D I E R R E P O RTA G E

Moeder en dochter slechtten in hetzelfde jaar de
grens van tien ton vet en eiwit

Doordenderende
Denta’s

de koek. In een mum van tĳd verdwĳnt
die tussen haar hevig kauwende kaken.
‘Dit is haar ontbĳtkoek’, glimlacht Bas
Klumper, terwĳl Denta 18 (v. Rudolph)
nog staat te smakken op het laatste restje koek. Hĳ legt uit waarom deze koe de
extra aandacht verdient. ‘Ze heeft vorig
jaar samen met haar dochter de grens
van tienduizend kilo vet en eiwit gepasseerd. Op ons bedrĳf zĳn het tot dusver
de eerste twee koeien die het zo ver wisten te schoppen.’

Het jaar 2013 was dubbel feest voor de familie Klumper uit Win-

Vitale vĳftienjarige

terswĳk. Denta 18 en Denta 26 passeerden als eerste koeien in
hun veestapel de mĳlpaal van tien ton vet en eiwit. Moeder en
dochter in hetzelfde jaar... dat kan geen toeval zĳn.
tekst Tĳmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

A

ls Bas Klumper een stuk veekoek afbreekt, steekt Denta 18 haar kop al
reikhalzend over het voerhek. Ze weet
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dat ze elke dag een ogenblik verwend
wordt door haar verzorgers. Met een
gulzige beweging slaat ze haar tong om

Bas (27) melkt samen met zĳn broer Rick
(29) en ouders Gerrit (56) en Riek (55)
ruim 150 koeien in Winterswĳk. De kelders voor een uitbreiding van de stal zĳn
inmiddels gestort; de familie stoomt
het bedrĳf klaar voor een capaciteit van
230 stuks melkgevende koeien. Het lĳdt
geen twĳfel dat de Denta’s hier een
belangrĳk deel van in gaan vullen. De
koefamilie kenmerkt zich door hoge levensproducties: van de dertien melkgevende Denta’s zĳn zes koeien de vĳftigduizend kilo melk al voorbĳ. Denta 18
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Denta 14
(v. Boulet Charles)
Denta 18
(v. Rudolph)
Denta 26
(v. Starleader)

produceerde inmiddels 126.773 kilo
melk met 4,87% vet en 3,42% eiwit. De
vĳftienjarige koe is nog steeds vitaal en
bracht in oktober 2013 haar twaalfde
kalf ter wereld. ‘De eerste tien jaar viel
ze ons niet eens op’, vertelt Rick veelbetekenend. Intussen is de krasse tientonner ingeschreven met 89 punten en
kwam ze vorig jaar moeiteloos door de
voorronde van de koeverkiezing van
Melkvee Magazine. ‘Ze had de pech dat
ze was uitgerekend omstreeks de finaledag’, maakt Gerrit duidelĳk. Toch had
het weinig gescheeld of Denta had na
drie afkalvingen als slachtkoe het bedrĳf verlaten. Gerrit: ‘Ze liep tussen de
droge koeien toen duidelĳk werd dat ze
een versteend kalf droeg. Een normale

Denta 18 en Denta 26, moeder
en dochter samen goed voor
twintigduizend kilo vet en eiwit

boer had haar direct opgeruimd, maar
wĳ hebben een hekel aan koeien opruimen die nog goed kunnen. We lieten de
vrucht eraf spuiten en kort daarna was
ze na één inseminatie alweer drachtig.
Ze heeft een zomer lang op een stuk
drassig grasland langs de Duitse grens
gelopen.’
Waar Denta 18 vooral opvalt door onopvallend te zĳn, is het haar dochter Denta
26 (v. Starleader) die zich op meerdere
fronten weet te manifesteren. Zo streed
de excellente koe tĳdens de NRM van
2004 mee in de winnende dochtergroep
van Starleader.

Kees Gorter wordt de nieuwe
voorzitter van veeverbeteringsorganisatie CRV. Per 12 maart 2014
volgt de Friese melkveehouder Gorter Evert Alderkamp op als voorzitter van de raad van commissarissen
van CRV Holding. Kees Gorter (51)
is sinds 2006 lid van het hoofdbestuur van CR Delta en de raad van
commissarissen van CRV Holding.
Sinds 2010 is Gorter voorzitter van
CR Delta. Gorter woont in Makkinga. Zĳn melkveebedrĳf vof Bruunshoge telt 170 koeien en 1,6 miljoen
kg melk.

Deelnemen aan het EK
Twee jaar later etaleerde Denta 26 haar
sierlĳke lĳf in de arena van het EK in Oldenburg. ‘Het was echt een hoogtepunt
dat een van onze koeien daar mocht deelnemen’, zegt Gerrit beslist. ‘Eerst wilden
we niet meedoen, we gaan eigenlĳk niet
meer naar keuringen. Maar fokkerĳadviseur Hans Wargerink zou haar voorbrengen en haalde ons uiteindelĳk over de
streep. Een prachtige ervaring, normaal
komen we niet zo ver van huis.’
Denta 26 kwam door haar Europese optreden in de foktechnische schĳnwerpers. Klumper besloot haar te spoelen
met CB Allen, maar uiteindelĳk werd
een zoon van Gillette Jerrick (v. Goldwyn) vorig jaar afgeleverd aan KI Samen.
Denta 26 is na tien afkalvingen haar
moeder inmiddels de baas waar het gaat
om kilogrammen melk, haar levenstotaal staat op 135.921 kilo melk. Vanwege
een hoger vetgehalte is Denta 18 op
grond van kilo’s vet en eiwit echter
nog de vaandeldrager van de krasse koefamilie.
‘De eerste Denta kochten we in 1976 op
een veiling in Leer’, weet Gerrit zich nog
voor de geest te halen. In totaal haalde
Klumper een tiental dieren uit Duitsland, waar de holsteinisering veel eerder
tot wasdom kwam. De Denta’s zĳn daarvan wel de meest prestigieuze gebleken.
Maar welke Denta neemt het stokje
straks over? Gerrit: ‘Denta 26 heeft een
volle zus die al in de buurt komt van de
honderd ton melk, terwĳl een andere
zus, Lukedochter Denta 31, die mĳlpaal
al heeft bereikt.’
Voorlopig laat Denta 18 zich echter nog
niet van haar troon stoten. ‘Ze is op dit
moment zelfs vitaler dan haar dochter’,
zegt Rick. ‘Ze geeft een vlotte veertig
kilo melk en we laten haar gewoon weer
insemineren. Waarschĳnlĳk met Goldwyn, daar hebben we nog drie rietjes van
in het vat zitten.’ l

Kees Gorter

Op 9 januari is dierenarts Jef Laureyns (61) gepromoveerd. In zĳn
proefschrift onderzocht Laureyns de
uitdagingen voor bvd-bestrĳding in
België en de effecten van een nationaal bestrĳdingsprogramma. Jef
Laureyns is sinds 2000 in dienst
bĳ de faculteit Diergeneeskunde te
Merelbeke. Sinds 2005 is hĳ ook
gastauteur in Veeteelt in de rubriek
Dierenartspraktĳk.
Erik Gostelie is de nieuwe directeur van Veepro Holland. Gostelie
(58) volgt Reinoud van Gent op, die
om gezondheidsredenen zĳn functie
heeft neergelegd. Gostelie heeft na
zĳn opleiding als bedrĳfseconoom
en dierenarts zestien jaar gewerkt in
een praktĳk in Zaltbommel. Hĳ heeft
bovendien veel contacten bĳ de
overheid via zĳn vorige functies bĳ
het PVV. Gostelie heeft in het verleden al verschillende buitenlandse
presentaties voor Veepro verzorgd.
Dick Heederik is de nieuwe voorzitter van het expertpanel van de
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Heederik (56) volgt Dik
Mevius op. Heederik is epidemioloog en hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit
Utrecht. Hĳ is al sinds de oprichting
lid van het SDa-expertpanel.
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