Supersnelle Sunny Boydochter
Nieuwe tientonner Hilda 28 passeert jarenlange re cordhoudster Amerikaan 11
Een bovengemiddelde melkproductie, maar vooral de goede gehalten
van 4,43% vet en 3,72% eiwit maken van Hilda 28 de snelste
Nederlandse tientonner tot nu toe. Deze Sunny Boytelg van Lambert en
Ingrid Smits deed 2603 melkdagen over het behalen van de mijlpaal.

E

lke regel kent zijn uitzonderingen.
Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd
van vijftien jaar waarop tientonners de
magische melkgrens passeren. Het bewijs
dat het veel sneller kan leverde Amerikaan
11 al in 1997. Op een leeftijd van tien jaar
en negen maanden overschreed ze de tien
ton vet en eiwit. Met deze prestatie nam de
Topsdochter van familie Van der Hulst uit
Zeewolde bijna een decennium lang een
uitzonderingspositie in. De laatste dagen
van 2005 brachten echter een nieuwe ster
aan het ﬁrmament: Hilda 28. Deze Sunny
Boydochter brak het record van snelste
tientonner op een leeftijd van tien jaar en
twee maanden.
Na de melkregistratie van december registreerde NRS voor Hilda 28 in 2603 productiedagen een totaal van 123.368 kg melk,
5471 kg vet en 4586 kg eiwit. Eigenaren
Lambert (42) en Ingrid (39) Smits uit Coevorden waren verrast door de prestatie. ‘Eigenlijk haden we geen idee wie de snelste
tientonner tot nu toe was en hoeveel dagen
zij erover gedaan had. We wisten alleen dat
Hilda erg snel de grens haalde.’ Hilda brak
het record in 2603 melkdagen.
De circa vijfhonderd tientonners die Nederland telt hadden gemiddeld twaalf lactaties nodig. Hilda 28 noteerde deze titel al
na vier maanden in haar achtste lactatie.
Acht lijsten met een gemiddelde tussenkalftijd van 402 dagen.

Meer brok dan de rest
De MPR-registratie toont vanaf de eerste
kalving op 25 maanden een vliegende start.
‘Meteen vanaf de eerste lactatie knalde het
eruit, dat had ik nooit verwacht’, zegt Lambert Smits. ‘Een lactatiewaarde van 150, ik
wist niet wat me overkwam. Uiteindelijk
gaf ze in 346 dagen 13.848 kg melk met
4,05% vet en 3,51% eiwit.’
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Lambert Smits: ‘Ik ben bang dat ze het met
minder brok niet volhoudt’
Hilda is ogenschijnlijk een probleemloze
koe, of is ze juist een koe met doorzettingsvermogen? Voorafgaand aan de zesde lactatie bijvoorbeeld verwierp Hilda haar kalf.
Na slechts 15 dagen droogstand maakte de
Sunny Boytelg toch een lijst van ruim
15.000 kg melk in 317 dagen, merkt Smits
op.
Ze presteert telkens opnieuw goed, maar
over Hilda’s huidige lactatie is Smits minder optimistisch: ‘Voor mijn gevoel heeft
ze meer geleden tijdens de top van de lactatie dan andere jaren. Ze heeft meer aan
conditie verloren dan anders. De gehalten
zijn opeens ook hoger dan normaal.’
De huidige lijst is voorspeld op 14.955 kg
melk met 5,00% vet en 4,13% eiwit bij een
lactatiewaarde van 211. ‘De laatste twee
lactatiewaarden tellen eigenlijk niet’, stelt
Smits. ‘Na het zevende kalf kreeg ze meer
brok dan de rest van de veestapel. In de regel ligt de maximale gift op acht kilogram,
maar Hilda krijgt twaalf kilo. Ik ben gewoon bang dat ze het met minder niet volhoudt.’
Niettemin tonen ook eerdere lijsten van
Hilda opmerkelijk hoge lactatiewaarden.
Smits verklaart die door het management
sinds de verhuizing van bijna vier jaar geleden. Vanwege de reconstructie verkocht

Smits in Milheeze zijn bedrijf met 55 melkkoeien. De familie startte in Coevorden opnieuw zonder de varkenstak en met slechts
16 melkkoeien. ‘Het middelste deel van de
veestapel is verkocht. Het ondereind wil
niemand hebben en voor de topkoeien willen ze onvoldoende betalen. Inmiddels
hebben we 29 koeien in de melkcontrole,
dus langzaamaan groeien we weer. Maar
voorlopig zijn de quotumprijzen zo hoog
dat ik daar niet in wil investeren.’

wen zijn supersterk, zo hard dat ik ze amper hoef te bekappen. Daarnaast bezat ze
als vaars al een diepe uier, maar die is door
de jaren heen niet dieper geworden. Dat is
ook een eigenschap die je vaker bij dochters van Sunny Boy ziet.’
Aan de standaardbeschrijvingen van tientonners voldoet Hilda niet helemaal, stelt
haar eigenaar: ‘Ze staat lang niet altijd aan
het voerhek. Meestal ligt ze, maar als ze
staat dan vreet ze ook.’

Familie van Inet-toppers

Christel van Raay

De stal, die maximaal driehonderd koeien kan herbergen, blijft voorlopig
het domein van de Hilda’s. Want niet alleen
Hilda 28 blinkt uit, ook
haar dochters en kleindochters produceren ver
boven het rollend jaargemiddelde van de veestapel. Dat blijft met
een leeftijd van 3.11 op
7636 kg melk met
4,38% vet en 3,44% eiwit steken.
Hilda 28 en haar beide
Lord Lilydochters Hilda 33 en Hilda 48 hebben zich al meerdere malen in de bovenste
regionen van de Inet-rangschikking laten
zien. Hilda 28 schreef de laatste keer 321
euro Inet neer, voor Hilda 33 was dat 283
euro en Hilda 48 noteerde 254 euro.
Voor de Inet-berekening speelt ook de afstamming van de dieren mee, maar deze
familie laat op dit punt een kleine hiaat
zien. Hilda’s moedersvader komt voort uit
een eigen stier waarvan de Amos x Tontoafstamming bij het stamboek onbekend is
gebleven. ‘Ik heb geen idee hoe het kan dat
Hilda 28 dan zo hoog eindigt op Inet-basis.’
Niet alleen de onbekende moedersvader
zorgt voor verschillende stromingen in
Hilda’s bloed. Naast 12 procent onbekend
bezit ze hetzelfde deel MRIJ-bloed en FHbloed, terwijl HF met 62 procent de boventoon voert. ‘Misschien komt het juist door
het samenbrengen van alle rassen dat ze
bovengemiddeld presteert’, zoekt Smits
naar een verklaring. De Sunny Boyeigenschappen noemt hij zeker als pre: ‘De klau-

Koepad
Lucas Van Dessel is tot nieuwe ondervoorzitter van Groene Kring gekozen. De in 1982
geboren Van Dessel woont in
Itegem, in de provincie Antwerpen. Hij heeft met ingang
van 1 januari het nieuwe
mandaat op zich genomen.
Lucas Van Dessel heeft het
melkveebedrijf van zijn ouders overgenomen nadat hij
zijn studie tot industrieel ingenieur in de landbouw vol-

Op een leeftijd van tien jaar en twee
maanden neemt Hilda 28 de titel van
snelste tientonner aan

Lucas Van Dessel

tooide. Hij is al langere tijd
maatschappelijk actief, zoals
in het lokale Groene Kring-gewest Herentals en in de provinciale kern Antwerpen. Tot
op heden was hij ook actief in
de werkgroep Melkvee. Daarnaast zal hij in de toekomst
zetelen in het nationaal bestuur, het hoofdbestuur van
de Boerenbond en de bondsraad Boerenbond.
Groene Kring is een beweging
van en voor jonge land- en
tuinbouwers. De overkoepelende jongerenorganisatie
voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen verenigt
meer dan 4000 leden. Groene
Kring is actief op meerdere
werkvelden, zoals vorming
en belangenverdediging. Ook
het stimuleren van ontmoeting tussen jongeren ziet
Groene Kring als zijn taak.
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