‘Brussel was het ho ogtepunt’
Dertienjarige Boppedochter Alie 144 opni euw drachtig
Eind jaren negentig was ze op haar best. Op nationaal, zelfs internationaal
niveau vergaarde de bonte Alie 144 roem. Recent verwisselde de
inmiddels dertienjarige Feikje’s Boppedochter nog van eigenaar, met als
voornaamste doel: zorgen voor een opvolgster.

A

an uitstraling heeft
ze nog niets ingeboet.
Ook op oudere leeftijd – in
november wordt ze 14 jaar
– blijft Feikje’s Boppedochter
Alie 144 een koe waaraan je
niet zomaar voorbijloopt.
‘Alie pik je er van ver al uit.
Ze houdt haar kop hoog en
ze is enorm diep en groot. Ze
is echt een majesteit tussen
al haar volgelingen’, vindt
fokker Ruurd Lieuwes uit
Oudwoude.

Derde plek op EK

Alie 144 (v. Feikje’s Boppe),
94 punten
Levenstotaal: 2811 80.339
4,07 3,18
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Even een duik in de geschiedenis. Vanuit het niets won
de vijfjarige Alie in december
1997 met overmacht het seniorenkampioenschap op de
HG-show in Leeuwarden. ‘Ze
was voor een heleboel fokkers een enorme verrassing.
Ze vroegen zich af waar we
die koe vandaan hadden. Tja,
zeiden we dan, die hebben we
gewoon bij de droge koeien
uit het hok gehaald’, vertelt
Lieuwes laconiek.
Toen Alie 144 – gefokt uit een
op de markt gekochte Marlindochter – twee maanden na
haar overwinning op de HGshow succesvol meestreed op
het Europees kampioenschap
was haar reputatie deﬁnitief
gevestigd. In Brussel scoorde
ze het beste van de Nederlandse zwartbontdelegatie. Achter de latere Italiaanse
winnaar Zapping en de Franse
Ami Holiday behaalde de bonte Alie een derde plek in haar
categorie. ‘Dat hadden we
nooit durven dromen. Dat
Alie naar het EK mocht, was
voor ons al een verrassing.
Toen we naar de EK-voorselectie in Bunnik reden, zaten we
er nog over in: zou het wel

lukken? Die onzekerheid was
niet nodig geweest. Brussel
was het hoogtepunt uit de
carrière van Alie en ook voor
ons een enorme belevenis.
Die sfeer op de tribune, dat is
zo apart. Alsof je in een voetbalstadion zit. Maar eigenlijk
was elke dag met die koe een
feest.’
Kort na de EK-deelname kreeg
Alie 93 punten. Twee jaar later, net na het behalen van de
seniorentitel op de NRM,
kwam er nog een puntje bij.
Voor uier kreeg ze 94 punten,
voor benen 93. ‘Als vaars was
haar uier in positieve zin in
onbalans. De voorkwartieren
waren beter ontwikkeld dan
de achterkwartieren. Haar
uier is altijd heel mooi bewaard gebleven en zit nu nog
boven de hak. En beenproblemen? Die kende Alie niet.
Misschien dat ze drie keer in
haar leven bekapt is, maar vaker niet.’
De Boppedochter paste zich
gemakkelijk aan. Met de vele
keuringsbezoeken had ze
weinig moeite, vertelt Lieuwes. ‘Bij andere koeien vind
ik het vaak spannend hoe het
gaat als ze weer thuis komen.
Bij Alie was dat nooit een probleem. Die pakte direct de
draad weer op en ging aan het
voerhek staan vreten.’
Een enorme producente is
Alie 144 nooit geweest. ‘Misschien is het wel het behoud
van de koe geweest dat ze
niet zo enorm piekte. De uier
werd daardoor minder zwaar
belast.’
De Boppedochter zorgde goed
voor zichzelf. ‘Als ze eenmaal
drachtig was, zakte haar
melkproductie vrij snel en
zette ze een beetje vlees aan.

Alie was altijd maar kort in de
juiste keuringsconditie.’

Drachtig van Tribute
Drachtig worden was nooit
het allersterkste punt van Alie
144. Het aantal nakomelingen
van de Boppedochter bleef
daardoor beperkt. In de stal
van Ruurd Lieuwes lopen
nog twee kleindochters en
één rechtstreekse nakomeling van Alie, een Championpink. ‘De pink lijkt in ieder
geval veelbelovend: ze is iets
melktypischer, iets scherper
dan haar moeder. Die was een
beetje kort in de nek, kreeg al
snel een spiertje. Deze kan
wel eens een beste worden.’
Lieuwes kan intussen niet
meer dagelijks genieten van
de Boppedochter. In januari
verkocht hij haar aan Marco
Kooistra uit Winsum. ‘Het
lukte me niet om haar weer
drachtig te krijgen. Soms
hoor je verhalen dat het op
een ander bedrijf met andere
omstandigheden wel lukt.
Dat zou voor alle partijen
mooi zijn’, vindt Lieuwes.
Kooistra heeft de Boppedochter inmiddels twee keer geïnsemineerd. En het resultaat?
‘Ze is net afgelopen week
drachtig gescand’, klinkt
Kooistra enthousiast. ‘Al na
twee keer was het raak. Alie is
drachtig van Granduc Tribute,
een super bevruchter en een
stier die iets meer ﬁjnheid in
het bot geeft. Dat past mooi
op Alie. We hopen dat het
allemaal goed gaat en dat
we haar volgend voorjaar in
het regionale keuringscircuit
kunnen laten zien.’
Inge van Drie

Forum
Berekening lactatiewaarde donorkoeien aangepast
In de Veeteelteditie van
april 2 (pagina 61) ging Vincent Oosterink in op de veranderingen van de lactatiewaardeberekening zoals die
onlangs door NRS is doorgevoerd. Oosterink zei blij te
zijn met de aanpassingen,
maar gaf wel aan problemen
te hebben met de daling die
de aanpassing bij een aantal donorkoeien tot gevolg
heeft gehad. NRS kreeg
meer opmerkingen van veehouders met donorkoeien
en heeft daarom nog eens
gekeken naar de berekening
voor deze speciﬁeke groep
dieren en die inmiddels aangepast.
De verandering in januari is
doorgevoerd na een zorgvuldige inventarisatie van de
wensen van een groot aantal
veehouders. Uit deze inventarisatie bleek dat men veel
belang hecht aan het kengetal lactatiewaarde en dat het
in de praktijk veel gebruikt
wordt voor diverse managementbeslissingen, zoals het
al dan niet insemineren of
afvoeren van dieren.
Men vindt wel dat de lactatiewaarde een afspiegeling
moet zijn van de economische waarde van de melk die
in een lactatie is of wordt geproduceerd. En daarbij moet
niet (zoals in het verleden
het geval was) uitsluitend
naar de eerste 305 dagen van
de lactatie gekeken worden.
De complete lactatie is van
belang bij het bepalen van
de opbrengst.
Naar de mening van veel
veehouders werden persistente dieren in de oude berekeningsmethodiek ondergewaardeerd. De productie
die gerealiseerd werd na
dag 305 in de lactatie, had
geen enkele invloed meer
op de lactatiewaarde. Bij de
oude methode werd eigenlijk de productiecapaciteit

beoordeeld en niet zozeer het
rendement van lactatie.
De door Oosterink genoemde
daling in lactatiewaarde is het
gevolg van het feit dat de verwachte tussenkalftijd bij donorkoeien extreem hoog kan
oplopen, zeker als deze koeien vaker gespoeld worden.
Vanuit economisch perspectief is het terecht dat de lactatiewaarde van deze koeien
gaat zakken. De opbrengsten
voor het bedrijf via de melk
worden gemiddeld immers
minder naarmate de koe langer in lactatie is. Echter, sommige donorkoeien – vaak
stiermoeders en daarom niet
alleen vanwege de melkproductie economisch van waarde – worden zelfs na het
droogzetten opnieuw geïnsemineerd en/of gespoeld. Voor
deze dieren wordt nu een uitzondering gemaakt. Als er nog
een inseminatie na de droogzetdatum plaatsvindt, zal de
lactatiewaarde niet meer veranderen en wordt uitgegaan
van een gemiddelde droogzetperiode.
Bert van ’t Land, teamleider veehouderproducten NRS

In Veeteeltforum geven lezers hun mening over actuele onderwerpen of reageren zij op in Veeteelt verschenen artikelen.
Schrijf de redactie van Veeteelt of e-mail:
veeteelt@veeteelt.nl.
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