Het mooie van Massi a 20
Lentinidochter Massia 20 produceert nog massa’s emb ryo’s
Ze werkte zich onlangs weer in de belangstelling,
Lentinitelg Massia 20. Van haar eerste acht
ingeschreven dochters haalden drie nakomelingen
meteen 89 punten. Meer Massia’s zijn in de maak.

‘Z

e weegt wel achthonderd kilo nu, denk ik.’
Jan van der Zwaag verzorgt
Massia 20 dagelijks op het donorstation in Terwispel en
kent de Lentinidochter door
en door. ‘Ze wordt nu al drie
tot vier jaar volop gespoeld.
Na al die tijd is het een heel
grote koe geworden. Het lijkt
wel een stier, die grootte heeft
ze ook. Massia 20 is ontzettend robuust. In mijn ogen is
het een prachtbeest.’
Haar fraaie exterieur kreeg tijdens haar eerste lactatie een
waardering van 89 punten
met een gelijke verdeling voor
frame, uier en benen. ‘Ze is
groot, lang en heel massaal’,
omschrijft Pieter van Goor,
foktechnisch medewerker bij
HG, de Lentinidochter. ‘Nu ze
al zo lang gespoeld is, is het
ongeveer een olifant geworden. Het blijft een enorm imponerende koe.’

Drie 89 puntendochters
Het verhaal van Massia 20 begint bijna zeven jaar geleden
in de stallen van Wim en Theo
Bleser uit Epen. Het koekalfje
is een product van Tulipdochter Massia 14 met de Duitse
fokstier Lentini en verhuist
twee jaar later naar het teststation van CR Delta in Laren.
‘In de productie doen de dochters het altijd goed’, verwijst
Pieter van Goor naar de hoge
koe-indexen van de Massiafamilie. ‘Daarin zie je weinig teleurstellingen. Massia’s geven
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makkelijk veel melk, maar
verdienen ten aanzien van het
exterieur wat extra aandacht.
Maar met al die paringen is
het zwakke exterieur er nu zo
goed als uitgefokt. Het is een
heel waardevolle familie binnen Delta geworden.’
Na haar eerste lijst – Massia

20 gaf als vaars 10.574 kg
melk met 4,41% vet en 3,41%
eiwit in 305 dagen – promoveerde de Lentinitelg tot donor op het donorstation in
Terwispel. ‘Van Massia 20 zijn
al ontzettend veel embryo’s
weggezet’, vervolgt Van Goor.
De gewone et-sessies zijn inmiddels vervangen door ivp.
Na al die jaren vergaat het
produceren van embryo’s de
Lentinitelg nog erg goed. ‘Er is
een heel divers vaderbeeld gebruikt. Ook veel zwartbonte
stiervaders zijn ingezet om
een beetje van alles van die
koe te krijgen.’

Massia 20 (v. Lentini), 89 punten
Productie: 2.04 305 10.574 4,41 3,41

Massia 9
(v. Jubilant)
Massia 13
(v. Andries)
Apina Massia 14
(v. Tulip)
Apina Massia 20
(v. Lentini)

Onder meer Orcival en Canvas en de zwartbontstieren
Jefferson en Fortune kregen
kansen op Massia 20. Uit het
roodbonte segment is recent

Dukefarm GK Mariska
(v. Stadel)

Graskamp Maxima
(v. Stadel)

Maria
(v. Talent)

Spencer gebruikt op de Lentinitelg. Classic, Topspeed
Gogo, Beautiful, Stadel en Talent gingen hem voor.
Fokproducten uit de twee
laatste stieren zetten de familie onlangs opnieuw in de
schijnwerpers. Drie van de
eerste acht ingeschreven
dochters uit Massia 20 verdienden in korte tijd elk 89
punten: Stadeldochters Mariska en Maxima, respectievelijk van Herman D’Hauwe uit
Sint-Lievens-Houtem en Jo en
Luc Haesen uit Dilsen, en Talentdochter Maria, van Johan
en Evelien van Beek uit Teteringen.
Volgens Eric Lievens, foktechnisch medewerker bij HG,
die recent embryo’s uit de
Vlaamse Massia 20-producten
aankocht, is dat exterieurresultaat goed te verklaren. ‘Exterieurstieren hebben het altijd al het beste gedaan op
deze familie. Hun echte succes hebben de Massia’s vooral
aan hun spoelresultaten te
danken. Elke keer opnieuw
krijg je een enorm aantal embryo’s.’
De belangstelling voor Massia
20 blijft duren. Ook HG heeft
diverse nakomelingen lopen.
‘We hebben op Delta meer
roodfactor- dan rood materiaal lopen uit die koe’, klinkt
Pieter van Goor. ‘Door het gebruik van zwartbonte stieren
zijn we een beetje outcross
uit de Massiafamilie aan het
creëren.’ Jan van der Zwaag
gaat in elk geval graag om
met de Lentinitelg. ‘Massia 20
is een erg prettig dier om mee
te werken. Het is zo’n ontzettend makkelijke koe.’

Koeienbloempjes
Michel van de Ven,
melkveehouder te
Beek en Donk:
‘Hier zitten gewoon secure boeren, vandaar al die eersteklas
melk. Schrijf maar op: de koeien
liggen hier in bed.’ (ED)

melkveehouder te
Wierden:
‘Inet zegt ons niets, eigenlijk is het
gif voor de roodbontfokkerij. Kijk
maar eens wat er nu in de fokkerij
komt bovendrijven. Te weinig.’
(NO)
Hylke Speerstra,
auteur:
‘De succesvolle agrarische ondernemer zit intussen meer uren achter de computer dan onder de
koeien.’ (HP)

Peter ten Hoeve,
voorzitter NMV:
‘Het is een non-issue. Ik begrijp de hele discussie niet. Het
onthoornen gebeurt heel diervriendelijk en het doel van de
ingreep is ook heel diervriendelijk.’ (AgD)
Pieter Kuijer,
melkveehouder te Soest:
‘Als je goed bent voor de koe, is de
koe goed voor jou. Dus moet je
zorgen voor een optimaal rantsoen en goede omstandigheden,
schoon water en voortdurend
frisse lucht in de stal.’ (AgD)
Karl Bolckmans,
melkveehouder te
Loenhout:
‘Ik wil sterke koeien die geld opbrengen, geen fragiele topsporters. Ik wil een koe die 7000 tot
8000 kg melk geeft, 800 kg weegt
en goed op haar benen staat. En
met goede gehalten aan vet en
eiwit.’ (L&T)
Adri Hooijdonk,
melkveehouder te
Achtmaal:
‘Met het verhogen van de levensproductie is meer winst te behalen dan met de productie per
lactatie. Oudere koeien geven
2500 kilo melk meer dan vaarzen. Een betere levensduur betekent dus ook meer melk. Als de
dieren dan gezond blijven, ben ik
tevreden.’ (Vh)
Freek-Jan Eggerink,

Henk de Lange,
melkveehouder te Ommen:
‘We laten mensen zien hoe de dieren worden verzorgd, maar het
slachten laten we achterwege. Dat
is gewoon niet leuk. Maar veel
mensen vinden het al een heel ander gevoel om vlees te kopen van
een koe die een goed leven heeft
gehad. Daar gaat het om.’ (Bl)

Gerard Worst,
melkveehouder te Vledder:
‘Een koe moet bij de kop al goed
beginnen: een brede bek en voorhand, een breed kruis en een melktypische uitstraling, maar ze hoeft
geen 1,60 meter te zijn.’ (NO)
Siem Jan Schenk,
voorzitter vakgroep
melkveehouderij LTO:
‘Klauwgezondheid en mastitis
hebben een veel hogere prioriteit
dan onthoornen. En die methode
is diervriendelijk en adequaat.
Wakker Dier mag gerust bij mij
komen kijken tijdens het onthoornen.’ (AgD)

‘Ik hou niet van die fabrieksmatige melkveehouderij waar meerdere medewerkers nodig zijn.
Daar ben ik niet voor in de wieg
gelegd.’ (AgD)
Freek-Jan Eggerink:
‘We moeten een eigen smoel houden. De roodbontfokkerij mag
niet uitmonden in een zwarte koe
in een rood vel.’ (NO)
Karl Bolckmans:
‘Het vervangingspercentage ligt
rond de 35%. De koeien waar iets
aan scheelt, gaan er direct uit.’
(L&T)

Anita Witzier,
tv-presentatrice:
‘Het kan niet op met haar genegenheid. Met haar tong, die nog
het meest wegheeft van een kaasrasp, jast ze de hoornlaag van
mijn onderarm. Het is best hard
werken, door koeknuffelen te ontspannen. En dan heb ik de honderden vliegen en het oorlogsgeweld
dat uit haar magen naar boven
komt nog niet meegerekend.
Maar… het is wel een belevenis, als
je je ervoor openstelt.’ (Mg)
Hein Verkleij,
melkveehouder in
het Groene Hart:
‘Ik ben melkveehouder en dat wil
ik blijven. Ons bedrijf staat in de
top honderd van Nederland. Dat
willen we zo houden. Wat ik doe
met de sloten en de plantjes is een
uit de hand gelopen hobby, of,
schrijf dat vooral op, een leuke
hobby erbij.’ (Bl)

Gerard Worst:
‘Ik wilde wel eens dat de fokkerij
wat vlugger ging.’ (NO)
Pieter Kuiper:

Annelies Debergh
Bronnen: Eindhovens Dagblad (ED), Agrarisch Dagblad (AgD), Landbouw en Techniek (L&T), Veehouderij (Vh),
Nieuwe Oogst (NO), HP/De Tijd (HP), Buitenleven (Bl), Margriet (Mg)
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