Het jaar van Millenium

NRM-kampioene zwartbont wordt speciaal voor keuringen driemaal daags gemolken
Nadat Millenium andermaal een reservetitel behaalde, besloten
haar eigenaren de voorbereidingen voor een keuring serieus
aan te pakken. De extra arbeid werd vergoed in de maximale winst op de NRM en de aai van de koningin.

H

et is maandagavond, twee dagen
na de NRM. Algemeen kampioene
zwartbont JT Millenium 1 heeft net een
fotosessie achter de rug. Ze wordt uit
haar box gehaald en loopt relaxed de
wei in naar haar koppelgenoten. Eigenaren Harrie en Jos Tijhuis kijken haar
glunderend na. ‘Wacht maar even,’ start
Jos het gesprek, ‘het eerste wat ze nu
doet, is met haar voorpoten over de
grond schrapen om zichzelf met stof te
bevuilen.’ Inderdaad, even later vliegen
de stofwolken omhoog en al snel wordt
haar glimmende vel dof van het zand.

Slungelig kalf

NRM-kampioene Millenium
– nu goed voor 94 punten –
blijft ook na 500 melkdagen
in keuringsconditie
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Harrie (37), Jos (33) en moeder Annie (71)
Tijhuis uit Hooghalen kennen het gedrag van hun oogappel van a tot z. De seniorentitel op de NRM en de aai van de
koningin vormen het hoogtepunt van
een lange keuringscarrière. Harrie telt
het op zijn vingers na en komt tot de slotsom dat de Convincerdochter dertien
keer op een keuringsplatform acteerde.
‘We begonnen op de kalverkeuring in
Borne, waar ze als laatste in haar rubriek
eindigde.’ Jos knikt en zegt: ‘Dat was een
teleurstelling. We hadden hoge verwachtingen, al was het wel een lang en slungelig kalf. Millenium is een laatrijpe koe;
ook haar deelname als vaars aan de HHHshow was eigenlijk te vroeg. Het is een
familietrekje dat de koeien fraaier worden naarmate ze ouder worden.’
Milleniums stamboom gaat via vader
Convincer CV via Gibbon, Esquimau en
Leadman terug op de Franse Bendochter
Benarlinda. Deze met 93 punten ingeschreven keuringsvedette is de grootmoeder van de Franse Mountainzoon
Jaguar JPS. ‘We kochten Milleniums
moeder Nina JPS een beetje met geluk
op de Tulip Sale in 1998’, vertelt Jos.
‘Nina was het derde veilingnummer. De
veiling opende met de koe Alta Orie, die
veel geld opbracht. Over die prijs werd
nog ﬂink nagepraat toen Nina op het
podium verscheen. We vonden het een
mooi kalf en toen wij op haar boden, waren we al snel ook de koper.’

De broers hadden zich nog niet eens verdiept in de pedigree, maar toen vervolgens de indexen van Gibbon en Esquimau
stegen, kwam er KI-belangstelling en
werd Nina gespoeld. Millenium was
daarvan op de eerste dag van de nieuwe
eeuw het resultaat.
‘De sterkste eigenschap van de koefamilie is dat ze zo lang doorproduceren en
niet vet worden’, vertelt Harrie. De bijna
negenjarige Gibbondochter Nina wordt
geshowd. Na 600 dagen productie toont
ze nog geen spiertje te veel. ‘Millenium
heeft voor het laatst gekalfd in februari
2005 van een dode tweeling. Haar start
was moeizaam, maar na anderhalf jaar
is ze nog altijd in keuringsconditie.’ Na
478 dagen produceerde Millenium bij
haar laatste melkcontrole nog 40 kg, wat
haar totale productie in haar derde lijst
bracht op 17.449 kg melk met 5,31% vet
en 3,90% eiwit.

Driemaal daags melken
Harrie boert in maatschap met zijn moeder terwijl Jos buitenshuis werkt maar
sterk betrokken is bij de fokkerijzaken van de 45-koppige melkveestapel.
In Hooghalen bereiken ze op 27 hectare een rollend jaargemiddelde van 9928
kg melk met 4,16% vet en 3,41% eiwit.
Vanwege stadsuitbreiding in Borne verhuisde de familie Tijhuis in 2002 naar
Drenthe, waar ze in bedrijfsomvang
konden verdubbelen. De koeien krijgen
het hele jaar een TMR-rantsoen, dat
naast 60 procent mais en 40 procent gras
ook bierbostel, perspulp, maismeel, soja
en raapzaadschroot bevat. In de zomer
lopen ze in een standweide.
Sinds vorig jaar is de productie gestegen
als gevolg van de start van drie keer per
dag melken. De reden van deze extra arbeidsinspanning: Millenium. ‘Vorig jaar
augustus werd Millenium reservekampioene van de Drentse Zomerkeuring achter Charity, de Starleaderdochter van
Theo van Vliet uit Nieuwlande’, vertelt
Harrie. Het was niet het eerste reservelint dat Millenium omgespeld kreeg;
dikwijls kwam ze net iets tekort voor de

Annie, Harrie en Jos Tijhuis: ‘Millenium is
voor ons helemaal af’
eindzege. ‘Beilen was voor ons het moment dat we dachten: ze kan winnen
wanneer we alles op alles zetten.’ Met
adviezen van cowﬁtter Erica Rijneveld
bereidden de broers Millenium voor op
een confrontatie met Charity op de
HHH-show in november. Dit moest haar
jaar worden. ‘Door drie keer per dag te
melken blijft ze beter in conditie en
door haar structuurrijk te voeren zwaart
ze meer uit’, geeft Harrie aan. Al snel
bleek driemaal daags melken van één
koe lastig, zodat ze beloten de hele veestapel hetzelfde te voeren.

Extreem kruis
De mobiele telefoon gaat. Een collegaveehouder feliciteert de broers. Het lijkt
nu hét moment om het succes te gelde te
maken. Millenium werd als pink al gespoeld, wat resulteerde in onder meer de
stier Twente Dairy Rox (v. Patron Beaver)
bij KI Kampen. Tussen de vaarzen loopt
Milleniums enige dochter, van Amor.
Er wordt nu gedacht aan een ET-sessie
van Millenium met Erbacres Damion of
Markwell Kite. ‘Voor ons is Millenium
helemaal af. Ze kreeg na de NRM 94 punten; wat wil je nog meer. Haar kruis
wordt wel eens bekritiseerd, maar Nederland is in onze ogen op zoek naar
een te extreme kruishelling. Millenium
heeft een vlak, maar breed kruis en daardoor is er juist ruimte voor een brede
en hoge achteruier.’
Harrie insemineert zelf en het spermavat bevat onder meer September Storm,
CB Allen, Goldwyn, Rosedale Rampage,
Spirte, Distrigene, Pickel en de eigen
stier Rox. ‘We hebben altijd gedacht dat
als we Nina, de moeder van Millenium,
nogmaals zouden spoelen met Convincer je misschien wel te veel verwacht
van die nakomelingen.’ Harrie glimlacht
wanneer hij Millenium in het land ziet
omgeven door stofwolken. ‘Maar wie
weet. We hebben laatst toch nog een
paar rietjes Convincer gekocht.’
Jaap van der Knaap
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