koeiebloempjes

Lang leve Lor a
Keuringsklepper van familie Wildemauwe over de h onderd ton
Acht opeenvolgende jaren was Hortondochter Lora present op de
Oost-Vlaamse provinciale prijskampen. Met twaalf jaar en honderd
ton melk op de teller kan de keuringscoryfee van de familie
Wildemauwe uit Maldegem terugkijken op een rijkgevuld leven.

M

et korte, heftige kopbewegingen
rukt Hortondochter Lora van
Christiaan, Nicole en zoon Koen Wildemauwe uit het Oost-Vlaamse Maldegem
de grassprieten los. Onverstoorbaar werkt
haar gretige koeienmuil de ene hap gras
na de andere naar binnen. De aandacht
ontgaat Lora volledig en met één pas voorwaarts vervolgt ze haar graastraject.
Niets laat vermoeden dat de teller van de
keuringscoryfee van de familie Wildemauwe inmiddels op twaalf jaar staat.
Acht keer was de Hortondochter present
op de provinciale keuring van Oost-Vlaanderen, een uitzonderlijke prestatie. Christiaan Wildemauwe uit Maldegem blijft
rustig wanneer hij over Lora begint te vertellen. ‘Zo is ze altijd’, wijst hij minzaam
naar de krasse tante. ‘Als er één in de wei
aan het eten is, dan is zij het wel.’

In topvorm niet te kloppen
De mooie ribwelvingen in haar diepe lijf
worden geaccentueerd door haar blinkend vel. Van dichtbij valt haar extreem
vast aangehechte vooruier op, voorzien
van een mooie beadering. Enkel de
kromming van de ruglijn verraadt haar
leeftijd. De stilaan wat moeilijkere beweging op de benen toont sporen van
een rijkgevuld leven. Niet geheel zonder
trots mijmert Christiaan Wildemauwe:
‘Die koe heeft op provinciaal vlak alles
gewonnen wat ze maar kon winnen.’
Wanneer de familie Wildemauwe gevraagd wordt wat Lora in hun stal zo bijzonder maakt, volgt een hele opsomming.
Nicole Wildemauwe vindt vooral haar
prettige karakter typerend. ‘Het is een
koe waar wij, onze kinderen en nu de
kleinkinderen veel plezier aan beleven.’
Met diverse keuringsoptredens op haar
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erelijst blijkt Lora goed te hanteren aan
een halster. ‘Ze is ontzettend braaf, maar
tussen de andere koeien is ze de baas van
de bende.’
De Hortondochter kreeg ondanks haar
puike prestaties nooit een voorkeursbehandeling. ‘Vorig jaar hebben we haar bij
de kalving een tijdje apart gezet’, vertelt
Christiaan. ‘Toen kreeg ze wat extra aandacht, maar dat is normaal voor een
oude koe. Haar leven speciaal rekken
voor 100.000 liter? Nee, dat doen we
niet. De ene koe krijgt hier niets meer

dan de andere. Ook Lora doet gewoon
altijd mee met de rest.’

De laatste kans
Beveren, Kaprijke, Sint-Margriete of laatst
in Eeklo: Lora reisde door vele OostVlaamse dorpen op weg naar haar zeges.
Ze schreef talrijke provinciale titels op
haar naam. In 1996 en in de twee daaropvolgende jaren behaalde ze de titel bij de
jonge koeien en in 1999 won ze in de seniorencategorie. ‘Lora heeft zo’n ﬁjne
snit, in topvorm was ze niet te kloppen’,
vervolgt Christiaan, terwijl hij behoedzaam het album met krantenknipsels en
foto’s doorbladert. Van een vreemde had
ze dat succes in elk geval niet. ‘Haar
overgrootmoeder Dorte kochten we in
Duitsland. Ook zij nam aan verschillende
prijskampen deel.’
Toch ontbreekt volgens de fokker één diamant aan de kroon van Lora. ‘Het is jam-

Lora (v. Horton), 89 punten
Levensproductie: 100.822 kg melk, 3,95 % vet en 3,17 % eiwit

Dorte
(v. Jemini)
Flora
(v. Roycedale Allah)

Kees van Beest,
melkveehouder te
Hoogblokland:
‘Mijn vrouw Lia heeft elke morgen en avond op hetzelfde moment tijd voor de kalveren. Dat
heeft een melkveehouder zelf
niet, dan is de opfok meer een
sluitpost. Die regelmaat komt de
kwaliteit ten goede en geeft ons
die dieren die we voor ogen hebben.’ (Ab)

Lora
(v. Horton)

Tora
(v. Progress)

Zora
(v. Bond)

mer dat ze nooit echt in vorm
was voor de prijskamp op
Agriﬂanders in Gent.’ Inmiddels is de Hortontelg voor de
tiende keer drachtig. ‘Lora bezit een opvallende vruchtbaarheid’, verwijst Christiaan naar
het regelmatige afkalftijdstip.
Het leverde haar duidelijk
voordeel op. ‘Doordat ze telkens binnen het jaar afkalfde,
was ze iedere keer in topvorm
tijdens de provinciale prijskamp net voor de zomer.’
De familie Wildemauwe heeft
nog stille hoop op één laatste
vaarskalf van Lora. ‘Tot nu toe
hebben we nog geen nakomeling die haar kan evenaren’,
merkt haar eigenaar op. Bonddochter Zora kalft straks voor
het eerst, terwijl Progresstelg
Tora haar laatste dagen dracht
aftelt. Vanwege de fokwaarde
voor eiwit kreeg Lightning
een kans. ‘Stuk voor stuk hebben ze allemaal lage eiwitgehalten’, verwijst Wildemauwe
naar het grootste aandachtspunt van Lora en haar nageslacht. Met exterieurvererver
Superior krijgt Lora haar laatste kans. ‘We zullen zien hoe
het aﬂoopt, maar dit zal waarschijnlijk de laatste keer zijn
dat ze kalft.’
Annelies Debergh

Bibi Dumon Tak,
kinderboekenschrijfster:
‘In Polen lijken de koeien nog op
hun ouderwetse Nederlandse
nichtjes van dertig jaar geleden.
Daar zijn het geen graatmagere
melkmachines geworden, maar
het zijn nog sterke, wendbare
beestjes. Als je vervolgens de horens wegbrandt en je vraagt speciale toestemming aan de regering om de oorﬂappen uit te
laten, dan krijg je coole koeien
waar je in het circus een hoop
plezier mee kunt beleven.’ (Rr)
Ammo Veeman,
van de ING Bank:
‘Weersomstandigheden, dieren,
politiek, rente: op een boerderij
heb je tal van factoren niet in de
hand. Ze zijn wel van invloed op
het resultaat.’ (Bo)
Jacob Melissen,
hippisch journalist:
‘In mijn ogen zijn koeienboeren
op keuringen gevulde koeken
etende, chocolademelk drinkende
personen, die genieten van een
mooie dag, maar voor melkerstijd thuis moeten zijn. Paardenmensen weten niet hoelang ze
het feest moeten rekken. Gelukkig maar, want als koeienboeren
iedere paring van elke koe net zo

lang zouden wikken en wegen als
paardenfokkers de paringskeuze
van hun merries, dan zou er geen
koe meer gedekt worden.’ (Pk)

zomerperiode het meeste vreten
en daarmee het meest produceren. Dat hebben we er met 300
jaar fokkerij niet uitgekregen.’
(NO)

Joyce Roodnat,
wandeljournaliste:
‘Bij Oosterend in Friesland: suffende koeien. Die liggen veelal met
een voorpoot vooruit, het gewricht
boven de hoef geknakt als een beschaafde damespols.’ (NRC)
Eric Heemskerk,
importeur veehouderijproducten:
‘In tegenstelling tot andere producten krijgt u bij de fokwaarde
van de stieren de betrouwbaarheid
er op een presenteerblaadje bij.’
(BJ)

Martin Bril,
columnist:
‘Hoe meer maïs wordt geoogst, hoe
leger het land wordt en hoe langer
de herfst duurt. Nog even en Twente zal er grimmig en grauw bijliggen. Regen zal het land teisteren,
ja, de seizoenen, je doet er niets
aan. De koeien, intussen, loeien
voort in hun barakken. Zij hebben
nergens last van, en buiten zie je
ze niet meer.’ (dV)
Sicco Hylkema,
melkveehouder te
Oudega (W):
‘Weidegang vind ik mooi voor de
koeien. En voor mezelf, want zo
hoef ik het gras niet te halen.’
(Ab)
Jan Hulsen,
dierenarts en publicist:
‘Van nature kalveren koeien in het
voorjaar af. Het is dan ook hormonaal geregeld dat koeien bij een
lichtsterkte en lichtduur van de

Auke Landman,
melkveehouderteOosthem:
‘Meestal staat een stier twee jaar
aan de top, waarna een beste
stier het stokje overneemt. Maar
Himster Grandprix is nog maar
acht jaar en kan misschien tot
zijn vijftiende actief blijven. Dus
is er een kans dat Sunny Boy de
koppositie verliest.’ (AD)
Eric Hulst,
directeur zuivelbedrijf
Cono:
‘Bij lijnzaad kan de consument
het verband leggen met een blije
koe. En de melk van zo’n koe
geeft lekkere, gezonde kaas.’
(dM)
Wim de Boer,
verkoopleider Veecom:
‘Stamboeken hebben zich een
bepaald ideaalbeeld gesteld dat
lang niet altijd overeenkomt met
het doel dat veehouders voor
ogen hebben. Openheid en melktype wordt nog altijd ﬂink gewaardeerd, terwijl kracht in een
koe nog vaak wordt afgestraft.
Dat is fundamenteel fout.’ (Kv)
Bernadette Austie,
dierenarts te Tubbergen:
‘Er zijn voors en tegens aan weidegang. Voor ons staat de gezondheid van de koe voorop. Je
kunt heel goed situaties bedenken waarin de koeien het op stal
beter hebben dan in de wei. Bij
extreme weersomstandigheden
bijvoorbeeld.’ (Bo)

Bronnen: Agribusiness (Ab), Rundreis om de wereld (Rr), Boerderij (Bo), Paardenkracht (Pk), NRC Handelsblad (NRC),
BreedersJournal (BJ), de Volkskrant (dV), Nieuwe Oogst (NO), Algemeen Dagblad (AD), de Molenaar (dM), Koevisie (Kv)
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