Jacoba onstuitbaar
‘Een tientonner heeft ijzersterke benen en is niet te groot’
Jacoba 5 leidt volgens de jongste NRS-statistieken het klassement
voor kg vet en eiwit van levende koeien. De grijzende F16-dochter
van familie Dogger uit Beerzerveld is volgens haar eigenaren kwiek
en vitaal genoeg om de titel van de overleden Valore te bedreigen.

‘H

oe krijgen we Jacoba weer aan de
praat, dat was het eerste wat er
door me heen ging toen ze vorig jaar drie
weken te vroeg afkalfde’, zegt Roel Dogger (23). De bezorgdheid om F16 Rocket
C-dochter Jacoba 5 lijkt even terug te ko-

men bij de gedachte aan een mogelijk
noodlottige afloop, maar vooralsnog
maakt de regerend kampioene voor kilogrammen vet en eiwit het prima. Haar
productieteller staat intussen op een niveau van 12.252 kg vet en eiwit, bij een

gemiddelde melkproductie van 34,1 kg
melk, met 4,84 % vet en 3,77 % eiwit.
Naast de oorkondes voor 100.000 kg
melk en 10.000 kg vet en eiwit beslaat Jacoba’s eregalerij een drietal sterpredikaten. Trots legt Roels vader Albert-Jan de
exemplaren op tafel. Jacoba’s laatste promotie dateert van 19 januari, toen ze het
predikaat sterkoe 3 officieel ontving. ‘Vorige maand is ze nog gepunt: 87 ontwikkeling, 91 frame, 86 uier en 86 punten
voor de benen, maar dat had gerust hoger mogen liggen’, zegt Albert-Jan Dogger beslist. ‘Voor een zestienjarige koe
die zo vlot wegstapt, heeft ze gewoon
beste benen. Dat is kenmerkend voor
tientonners, ze hebben ijzersterke benen en zijn niet overdreven groot.’ De invloed van Jacoba’s grootvader Tops, hofleverancier der tientonners, laat zich
raden. Verder noemt Dogger een goede
uiergezondheid en vruchtbaarheid typerend voor een tientonner, terwijl hij
wijst op Jacoba’s gemiddelde tussenkalftijd van 374 dagen.

Nakomelingen via IVP
Beheerst stapt Jacoba uit haar ligbox,
Roel Dogger is maar net op tijd om haar
het halster om te leggen, alsof ze weet
dat de aandacht om haar te doen is. ‘We
kunnen niet zeggen dat Jacoba regelmatig vooraan staat, of dominant is. Ze valt
niet op in het koppel, maar laat zich zeker niet wegdrukken’, prijst Albert-Jan
Dogger het doorzettingsvermogen van
de F16 Rocket C-dochter.
De Chairmanzoon kreeg veel kansen op
zijn bedrijf, dat tachtig koeien telt en een
rollend jaargemiddelde realiseert van
9653 kg melk, 4,40 % vet en 3,52 % eiwit.
‘F16 combineerde ik vaak met Sunny
Boy, terwijl de omgekeerde paring ook
voorkwam. Van Sunny Boy hebben we nu
pas de laatste rietjes verspoten.’
Voor nakomelingen van gelijkwaardig
kaliber heeft Jacoba nog niet kunnen zorgen, ondanks een aantal IVP-sessies die
Dogger bij haar verrichtte. ‘Ze heeft jamDe grijzende maar nog zeer vitale Jacoba 5
(F16 Rocket C x Tops), al goed voor
12.252 kg vet en eiwit

mer genoeg geen apart goede
nakomelingen gegeven’, zegt
Roel Dogger, die aanmerkt
dat de IVP-behandelingen bij
toeval werden verricht. ‘Aanvankelijk wilden we alleen
een hoogproductieve Sunny
Boydochter benutten voor
IVP. Maar de IVP-specialist adviseerde ons een extra koe beschikbaar te stellen, omdat
de behandelingen voor een
tweede koe relatief goedkoop
zijn.’

Record Valore
Naast Sunny Boydochter Martha 41 werd Jacoba 5 benut
voor eicelwinning, achteraf
bezien een goede keuze omdat in het laboratorium bleek
dat alleen haar eicellen geschikt waren voor bevruchting. Uiteindelijk resulteerden de sessies bij Jacoba in
twintig embryo’s van onder
meer Glory Box, Addison en
Webster. Vooralsnog staat de
teller voor Jacoba’s directe
nakomelingen op dertien.
Jacoba 5 profileert haar productie-ijver nog tweemaal
daags in de melkput met een
productie van ruim 25 kg
melk. Roel Dogger verwacht
dat de krasse zestienjarige
nog meer in haar mars heeft.
‘Hoe vaak hoor je niet dat
koeien vlak na het bereiken
van de 100.000 kg melk of
10.000 kg vet en eiwit het veld
moeten ruimen? Dat is aan Jacoba niet te zien, ze is nog vitaal, levenslustig en bovendien weer drachtig.’ Als de
F16-dochter haar Jerseykalfje
dit jaar zonder problemen ter
wereld brengt, is ze wat Roel
betreft klaar om het Nederlands productierecord te breken. Dat staat nog steeds op
naam van Breevier Valore (v.
Kinglea Valor), die haar levenstotaal weet op 14.307 kg
vet en eiwit. ‘Als ze gezond
blijft haalt ze dat zonder twijfel’, stelt een optimistische
Roel.
Tijmen van Zessen

Koeiebloempjes
Willem Hoeksma,
melkveehouder te Westergeest:
‘De fokkerij moet je als hobby beschouwen. Die levert tegenwoordig niets op. Een hoge productie
vind ik belangrijk, want ik melk
het liefst met zo weinig mogelijk
dieren het quotum vol.’ (Vp)
Gerard Vosman,
directeur KI Kampen:
‘Als aanbieder wordt het steeds
belangrijker om onderscheidende producten te bieden. Daarbij
gaat het niet meer alleen om de
kwaliteit van de stieren. Ook andere diensten helpen om klanten
te binden. Een actueel voorbeeld
zijn de paringsprogramma’s.’
(Kv)
Ruud Spil,
koeienschilder:
‘De koe is beeldbepalend voor ons
vlakke land, de verbindende factor tussen het weiland en de
lucht.’ (dV)

Yvon Jaspers,
tv-presentatrice:
‘Boeren spreken blijkbaar enorm
tot de verbeelding, zeker in relatie tot de liefde.’ (LC)
Wouter Klootwijk,
journalist:
‘Belangrijkste kenmerk van biologische melk is dat de veehouder er
niets bijzonders voor doet. Hij
geeft z’n koeien geen vreemd voer
en laat ze zo lang mogelijk in de
wei. In de winter eten de koeien
hooi. De gewoonste zaak van de
wereld, Ot en Sien.’ (NRC)
Johan van Houwelingen,
voozitter aAa-vereniging:
‘Die KI-mannen, die alles achter

de computer regelen, hoeven niet in
het weekeinde die barrels van koeien te melken die het gevolg zijn van
verkeerde combinaties.’ (AgD)

Gerard Busger op Vollenbroek, biologisch melkveehouder te Enter:
‘We willen weer een koe die melk
maakt van gewoon gras, en van
granen die we allemaal zelf verbouwen. Een koe die een eeuw geleden
ook in Nederland rondliep en die
een gezonde en lekkere melk geeft.’
(AH)
Marc van Dinther,
journalist:
‘De lekkerste oplegkaas wordt gemaakt van zomermelk, als de koeien buiten grazen en vollere melk
geven.’ (dV)
Gerard Vosman:
‘Wij hebben mensen in huis met bijzonder veel verstand van de fokkerij. Sommigen hebben op dit terrein gewoon iets extra’s. Dat is zeer
waardevol, want de fokkerij laat
zich niet sturen door een computer.’
(Kv)
Ruud Spil:
‘Je hoort mensen steeds vaker klagen dat je tegenwoordig zo weinig
koeien in het weiland ziet. Maar
als ze nu een paar cent meer betalen voor een pak melk kunnen boeren zich dat weer veroorloven. Ik
ben ervan overtuigd dat consumenten de prijs graag betalen en
de boeren willen in hun hart ook
niets liever dan koeien in het weiland.’ (dV)
Eugène Roorda,
reclamemaker:
‘Een doodse, sacrale stilte om me
heen en de geur van het land bren-

gen me in vervoering. Het mooiste
is nog: koeien in het weiland. Als ik
een koe in een weiland zie, zet ik de
auto aan de kant. Weet je dat de
koe er al tienduizend jaar voor
Christus was, in die vorm? Dat
kan mij ontroeren.’ (Ev)
Wouter Klootwijk:
‘Voorstanders van biologische
werkwijze beweren dat de producten lekkerder zijn. Als dat
waar is – en dat is het lang niet altijd – hoe komt dat dan? Met
Cono-ecokaas kan uitgezocht worden of het recept van de knappe
kaasmaker het hem doet of de ecomelk. Het scheeuwt om een proef.’
(NRC)

Prinses Maxima:
‘De biologische veehouderij bestaat niet in Argentinië.’ (Nv)
Gerard Busger op Vollenbroek:
‘Ik voel me veel meer “man van het
land” dan “agrarisch ondernemer”. Dat is volgens mij het wezenlijke verschil tussen biologisch
en gangbaar voedsel.’ (AH)
Yvon Jaspers:
‘De passie waarmee boeren hun
beroep blijven uitoefenen spreekt
mij aan. En die grote handen. Echt
ruige mannen.’ (LC)
Ina Steenbergen,
melkveehoudster te Pesse:
‘Melken staat bij ons voorop. We
concentreren ons op de productie.
Fokkerij is voor ons hobby. Wij beleven er veel plezier aan. En meedoen aan een grote keuring is gewoon een dag uit: de sociale
contacten, het bekijken van koeien
in de ring.’ (Ab)
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