D I E R R E P O RTA G E

Tien jaar oude Lord Lilydochter in sneltreinvaart
naar 10.000 kg vet en eiwit

Victoria stapt uit
anonimiteit
In recordtempo maakte ze de 10.000 kg vet en eiwit vol. Lord
Lilydochter Victoria 104 van Arend en Cees van der Louw uit
Lopik volgt Claudia 31 op als snelste tientonner. ‘Als we samen in
de melkput staan, maken we ruzie over wie haar mag melken.’
tekst Inge van Drie
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nel, sneller, snelst. Het vijf jaar oude
record van Claudia 31 (v. Celsius) is eraan. De snelste tientonner tot nu toe van
Nico Scholman uit Linschoten heeft een
opvolgster gekregen in – de eveneens uit
Utrecht afkomstige – Victoria 104. Tijdens de melkcontrole op 31 maart passeerde de tien jaar oude Lord Lilydochter
van Arend en zoon Cees van der Louw en
zijn vriendin Sarina Verbaan uit Lopik
de 10.000 kg vet en eiwit. In 2468 dagen
produceerde ze 121.546 kg melk met
4,88% vet en 3,37% eiwit, goed voor een
daggemiddelde van 49,6 kg melk.
Op de website van CRV is haar prestatie
inmiddels verwerkt. Wie de database
met tientonners rangschikt op aantal dagen, treft Victoria 104 als bovenste koe
aan. Zelf heeft de familie Van der Louw
er ook al een blik op geworpen. ‘Natuurlijk, daar zijn we best trots op. Af en toe
knijp ik even in mijn armen om er zeker
van te zijn dat het echt is. Victoria is ons
oogappeltje. Zo’n koe heb je maar één
keer in je leven’, geeft Cees aan.
‘Als we samen in de melkput staan, maken we ruzie over wie haar mag melken’,
zegt Sarina en onderstreept daarmee de
bijzondere band die ze met Victoria hebben. ‘Toen ze de tien ton haalde, hebben
we voor haar gezongen toen ze de melkput uitliep: “Lang zal ze leven”.’
Tot verhoging van de feestvreugde kreeg
Victoria – haar koosnaam is Vickie – kort
na het behalen van de tien ton 88 punten
en ontving ze het predicaat sterkoe 1.

Valse start
Tot nu toe was Victoria voor de buitenwereld een anonieme koe. Het had weinig gescheeld of haar bestaan was anoniem gebleven. Als vaars maakte Victoria
een valse start. Ze kreeg een lebmaagdraaiing, gevolgd door een buikvliesontsteking. ‘Ze gaf helemaal geen melk
meer’, herinnert Arend zich. ‘We hebben haar al na zeventig dagen drooggezet en tussen de pinken gedaan. Gelukkig kregen we haar weer drachtig.’
In haar tweede lijst gaf Victoria in 305
dagen ruim 10.000 kg melk. In de vierde
lijst was dat al opgelopen tot 15.000 kg.
Maar vooral de laatste twee jaar produceerde Victoria uitzonderlijk veel. In haar
huidige lijst staat de teller na zes maanden alweer op 13.913 kg melk met 6,56%
vet en 3,03% eiwit, goed voor een lactatiewaarde van 254. ‘Ze geeft momenteel
nog zo’n 75 liter per dag’, weet Cees.
In februari produceerde ze tijdens de
melkcontrole 85,3 kg melk met 10,76%
vet en 2,94% eiwit. Hoe verklaart de familie Van der Louw die extreme produc-
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tie? ‘We snappen zelf ook niet
hoe dat kan, maar ze geeft
het gewoon. Het zit in de genen, denk ik; ze heeft aanleg
voor een hoge melkproductie’, stelt Cees. Bovendien verstouwt ze veel voer, voegt
Arend van der Louw toe. ‘Ze
heeft één ding mee: ze heeft
een heel brede bek. Ze staat
vaak aan het voerhek of ligt
te herkauwen. En als ’s zomers de rest van het koppel
in de wei ligt, is zij aan het
grazen.’
De Lord Lilydochter krijgt net
als haar koppelgenoten gras
(-kuil), brok en gewelde pulp.
‘Maar Victoria krijgt wel meer
dan de andere, zo’n 15 tot 16
kilogram krachtvoer per dag’,
vertelt Cees. Het rollend jaargemiddelde van de 60 koeien
ligt op 9040 kg melk met
4,48% vet en 3,37% eiwit.

Ton Captein,
melkveehouder
te Biddinghuizen:
‘Veel koeien hebben de draaier inmiddels al te ver naar voren en de benen te recht. Die
koeien zijn niet mobiel genoeg. Beenstand wordt echt
een belangrijk thema in de
fokkerij.’ (Hp)

Marianne Thieme,
Tweede Kamerlid
Partij voor de Dieren:
‘Er zijn zo veel rationele argumenten om tot de conclusie
te komen dat we minder dieren moeten gebruiken. Dat er
eigenlijk maar één emotioneel
argument overblijft om wel
dieren te eten. Dat is omdat
het lekker is.’ (dV)

Zuinig zijn op Victoria
Over Victoria’s afkomst weten Arend en Cees niet veel.
In 2001 kochten ze vanwege
uitbreiding een paar vaarzen,
waaronder Victoria. ‘Het enige wat ik weet, is dat ze een
Miltonmoeder heeft. Volgens
de eigenaar moest ik zuinig
op haar zijn; ze kwam uit een
goede koefamilie.’
Voor uitgebreide nafok heeft
Victoria nog niet gezorgd. In
Lopik is een Kianvaars aan de
melk – ‘kleine Vic doet het
gemiddeld’ – en haar laatste
kalving resulteerde in een
vaarskalf van Fidelity. ‘Als
het meezit, is ze nu vier weken drachtig, opnieuw van
Fidelity, een SAP-paring. We
zien daarnaast graag een plus
voor eiwit en beenwerk.’
Wat de familie Van der Louw
betreft, kan Victoria nog wel
een aantal jaren mee. ‘Ze
heeft een mooie uier en een
prima conditie’, vindt Cees.
‘Hopelijk kunnen we nog een
tijd van haar genieten. Ik
denk weleens: als zij ooit wegvalt, hebben we drie vaarzen
nodig om dezelfde hoeveelheid melk te produceren.’ l
Kijk op www.veeteelt.nl voor
een film van Victoria

visie. De Nederlandse fokkerij
is sterk in eiwitaanleg. Amerika
is een continue bron voor
productie en ruime frames en
Canada presteert traditiegetrouw opvallend voor exterieur. De Duitse red holsteins
staan voor breedte en gewicht,
al vraag ik me af hoe lang
nog.’ (Hp)

Pieter van Goor,
hoofd genetic
development CRV:
‘Als fokkerijorgansiatie hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen voor voldoende bloedspreiding. We zijn
dan ook steeds op zoek naar
stiervaders met een andere
bloedvoering, die acceptabel
zijn om te gebruiken.’ (Bo)

Johan Schildkamp,
manager NZO:
‘In de strijd tegen de overtollige kilo’s drinken we meer leidingwater. Men koopt eerst
een flesje mineraalwater om
die vervolgens meermalen met
mineraalwater te vullen. Dat
zijn allemaal drinkmomenten
zonder melk.’ (LC)

Jan Banckaert,
melkveehouder
te Waarschoot:
‘Ieder land heeft een specifieke en waardevolle fokkerij-

Gerard de Graaf,
melkveehouder te Naarden:
‘Bij fokkerij hoort een duidelijke
keuze. Voor de Nederlandse
veehouders is dat eiwit. Van de
coöperatie mag je verwachten
dat ze daarbij helpt.’ (Bo)

Eddy Tierens,
fokkerijadviseur
te Malderen:
‘Ik heb door schade en schande
geleerd dat de op productie gefokte holsteins hun werk niet
aankunnen.’ (Hp)

Johan Schildkamp:
‘Melk maakt je lichamelijk en
geestelijk sterk, waardoor je
meer lol in je leven hebt.’ (LC)

Jacob Chardon,
voormalig directeur
CR Delta:

Herko Jansen,
melkveehouder
te Nijelamer:

‘Het is een foktechnische blunder wanneer je dieren zo groot
maakt dat je hen daarmee inefficiënt maakt. Ik vind het gewoon tragisch wanneer je dat
in de showring waardeert. Ik
vind dat niet juist in deze tijd
van energietekort. Het is ook
onvergeeflijk om een te grote
koe te houden.’ (Hp)

‘Voor mij staat altijd voorop dat
koeien melken een rendabele
activiteit moet zijn. Wat heb ik
eraan als ik dertig koeien meer
ga melken zonder dat daar extra inkomen tegenover staat?’
(Bo)

Folkert Sijbrandij,
melkveehouder en acteur:
‘Ik houd ook wel van koeien. Ik
kan soms wel een half uur naar
de beesten staan kijken. Ik ben
een beetje een dromer. Mijn
zoon heeft dat niet, die weet
precies wat hij wil.’ (LC)

George Siemon,
directeur biologische
coöperatie:
‘Terwijl je de koeien melkt, heb
je veel tijd om na te denken.’
(Ode)

Jacob Chardon:
‘Dat uit de Nederlandse organisaties een CRV is gevormd,
dat wereldwijd écht substantieel wat voorstelt – betaald door
de boeren zelf – dat is echt belangrijk geweest. In de VS, in
Frankrijk en in veel andere landen is dat allemaal voor de
boeren betaald.’ (Hp)

Albert Jan Maat,
voorzitter LTO-Nederland:
‘Als veeboeren twee cent méér
voor een liter melk krijgen,
graast straks iedere koe in de
wei.’ (Tg)

Alexander Kösler,
nachtmelker en klauwverzorger te Hochdorf:
‘Goede poten vormen letterlijk
de basis onder een gezonde
koe. Een koe moet probleemloos kunnen lopen. Mijn motto
is: een gezonde koe is géén
werk, een zieke koe is een catastrofe.’ (Bo)

Bronnen: HIplus! (Hp), de Volkskrant (dV), Boerderij (Bo), Leeuwarder Courant (LC), Ode.nl (Ode), Telegraaf (Tg)
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