KOEFAMILIE REBEKKA

Drie Rebekkazussen
met 10 ton vet en eiwit
Recent passeerde Rebekka 3515 de grens van
tien ton vet en eiwit. De late Martydochter heeft
nog twee zussen met dezelfde productieprestatie.
Hun gezamenlijke moeder Rebekka 9903 wist het
duurzaamheidsgen door te geven aan haar dochters.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

D

e koekaart van Rebekka 9903 hangt
ingelĳst als een trofee aan de muur
bĳ Robert en Jacqueline Bleumink
uit Beltrum. Niet omdat de Astor 10 van de
Beemsterdochter bĳna de grens van tien
ton vet en eiwit haalde, maar meer omdat
ze die ĳzersterke wil om lang melk te produceren doorgaf aan haar nazaten.
Drie van haar dochters passeerden de grens
van tien ton vet en eiwit, waarvan Rebekka
3515 het meest recent. Rebekka 3515 is een
late dochter van Etazon Marty. Maar ze is

niet de enige Martydochter uit stammoeder
Rebekka 9903. ‘De eerste dochter van Marty
deed het zo goed, dat we haar zĳn blĳven
paren met Marty’, zo vertelt Robert Bleumink. ‘We hebben zonder embryotransplantatie in totaal zeven Martydochters uit
de oude Rebekka gemolken. Speciaal voor
de oude Rebekka hebben we nog de laatste
twintig rietjes Marty op de kop kunnen
tikken.’
Twee Martydochters, nummers 2658 en
3515, passeerden de grens van tien ton vet

Rebekka 3515 (v. Marty), levensproductie: 105.975 kg melk, 5,42% vet en 4,02% eiwit
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en eiwit en dat lukte Stadelhalfzus Rebekka
2886 eveneens. Drie dochters met tien ton
vet en eiwit uit één koe is een unieke prestatie, dat weten Robert en Jacqueline ook,
maar ze blĳven er wel nuchter onder. ‘Het
is een goede koefamilie, maar een beetje
geluk moet je er wel bĳ hebben.’

Op een haar na tien ton
Stammoeder Rebekka 9903 was duidelĳk de
stalfavoriet, zo blĳkt wanneer Robert haar
beschrĳft. ‘Ze was breed en diep, haar uier
zat na bĳna tien ton nog boven de hak, ze
had hoge gehalten en ze was altĳd aan het
vreten of herkauwen. Maar helaas, op tachtig kilo na haalde ze zelf net de grens van
tien ton niet.’
De veehouder vindt het nog steeds jammer
dat de oude Rebekka net geen tientonner is
geworden. ‘Ze was zestien en kreeg kort na
afkalven een hartaanval in 2009. Maar ze
gaf wel beste dochters. Ze kalfde veertien
keer, en van haar negen dochters waren
er zeven van Marty. Haar minste dochter
gaf bĳna 31.000 kilo melk, haar beste ruim
122.000 kilogram.’
De Rebekka’s deden in 1985 hun intrede in
de stal van de familie Bleumink en zĳn
afkomstig uit dezelfde koefamilie als Rebekka’s Rob, een mrĳ-fokstier uit de jaren
zeventig. Nu, ruim dertig jaar later, luistert
ongeveer een derde van de 150-koppige
veestapel naar de naam Rebekka. ‘Het is
gewoon een goede familielĳn met koeien
waar je weinig omkĳken naar hebt’, zegt
Robert en wĳst naar tientonner Rebekka
3515. Vanwege een heupblessure loopt ze
nu in een strohok, maar zolang ze nog 25
kilogram melk geeft met 12 procent aan
gehalten, mag ze blĳven.
In hetzelfde strohok loopt Rebekka 3840,
een Marvickdochter uit Rebekka 3515.
‘Ze was vorig jaar de vierde hoogst productieve roodbonte koe van Nederland. Op
haar top gaf ze 70 kilo melk. Ze heeft dit
jaar uierontsteking gehad, maar ze zit in
zes lĳsten al wel op 90.000 kilo melk’, zo
wĳst Robert fĳntjes op opnieuw een hoge
levensproductie. ‘Het zou mooi zĳn als ze
samen met haar moeder 200.000 kilo melk
haalt. Dan hebben we weer een reden voor
een feestje.’ l
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