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Zestienjarige Sunny Boydochter Josje 94 breekt
Nederlands record voor kilogrammen melk

Een koe met een
levensverhaal
Het productierecord van Hilda 28 is gesneuveld. Sunny Boydochter
Josje 94 van Tom en Jos Zijlmans uit Waspik is met haar rollende

twee keer per dag met het laatste rondje
koeien door de melkstal heen’, vertelt
Tom.

levenstotaal van 188.788 kg nu de nieuwe recordhoudster voor

Speciale tepelbeker

kilo’s melk. Een moeizame vruchtbaarheid en een flinke speenbeschadiging hebben Josje niet van de prestatie weerhouden.
tekst Florus Pellikaan

Z

estien jaar lang was Josje 94 van de
broers Tom en Jos Zijlmans uit Waspik een onbekende Sunny Boydochter. Ze
behaalde geen grote keuringssuccessen
en tussen haar grote aantallen halfzussen viel ze met 85 punten niet direct op.
Maar nu veel halfzussen inmiddels het
hoofd hebben neergelegd, stapt Josje uit
de schaduw en verbreekt ze het Nederlands record voor kilogrammen melk.
Tijdens de laatste mpr kraakte ze het record van 188.559 kg melk dat sinds een
jaar stond op naam van eveneens een
Sunny Boydochter: Hilda 28 van Lambert en Ingrid Smits uit Coevorden.
Terwijl Tom en Jos Zijlmans het verhaal
achter Josje 94 aan de keukentafel uiteenzetten, kijken ze met regelmaat even
naar buiten, waar de grijzende recordhoudster van de zon ligt te genieten.
‘Het eerste wat we ons van deze koe kunnen herinneren, is dat ze voor het eerst
af kalfde op de dag dat de Tour de France
door Drunen kwam’, weet Tom Zijlmans
nog.

Beresterk en vreetgraag
Vanaf haar vaarzenlactatie was Josje altijd als één van de eerste koeien in de
melkstal en duwde daarvoor zonder pardon andere koeien aan de kant. ‘Eigenwijs wil ik haar niet noemen, maar eigenwillig is ze in ieder geval wel. Ze
heeft net als veel andere honderdtonners altijd een pittig karakter en een
sterke wil om te overleven gehad. En als
je met een halster aankomt, begint ze
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Jos en Tom Zijlmans: ‘Zonder extra aandacht
komt een koe niet tot deze levensproductie’
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direct met haar kop te schudden’, vertelt
Jos.
De broers Zijlmans houden in Waspik
140 koeien met een gemiddelde productie van 11.065 kg melk met 4,04% vet en
3,39% eiwit in 353 dagen. Negen koeien
loodsten ze inmiddels naar de honderdduizend kilo melk en Josje 94 behaalde
tot nu toe als enige de tien ton.
Niet alleen een pittig karakter kenmerkt
Josje 94, ze is volgens de eigenaren ook
beresterk en vreetgraag. ‘Ze heeft met
haar grote muil altijd veel ruwvoer gevreten. Krijgt ze de kruiwagen met
krachtvoer in de gaten als ze van het
strohok naar de melkstal loopt, dan
houd je haar niet tegen’, vertelt Jos.
Tot vorig jaar liep Josje in de ligboxenstal en daarin redde ze zich prima. Deze
winter is ze uitgeweken naar het strohok. ‘Ze heeft artrose in de gewrichten
en daardoor staat ze niet zo stabiel meer.
Je wilt natuurlijk niet het risico lopen
dat ze door een tochtige koe besprongen
wordt. Maar ze gaat nog wel gewoon
Janus 16
(v. Pan 230)
Josje 47
(v. Sentry)
Josje 67
(v. Sammy)
Josje 94
(v. Sunny Boy)

Tien afkalvingen en enkele et-sessies resulteerden in slechts drie vrouwelijke
nakomelingen die inmiddels ook allemaal het bedrijf al hebben verlaten.
‘Haar Russeldochter konden we vorig
jaar niet meer drachtig krijgen, de Ronald was heel taai en we hebben nog
kort een uit et afkomstige Stilist gemolken. Op dit moment hebben we alleen
nog een Lousondochter uit de Russel’,
vertelt Jos.
Het drachtig worden vormde iedere keer
weer een probleem. Op aanraden van de
inseminator bleek een et-sessie meerde-

re jaren de oplossing om direct de daarop
volgende tocht wel drachtig te worden.
Tijdens de inmiddels 1283 dagen durende huidige lactatie, waarin ze inmiddels
44.798 kilo melk produceerde, bleek ook
dit geen oplossing meer te zijn. Na tien
inseminaties en het inzetten van een
embryo besloten haar eigenaren, nu bijna twee jaar geleden, de hoop op een
nieuwe lactatie op te geven.
Tijdens de laatste mpr gaf ze nog ruim
12 kilogram melk. ‘Voor zo’n koe is iedere week er één. We moeten nu afwachten hoe lang ze melk blijft geven, maar

ze mag hoe dan ook hier op het bedrijf
dood gaan’, vertelt Tom, terwijl hij de
weg wijst naar het weitje naast de schuur
waarin Josje samen met twee probleemkoeien loopt.
Zonder al te veel moeite komt de Sunny
Boy in de benen en ze rekt zich nog even
goed uit. Aan haar nu bescheiden middenhand en voorzichtige stap is af te
zien dat ze inmiddels flink op leeftijd is.
Maar de brede voorhand, goede kruisvorm en sterke klauwen getuigen nog
altijd van de kracht die de koe in haar
jeugd heeft gehad. l

Josje 94 (v. Sunny Boy) is de
nieuwe recordhoudster voor
kilogrammen melk

De Sunny Boydochter begon haar productieve leven uiterst rustig met drie
lijsten van onder de honderd lactatiewaarde. Uiteindelijk liep haar lactatiewaarde op tot 146 in haar achtste lijst en
ook gedurende haar lopende tiende lactatie scoort ze met lactatiewaarde 125
nog altijd ver bovengemiddeld. Met
3,97% vet en 3,38% eiwit waren de gehalten niet haar sterkste punt.
‘Ze is vooral altijd een enorme melkproducente geweest. Op een gegeven moment gaf ze maar liefst 70 liter per dag.
Om de uier te ontlasten hebben we alleen Josje een periode drie keer per dag
gemolken. Wanneer we de melkmachine
aanzetten, kwam ze al van achter uit de
stal aanlopen’, vertelt Tom. Jos vult direct aan: ‘Wij zijn liefhebbers en dan
heb je die extra aandacht wel voor een
bijzondere koe over. Geef je dat extra
beetje aandacht op zo’n moment niet,
dan komt een koe niet tot deze levensproductie. Ik geloof daarom ook niet in
een éénminutenkoe.’
Dat extra beetje aandacht heeft Josje ook
nodig gehad toen ze tussen de 100.000
kilo melk en de 10.000 kilo vet en eiwit
een zware speenbeschadiging opliep. ‘Ze
heeft van die grove Sunny Boyspenen en
daar zat een flinke winkelhaak in, maar
het slotgat was gelukkig nog heel. We
hebben toen de bovenring uit een tepelvoering geknipt en de speen een korte
periode met deze speciale tepelbeker gemolken’, vertelt Tom, om vervolgens te
concluderen: ‘Het is echt een koe met
een levensverhaal geworden. Tegelijkertijd is ze door haar leeftijd bijna een lid
van de familie. Je hoeft haar naam maar
te noemen en ze spitst haar oren al.’

Et-sessies nodig voor dracht
Zo succesvol Josje als melkproducente is,
zo slecht ‘zorgde’ ze voor nageslacht.
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