgisch trekpaard’ onder de
koeien. Deze kracht, in combinatie met
de duurzaamheid die de Slingemandochter ook vertoont, maakt het voor de fokker bijna onbegrijpelijk dat de KI-belangstelling voor Geertje 289 laag ligt. ‘Als je
wat met kracht en duurzaamheid wilt
doen, dan kun je eigenlijk niet om Geertje heen. Er zijn bijna geen betere benen
te vinden.’ Met KI Samen loopt een con-

tract met de inmiddels afgevoerde IJsselvliedt 140, een volle broer van IJsselvliedt
Roza 137 (v. Lucky Leo). Zelf spoelde de
veehouder de Slingemandochter met
Lucky Leo, waaruit 17 embryo’s zijn
voortgekomen, en met Titanic, wat acht
embryo’s opleverde. De Canadese stier
Shoremar James zou volgens Van Dijk
ook een goede paringskeus zijn. ‘Geertje
mocht wat meer ribdiepte hebben. Toch
lijkt James een goede combinatie voor
een langere rib en om de achteruierhoogte te verbeteren. Die achteruier kan bij iedere koe hoger.’
Voor eventuele toekomstige nakomelingen zal het een zware klus worden het
keuringsresultaat van hun moeder te
overschrijden. Geertje 289 zelf zal hooguit nog éénmaal op de keuring in Hoornaar van volgend jaar verschijnen. Van
Dijk: ‘Op een gegeven moment moet je
dan stoppen. Hoornaar heeft ze tot nu toe
vijf keer gewonnen, zes keer is een record. Dat zou een mooie afsluiting zijn.’
Christel van Raay

Teus van Dijk: ‘Eigenlijk ben ik geen fan van oude koeien’

Geertjes gros sieren in melk
24

oktober 1 2004

oktober 1 2004

25

