D I E R R E P O RTA G E

Cashdochter van Jaap en Gerda Slingerland derde koe in Nederland
met 15.000 kilo vet en eiwit

Allemaal gek op Johanna
Als vaars viel ze nauwelĳks op, maar inmiddels is ze de favoriet
van de stal. In mei passeerde Johanna 19 de grens van 15.000
kilo vet en eiwit. Nog maar twee Nederlandse koeien gingen de
Cashdochter van Jaap en Gerda Slingerland voor.

Video van Johanna
Bekĳk een film van Johanna in de Veeteelt-app
of op www.veeteelt.nl.
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H

oge levensproducties zĳn ze wel gewend. Al verschillende koeien op het
bedrĳf van Jaap (45) en Gerda (41) Slingerland passeerden de grens van 100.000
kilogram melk. Ook slaagden drie van
hun koeien erin om 10.000 kilo vet en
eiwit te produceren. Maar een koe met
15.000 kilo vet en eiwit? Dat is zelfs voor
de melkveehouders uit Berkenwoude
speciaal. Tĳdens de monstername op 20
mei slechtte Johanna 19 als derde koe in
Nederland de barrière van 15.000 kilo vet
en eiwit. De Cashdochter zette de productieteller op 188.296 kg melk met 4,43%
vet en 3,58% eiwit, goed voor 15.074 kilo
vet en eiwit. Alleen Big Boukje 192 – ook
al een Cashdochter – van de familie Knoef
uit Geesteren en Hilda 28 (v. Sunny Boy)
van de familie Smits uit Coevorden gingen haar voor.

‘Van zo’n oude koe kan ik enorm genieten’, zegt Jaap Slingerland. Hĳ is daarin
niet de enige, vult zĳn vrouw Gerda aan.
‘We zĳn allemaal gek op haar, ook onze
vier kinderen. Johanna hoort er gewoon
bĳ; ze lĳkt eigenlĳk net een huisdier.’

Doorweiden ondanks regen
En dat terwĳl haar carrière zo onopvallend begon. ‘Als vaars gaf ze maar gewoon. Ik denk dat ze de 100 lactatiewaarde niet eens haalde.’ Slingerland pakt de
koekaart er even bĳ. Achter de eerste lĳst
prĳkt een lactatiewaarde van 99. Na haar
volgende kalvingen scoorde Johanna wel
lactatiewaarden boven de 100. Maar echt
opvallen deed ze pas toen ze in 2008 als
elfjarige de grens van 100.000 kg melk
passeerde. ‘Ik kon het eigenlĳk niet begrĳpen dat ze al zover was. Ze zag er nog

De negentien jaar oude Johanna 19 produceerde al ruim 188.000 kg melk
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zo jeugdig uit, ze leek wel een vierdekalfskoe.’ In 2011 bereikte ze de volgende
mĳlpaal met een productie van 10.000
kilo vet en eiwit.
Wat is het geheim achter die hoge productie? Het blĳft even stil. ‘Als het regent, weidt ze altĳd door. De rest van het
koppel staat dan al bĳ de draad te kĳken’, bedenkt Jaap Slingerland. En ze is
alert, geeft hĳ met een voorbeeld aan.
‘We melken haar altĳd als laatste. Maar
ik hoef haar nooit overeind te jagen als ik
haar haal. Ze staat altĳd te wachten. Als
ik het hek van haar strohok opendoe,
wil ze altĳd even een aai over haar kop.’
Johanna heeft ook een felle blik in haar
ogen, vindt Gerda. ‘Zo van: “wie maakt
me wat”.’
Haar hoge levensproductie heeft de Cashdochter ook niet van een vreemde. Haar
moeder Johanna 10, dochter van een eigen stier, produceerde bĳna 143.000 kg
melk en werd op zestienjarige leeftĳd nog
met 89 punten ingeschreven.
De laatste paar jaar geniet Johanna overigens wel een voorkeursbehandeling. Ze
heeft een eigen strohok vlak bĳ de melkstal en ’s zomers loopt ze in een weitje
vlak bĳ de stal. De extra inspanning die
dat kost, neemt Slingerland, die 160 koeien melkt, voor lief. ‘Goed voor de koeien
zorgen spreekt voor zich. Ik doe niets liever. En ik wil Johanna niet verspelen.’
Sinds Johanna een eigen strohok heeft, is
haar lactatiewaarde gestegen. De laatste
drie lĳsten noteert ze een lactatiewaarde
hoger dan 120. En dat terwĳl ze al acht
jaar driespeen is vanwege een vermoedelĳke besmetting met klebsiella. In haar
lopende lĳst produceerde Johanna tot nu
toe 22.641 kg melk met 4,48% vet en
3,67% eiwit in 587 dagen, goed voor een
dagproductie van 38,6 kg melk. ‘Maar ik
heb haar ook wel maximaal gevoerd de
afgelopen jaren’, geeft Slingerland aan.
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‘Bĳ koeien die ik in het strohok doe, gaat de lactatiewaarde eigenlĳk altĳd omhoog. Je
geeft dan toch gemakkelĳk
een extra schep brok erbĳ.’
En wellicht heeft ook het
oude brood van de buurvrouw
een handje geholpen. ‘Die
komt altĳd oud brood brengen. Bruin brood vindt ze het
lekkerst’, grapt Jaap. ‘Maar
krentenbrood laat ze liggen.’

Van elke dag genieten
Slingerland omschrĳft de met
86 punten ingeschreven Johanna, waarvan hĳ nog een
Mr Samuelo- en een Classicdochter melkt, als een niet te
grote, gewone boerenkoe met
veel balans. ‘We gebruikten
toen ze geboren werd nog niet
het triple-A-systeem, maar ik
vermoed dat het een heel goede combinatie is geweest.’ De
kop van Johanna is wat grĳzer
geworden. Ook het drinken
uit de sloot is wat lastiger geworden en tegen warmte kan
ze niet zo goed. ‘Met warm
weer zetten we een ventilator
bĳ haar hok.’ Maar het lopen
gaat nog goed en aan haar
uier mankeert nog niks.
In oktober 2014 kalfde Johanna voor het laatst. Slingerland
insemineerde de koe al verschillende keren, maar drachtig is ze nog niet. ‘Wat is wĳs,
vraag je je bĳ zo’n oude koe af.
Laat je haar nog een keer kalven of toch niet? Ik denk dat
we haar nog één keer proberen te insemineren. Dan is het
mooi geweest.’
Momenteel geeft de Cashdochter nog 25 kg melk per
dag. Gaat ze de 200.000 kg
melk nog halen? Slingerland
haalt zĳn schouders op. ‘Met
zo’n oude koe weet je het
nooit. Haar moeder lag van
het ene op het andere moment dood in het hok. Ze was
nog heel kras, ze gaf nog dertig liter per dag. Ze moest nog
150 kilo vet en eiwit voor ze
aan de tien ton was.’ Slingerland is daarom voorzichtig
met het doen van uitspraken.
‘Maar zo lang het gaat, genieten we nog elke dag van Johanna.’ l

Agnes van den Polvan Dasselaar,
lector beweiding Dronten:
‘Hoe kan het dat melkveehouders vaak alles over hun koeien weten, terwĳl ze niet kunnen aangeven of er goede of
minder goede grassen in hun
weideperceel staan?’ (Bo)

hard aan meegedaan met de
jaarlĳkse koeiendans. Consumenten leg ik uit dat koeien liever in de schaduw staan dan in
de zon. Zelf vind ik dat de koe
moet kunnen kiezen of ze naar
binnen of buiten wil.’ (Ba)

Nel Schellekens,
kok te Winterswĳk:
‘Ik kook van grond tot mond,
alles wat de natuur ons geeft,
gebruik ik. Van stierkalfjes tot
aan de uier. Ik gebruik rauwe
melk van verschillende koeienrassen en verschillende
boerderĳen. En van wat ik
overheb, maak in hooimelklikeur, want ik gooi nooit iets
weg.’ (LC)

William Cortvriendt,
arts en onderzoeker:
‘In de jaren tachtig luidde de
slogan: echte boter lekker, lekker, lekker. In dit geval mag u
aan deze zin best het woord
“gezond” toevoegen.’ (HP)

‘Melk is een oer-Nederlands
product: het heeft veel te maken met ons landschap en het
zit diep in onze eetcultuur.
Melk heeft dus een grote culturele waarde, maar dat zie je
niet terug in de waarde van
melk in de winkel. Dat vond ik
interessant.’ (LC)

Claudia de Wit,
dierenarts en melkveehoudster te Montfoort:
‘De koeien moeten leren om
buiten het gras te halen. De
argumentatie achter de druk
om koeien te laten weiden
klopt vaak niet. Daar hebben
de grote zuivelcoöperaties

Tonny Visser,
specialist veestapelmanagement CRV:
‘In België wordt van elk kalf
standaard een oorbiopt genomen vanwege bvd-bestrĳding.
Ik verwacht dat veehouders in
Nederland op termĳn standaard
oorbiopten zullen inzetten om
de genetische aanleg van het
dier te bepalen.’ (NO)

Bas de Groot,
melksommelier
te Rotterdam:
Bert Philipsen,
weidegangonderzoeker
Wageningen UR:
‘Als je te laat met weiden start,
dan is het gras soms te lang of
aan het doorschieten en minder
smakelĳk voor de koe. In het
voorjaar is de graskwaliteit subliem en kun je er direct melk
van maken.’ (NO)

’Door de smaak van melk te laten herontdekken hoop ik dat
mensen de melk, de koe en ook
de melkveehouder meer gaan
waarderen.’ (LC)

Petra Ruĳter-Verhoef,
melkveehoudster te
Warmenhuizen:
‘Koeien fokken voor keuringen
is geen doel op zich, al vind ik
fokveedagen wel heel leuk.
Maar deelname is wel anders
dan voorheen. Je kunt niet zomaar een koe uit de stal trekken.’ (Mv)

Sietske Klooster,
industrieel ontwerpster:

als de dochters van Finder ook
zo goed gaan worden.’ (HI)

Bas Haring,
volksfilosoof:
‘Melk is geweldig spul. Je kunt
maanden overleven op een dieet van alleen maar melk. Bovendien kun je van melk nog
allerlei andere dingen maken:
kaas, boter en slagroom. Dat
geldt niet voor cola en toch is
cola duurder. Hoe kan dat? Dat
voelt een beetje onterecht.’
(VN)

Menno Holzhauer,
klauwgezondheidsspecialist
Gezondheidsdienst voor
Dieren:
‘Ik zie te veel kreupele koeien.
Op een gemiddeld bedrĳf loopt
dertig procent van de koeien
niet goed.’ (NO)

Johan Achten,
directeur advieskantoor Liba
‘De Belgische melkveehouder
denkt veel meer in geld verdienen, terwĳl de Nederlanders
veel technischer zĳn. Een Nederlandse melkveehouder denkt
bĳ investeren aan de terugverdientĳd. In België wil men er direct iets aan verdienen.’ (Mv)

Jan Bouw,
veefokker te Putten:

Bert Philipsen:

‘Hoge DNA-fokwaarden zĳn
belangrĳk, maar het is nog belangrĳker dat een stier zich bewĳst op basis van zĳn dochters.
Wat ik zo hoor, lopen er van
Snowfever een hoop goede
vaarzen. Het zou fantastisch zĳn

‘Het is voor een boer heel normaal om dagelĳks de veestapel
goed te observeren. Het zou
ook heel normaal moeten zĳn
om minimaal een keer per week
een goede ronde door het grasland te maken.’ (LC)

Bronnen: Boerderĳ (Bo), Leeuwarder Courant (LC), HP de Tĳd (HP), Boerderĳ ambitie (Ba), Nieuwe Oogst (NO),
Melkvee (Mv), Vrĳ Nederland (VN), Holstein International (HI)
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