Hoogste levensproduct ie voor Jeanette
Herman Jager: ‘Ze heeft voor ons alles geha ald wat er te behalen is’
De dochters van Tops zijn veelgezien in de hoge productielijsten. Aan
het eind van vorig jaar bleek Topsnazaat Jeanette 63 in kilogrammen
melk de hoogstproductieve levende koe van Nederland. Een koe die
voor de familie Jager uit Wilsum grens na grens overschreed.

I

n december 2004 bracht NRS een overzicht met hoge levensproducties voor
kilogrammen melk van levende koeien
met daarin een onbekende naam aan de
top. Topsdochter Jeanette 63 van de familie De Jager uit het Overijsselse Wilsum
voert de huidige statistieken aan. In to-

taal werd van haar 160.142 kg melk met
3,63 % vet en 2,99 % eiwit geregistreerd.
Jeanette heeft misschien geen landelijke
bekendheid, maar bij haar eigenaren
blijkt ze een aparte plek in te nemen.
‘Met haar negentien jaar is Jeanette een
bijzondere koe op ons bedrijf. Ze was onze eerste honderdtonner. Eind 2003 werd
ze tientonner en dat met gemiddeld nog
geen drie procent eiwit. En dan nu de
hoogste levensproductie van Nederland.
Ze heeft voor ons alles gehaald wat er te
behalen is.’ Jeanettes eigenaar Herman
Jager (53) vertelt met een glimlach het
verhaal over de Topsdochter.
Zijn koe heeft nu wel de hoogste plaats bij
de levende koeien, de titel van meest productieve Nederlandse koe ooit ligt echter
ver weg. Die ereplek is nog steeds weggelegd voor Johanna 21a van Jan Otten uit
Terwolde; zij produceerde tijdens haar leven 173.240 kg melk. ‘Of Jeanette dat gaat
halen dat weet ik niet hoor’, zegt Herman
Jager. ‘Ze is er wel fit genoeg voor.’
Een vlotte uitstraling heeft deze negentienjarige koe zeker. Wanneer de veehouder haar overeind tikt, staat ze vlot op uit
de box om vervolgens op sterke benen
tussen het koppel te verdwijnen; beenwerk dat haar bij inschrijving op zeventienjarige leeftijd 92 punten opleverde
om tot een algemeen voorkomen van 88
punten te komen. ‘Die benen moeten
ook wel goed zijn om er zo lang op rond te
kunnen tuffen’, vertelt Jager met enige
trots. De uier, verweerd door het lange
productieve leven, bestempelt Jager als
tweede sterke punt van Jeanette.

Lange tussenkalftijden
Terwijl Herman en zijn vrouw Grietje (52)
over de koe spreken, concluderen ze dat
Jeanette als vaars helemaal niet zo bijzonder was. Het was een erg scherp dier
met een goede productie. Ze begon op
een leeftijd van twee jaar en één maand
aan haar eerste lijst om deze na 399 dagen af te sluiten met 8739 kg melk, 3,73 %
vet, 2,94 % eiwit en een lactatiewaarde
van 109.
Inmiddels werkt Jeanette 63 aan haar
twaalfde lijst, een lactatie van 713 dagen,
waarin ze tot nu toe 14.475 kg melk met

3,61 % vet en 2,94 % eiwit produceerde.
Lange tussenkalftijden kenmerken bijna
al haar lactaties, maar haar huidige lactatie springt er wat dat betreft uit.
Op het meest recente formulier van de
melkproductieregistratie noteert Jeanette een dagelijkse gift van 10,6 kilogram
melk. ‘Economisch gezien had de koe al
lang weg gemoeten, ze neemt wel een
plaats in de stal in beslag. Van de kinderen mag ik haar niet weg doen, maar als
ze de hoogste productie ooit wil halen,
zal ze toch eerst weer drachtig moeten
worden’, zegt Jager.
Op de schets blijkt amper plaats voor de
registratie van nieuwe inseminaties. Op
de voorzijde is met pen de laatste inseminatie van november met een proefstier
bijgeschreven. ‘Ze laat de tocht altijd
goed zien, maar ze is moeilijk drachtig te
krijgen. In het verleden heb ik haar meerdere keren met Sunny Boyzoon Bernard
geïnsemineerd. Normaal zou je zo’n gehalteverlagende stier niet op deze koe
moeten gebruiken, maar het is een goede
bevruchter en dat telt dan zwaarder
mee.’
Veel nazaten van Jeanette 63 telt de
tachtigkoppige veestapel niet. Drie van
haar dochters zijn op het bedrijf in productie. In de ligboxenstal meldt een acht
jaar oude Sunny Boynazaat uit Jeanette
zich als eerste. Met een nieuwsgierige
blik komt ze op de veehouder toegelopen. ‘Deze koe heeft nu vier lijsten gemaakt, waarvan de eerste twee maar heel
gewoon waren. Ze is nu productiever en
heeft in ieder geval betere gehalten dan
haar moeder’, vertelt Jager. De vijfde lijst
van Jeanette 127 is voorspeld op 10.541
kg melk, 4,27 % vet, 3,36 % eiwit en lactatiewaarde 113. Het rollend jaargemiddelde van de tachtigkoppige veestapel ligt
op 8020 kg melk met 4,43 % vet en 3,42 %
eiwit bij een gemiddelde leeftijd van vijf
jaar en acht maanden. Hoe lang Jeanette
63 hier nog een bijdrage aan levert is onzeker. De vitale Topsdochter mag voorlopig in ieder geval de titel voor hoogste levensproductie dragen.
Christel van Raay

Koepad
De Amerikaanse fokkerijspecialist dr.
Rex Powell is met pensioen gegaan. Hij
heeft honderden publicaties op zijn
naam staan in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften. De meerdere
malen onderscheiden Powell genoot
faam als Amerikaans rekenmeester en
was verantwoordelijk voor het analyseren van de genetische trends in de Amerikaanse rundveepopulatie. De geneticus was een expert op het terrein van de
(inter)nationale fokwaardeschatting zoals die binnen Interbull gestalte kreeg.

Rex Powell

John Thijssen

Barenbrug-directeur John Thijssen is
teruggekeerd naar de Verenigde Staten,
waar hij is benoemd tot algemeen directeur van de Amerikaanse vestiging van
Barenbrug. Thijssen was al in de VS werkzaam vanaf 1998 tot 2002, een periode
waarin hij betrokken was bij de start van
de activiteiten van Barenbrug in NoordAmerika.
De taken van Thijssen als directeur van
Barenbrug Holland zijn overgenomen
door Bas Barenbrug, vierde generatie in
het gelijknamige familiebedrijf, dat in
2004 zijn honderdjarig bestaan vierde
en dat bekroond zag met het predikaat
koninklijk.
Roelof van den Berg uit IJsselmuiden is
gekozen als voorzitter van NV Export Net,
de branche-organisatie van de exporteurs
van fokvee, sperma en embryo’s. Vrijwel
alle exporteurs van genetisch materiaal
zijn bij de vereniging, die 21 leden telt,
aangesloten. Roelof van den Berg – van
het gelijknamige exportbedrijf – is de opvolger van Nammen Schaap van vee-exporteur Firma Schaap, die het voorzitterschap van de vereniging bekleedde sinds
de oprichting in 1998. Het secretariaat
van NV Export Net berust bij Veepro Holland in Arnhem.
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