Harry Jansen wint met Coba 47 de Melkvee Magazine Koeverkiezing

ʻDeze prijs zegt me meer
dan een NRM-kampioenʼ
Dat Coba 47 de Koeverkiezing 2011 heeft gewonnen, betekent veel voor Harry
Jansen. Het zegt hem meer dan een NRM-kampioen. Toch was het voor de familie
Jansen een evenement met een lach en een traan, omdat Harry’s zeer betrokken
vader het niet mee mocht maken. Hij overleed vorig jaar na een aanval van de
pinkenstier.
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Lava-dochter Coba 47
(rechts) met daarnaast
van links naar rechts
kleindochter Coba
72 (Flyer x Alibaba),
kleindochter Coba
81 (Flyer x Alibaba),
dochter Coba 86 (v.
Classic) en dochter
Coba 71 (v. Stadel).

„Het was een lange reis, maar het was de
moeite dubbel en dwars waard.” Renate Jansen
uit het Drentse Noord-Sleen blikt vergenoegd
terug op de Fokveedag Boerenlandfeest in
het Zuid-Hollandse Hoornaar (zie ook de
pagina’s 10 – 13). Ze heeft zich verbaasd over
de entourage. „Er waren een heleboel mensen
en er was zoveel te doen, ik vond het echt een
belevenis.” Harry voegt toe: „Dat er zoveel
mensen rond de ring stonden tijdens de ﬁnale
van de Koeverkiezing. Dat doet je ook echt
wat.”

Onverstoorbaar
Hun Coba 47 werd die dag uitgeroepen
tot beste boerenkoe van Nederland. Niet
onbelangrijk is hoe de 13-jarige koe zelf de
reis en de dag heeft doorstaan. Jansen had
een veerijder gecharterd voor de ﬁnalisten uit
Noord-Nederland, waarvan Coba het langst
onderweg was. „Ze is ’s morgens om vier uur
opgeladen en ’s avonds om acht uur was ze
weer thuis. Zowel op de heenreis als op de
terugreis lag ze rustig in het stro te herkauwen
op de vrachtwagen. En nadat ze thuis kwam,
ging ze de stal in, maakte ze wat ruimte
en ging ze weer op haar vaste plekje in de
ligboxenstal liggen”, vertelt Harry.
Jansen had de oudmelkte koe – ze produceert
nog een kleine dertig liter melk per dag – de
avond voor de reis gemolken, ’s middags na de
ﬁnale in Hoornaar en vervolgens de volgende
ochtend thuis weer. Coba pakte de draad weer
moeiteloos op. De koe lijkt in alle opzichten
onverstoorbaar. De beide dochters Jansen,
Leonie (9) en Lisanne (6), kunnen gewoon met
haar lopen of zelfs op haar zitten. „Drie dagen
na de ﬁnale was het dierendag, toen is Coba
bij de kinderen op school geweest”, vertelt
Renate.

Media-aandacht
Over belangstelling heeft Jansen niet te klagen.
„We hebben enorm veel reacties gehad.
Het begon er al mee dat onze tuin helemaal
versierd was toen we ’s avonds vanuit Hoornaar
thuiskwamen”, vertelt Renate. De 13-jarige
buurjongen Remco Dekker komt vaak op de
boerderij helpen en is erg betrokken bij de
Koeverkiezing. „Tijdens de voorronde toen
de jury langskwam om de koe te bekijken,
was Remco speciaal eerder van vakantie
teruggekomen om erbij te zijn. En nu was hij
mee naar Hoornaar, van waaruit hij om de
twee uur naar huis belde om de stand van
zaken door te geven.”
Maar het bleef niet bij de versierde tuin.
Eerder al stond er een artikel in de regionale u
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Het melkveebedrijf
van de familie
Jansen ligt binnen de
bebouwde kom van
het dorp Noord-Sleen.

krant en is Harry door Radio Drenthe
geïnterviewd over de selectie van zijn Coba
47 voor de ﬁnale in Hoornaar. En toen Coba
eenmaal gewonnen had, kwam Harry met
zijn ‘beste boerenkoe van Nederland’ zelfs op
de televisie bij RTV Drenthe en kwam er een
uitgebreide reportage op de website sleen.nu.

Een lach en een traan
Naast alle blijheid rondom de overwinning van
Coba 47 en de vele positieve reacties die Harry
en Renate ontvingen, is er ook nog altijd het
verdriet over het plotselinge overlijden van
Harry’s vader Aaltienus vorig jaar in augustus.
„Het was voor ons een overwinning met
een lach en een traan. Wat zou hij trots zijn
geweest”, vertelt Renate. Aaltienus Jansen
werd vorig jaar in de wei gevonden, waar
hij was overleden aan een dubbele klaplong
na te zijn aangevallen door de pinkenstier.
Harry en Renate waren op dat moment op
vakantie. „We zijn vorig jaar voor het eerst
met de caravan weggeweest. De kinderen
hadden veel zin in vakantie, maar toen we daar
eenmaal waren, kregen we na twee dagen het
noodlottige telefoontje. Gelukkig waren we
niet ver weg.”
Harry’s vader was volgens zijn zoon een echte
dorpsman – hij zat in allerlei verenigingen
en wist overal van – maar ook een echte
koeienman. „Hij was wel 79 jaar oud, maar
reed nog als een jongeman op de trekker. Hij
stond nog volop in het leven. Tijdens onze
vakanties hadden we ook altijd alleen een
melker, mijn vader deed al het andere werk”,
vertelt Harry. „Met hem is ook veel kennis
verloren gegaan”, zegt Renate, „vaak hebben

we nog zoiets van ‘konden we het Aaltienus
nog maar even vragen’.”

Wrang
Het wrange is dat Harry’s vader uitgerekend
door een kleinzoon van Coba 47 om het
leven is gekomen. „De stier Hendrik was een
roodbonte Canvas-zoon uit de Stadel-dochter
van Coba 47 en hij was de eerste stier die we
aanhielden. Het was ook een heel makke stier,
er was eigenlijk nooit wat aan de hand”, stelt
Harry. Na de aanval was de nog maar anderhalf
jaar oude stier volgens Renate helemaal
gek. „We hebben een goede band met onze
dierenarts Gerrit Hegen en hij heeft ervoor
gezorgd dat de politie hem uiteindelijk heeft
afgeschoten.”
Renate noemt het frappant dat ze ook tijdens
het jurybezoek van de Koeverkiezing in
augustus dit jaar op de camping waren en er
speciaal voor moesten thuiskomen, evenals
tijdens het maken van de video een week later,
nadat Coba 47 deﬁnitief was aangewezen voor
de ﬁnale in Hoornaar. „En dat ze uiteindelijk
ook nog heeft gewonnen... Kennelijk moest
het zo zijn.”

Uitmuntende prestaties
Op de prestatie van Coba 47 in Hoornaar valt
niets af te dingen. De Lava-dochter is inmiddels
met haar tiende lactatie bezig en vooral
tijdens haar eerste acht lactaties presteerde ze
uitmuntend. Maar liefst acht keer achter elkaar
was ze na slechts één inseminatie drachtig, in
de eerste acht lactaties had ze geen enkele
keer een verhoogd celgetal en dat terwijl de

lactatiewaarden ook nog eens varieerden
tussen de 113 en 136. Niet dat het sindsdien
veel slechter is geworden overigens. Voor haar
negende kalf had ze twee inseminaties nodig,
voor haar tiende drie en in mei dit jaar is ze na
vier inseminaties drachtig geworden van haar
elfde kalf, ditmaal van Kylian.
„Ze is vorig jaar november voor het eerst
geïnsemineerd en was toen drachtig. Maar
helaas brak ze in maart weer op en waren er
toen drie inseminaties nodig om haar weer
drachtig te krijgen, anders was ze in Hoornaar
vers geweest en was het plaatje nog mooier”,
aldus Harry.
Coba noteerde in haar negende lijst eenmaal
een verhoogd celgetal en in haar huidige
lactatie viermaal. „Ze had een wratje aan het
slotgat van een speen. De dierenarts heeft het
verwijderd en sindsdien loopt het celgetal weer
terug. Kijk maar, bij de laatste controle was het
weer onder de honderd”, wijst de veehouder
op Coba’s Koekaart.

Hoe ouder hoe beter
De Koekaart leert ook dat Coba beter
produceert dan ooit tevoren, getuige haar
huidige lactatiewaarde van maar liefst
137. Daarbij werd haar exterieur bij de
bedrijfsinspectie onlangs nog met twee punten
opgewaardeerd. De koe kreeg voor haar frame
85 punten, voor robuustheid 88 punten, voor
haar uier 91 punten en voor de benen 88
punten, resulterend in een totaal exterieur van
89 punten. Al voordat Coba in de picture kwam
door haar Koeverkiezingsoverwinning, toonde
CRV belangstelling voor de koe. Althans; als
haar genenpakket aantrekkelijk genoeg blijkt.
„We hebben haar van de koe opgestuurd voor
een Talentscan, maar daar hebben we nog
geen uitslag van”, vertelt Renate.
Naast kleinzoon Hendrik, waarvan inmiddels
dertien vrouwelijke nakomelingen de
jongvee-afdeling bevolken, heeft Coba
47 al 25 vrouwelijke nakomelingen via de
vrouwelijke lijn voortgebracht. Daarvan
zijn nog drie dochters, vier kleindochters en
veertien achterkleindochters op het bedrijf
aanwezig. Coba’s eerste kalf was Coba 53,
een dochter van Alibaba. Deze koe werd
door de bliksem getroffen en verongelukte.
Jansen melkt nog wel twee dochters van
Coba 53, twee volle zussen van Flyer. Net als
hun grootmoeder beschikken ze over een
uitstekende uiergezondheid en vruchtbaarheid.
Beide produceren rond het bedrijfsgemiddelde,

BEDRIJFSGEGEVENS
Harry (41) en Renate (41) Jansen melken met hun dochters
Leonie (9) en Lisanne (6) in het Drentse Noord-Sleen een
veestapel van 90 melkkoeien. Het rollend jaargemiddelde
ligt op 8.484 kilo melk met 4,40 procent vet en 3,66 procent
eiwit. Het quotum bedraagt 750.000 kilo melk.
Jansen haalt 64 procent van de productie uit ruwvoer en
voert 18,1 kilo krachtvoer (inclusief eigen CCM) per 100 kilo
melk. Het gemengde rantsoen bestaat uit graskuil, snijmaïs,
CCM, aardappelvezel, soja, stro en raap, aangevuld met
maximaal zes kilo krachtvoer gedurende de eerste honderd
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dagen. Op de vier hectare grote huiskavel wordt beperkt
weidegang toegepast. Op 15 hectare van de in totaal 65
hectare beschikbare grond wordt maïs geteeld en op de rest
gras.
Jansen melkt koeien van Paramount, Olympic, Kirby, Dustin,
Fortune, Obelisk en Kian. Er is jongvee van Kian, Kylian, Support, Paramount, Eight, Fidelity en Sunrise en er zijn drachtigheden van Fidelity, G-Force, Improver, Cricket, Diamond,
Kian en Paramount. Paringen worden op gevoel gemaakt, zo
nu en dan ondersteund door CRV’s Stier Advies Programma.

waarbij de oudste inmiddels met 85 punten is
ingeschreven en de jongste nog met 79. Gezien
haar huidige voorkomen, zal ook de jongste
bij een volgende bedrijfsinspectie ongetwijfeld
fors worden opgewaardeerd. „Hoe ouder
de Coba’s worden, hoe beter. Dat hebben ze
allemaal”, aldus Harry.

Harry Jansen melkt
sinds 2007 in een 2 x
11 stands 50 graden
melkstal en noemt het
zijn beste investering
in jaren.

Nageslacht
Na vervolgens twee stierkalveren, resulteerde
Coba’s vierde dracht weer in een vaarskalf.
Deze Jesther-dochter vertrok echter naar
Engeland. Het vijfde kalf, een overwegend
zwarte dochter van Stadel, is nog wel op het
bedrijf aanwezig. Over vier afgesloten lactaties
realiseerde ze een oplopende lactatiewaarde
van gemiddeld 107, met een eiwitpercentage
van 3,82 procent. Als vaars kreeg ze 84
punten voor haar exterieur, maar ook dat
lijkt inmiddels aan een opwaardering toe.
Net als haar moeder beschikt ook deze Coba
71 over een uitstekende uiergezondheid en
vruchtbaarheid.
Coba’s zesde kalf, een met 84 punten
ingeschreven dochter van Lucky Mike, moest
worden afgevoerd vanwege een dikke knie.
Het zevende kalf was weer een stierkalf en
het achtste kalf een vaarskalf van Classic.
Deze inmiddels tweedekalfs Coba 86 is met 85
punten ingeschreven en produceert rond het
bedrijfsgemiddelde. Coba’s negende kalf was
weer een stierkalf en haar tot dusver laatste
kalving resulteerde in de pink Coba 98 (v.
Twister).

Doorkachelen
Opvallend is dat Coba’s vier melkgevende
dochters en kleindochters allemaal groter zijn
dan 1,50 meter, terwijl Coba 47 zelf maar 1,44
meter meet. „De moeder van Coba 47 was ook
een grote koe”, herinnert Jansen zich. „Die koe
had een behoorlijk hellend kruis, waardoor ik
de paring met Delta Lava heb gemaakt. Lava
gaf wat kleinere koeien met soms oplopende
kruizen.” Jansen heeft voor de gelegenheid de
complete stamboom van Coba 47 uitgezocht:
Lava x Rockanje x Hamer x Gambler x
Frankenhof 17 x Simone’s Sheik x Starso.
Jansen neemt elke mogelijke twijfel over
de toch wel erg hoge lactatiewaarden van
Coba 47 graag weg. „Het is heel eenvoudig.
De koeien moeten hier gewoon melk geven,
ik heb ze voor de portemonnee. Omdat
we hier midden in het dorp zitten, geen

uitbreidingsmogelijkheden hebben en graag
willen verplaatsen, hebben we anderhalve
kilometer verderop ons grondareaal van 30 tot
51 hectare uitgebreid. Daarbij speelt overigens
ook een vrijwillige kavelruil mee. We zijn dus
wat extensiever geworden en willen dan ook
zoveel mogelijk melk uit ruwvoer halen. Ik voer
honderd dagen maximaal zes kilo krachtvoer
en daarna moeten ze het puur op het
gemengde rantsoen doen. Maar ondanks dat
de krachtvoerkraan behoorlijk dichtgedraaid is,
kachelt Coba 47 gewoon door.”

Verouderde stal
„Hier wonen is voor het gezin prachtig, maar
voor het bedrijf niet”, voegt Renate toe. Met
de bedrijfsverplaatsing in het vooruitzicht is
het voor Jansen niet meer interessant om nog
in de verouderde stal te investeren. „Maar
ten aanzien van bijvoorbeeld de verouderde
maatvoering loop je wel tegen problemen
aan”, stelt Harry. De stal uit 1975 bood
destijds plaats aan 56 grootvee-eenheden
met bijbehorend jongvee en is inmiddels zo
ingericht dat er 90 grootvee-eenheden in
kunnen zonder jongvee. Het jongvee is in een
gehuurde stal op afstand ondergebracht.
Jansen heeft 61 hectare land op afstand en
slechts vier hectare bij de boerderij, wat hij via
een ruilconstructie gebruikt van een naburige
akkerbouwer. De koeien krijgen in de zomer
dan ook maar zes tot zeven uur weidegang
per dag en gaan volgens de veehouder
volgevreten naar buiten. Op stal krijgen ze
een gemengd rantsoen van graskuil, snijmaïs,
CCM, aardappelvezel, soja, stro en raap. „We
mengen het voer al vijftien jaar. Mengen

was voor ons geen dure optie. Voorheen
deden we aan zomerstalvoedering, maar
de opraapwagen was aan vervanging toe.
En jaarrond gemengd voeren is goedkoper
dan een aparte zomer- en wintertrein
(frontmaaier, opraapwagen, kuilvoersnijder en
blokkenwagen, red.)”, aldus de veehouder.

Nieuwe melkstal
Het is niet zo dat Jansen door de op handen
zijnde bedrijfsverplaatsing überhaupt niet meer
investeert in het bedrijf. „Als het verplaatsen
langer duurt, betekent dat niet dat je je bedrijf
nu niet moet doorontwikkelen, want daar heb
je straks proﬁjt van”, redeneert hij. Zo melkt
de veehouder sinds 2007 in een 2 x 11-stands
50 graden melkstal van DeLaval. „Het melkt nu
veel sneller dan voorheen, waardoor ik meer
tijd heb voor mijn gezin. Het sociale aspect is
ook belangrijk en daarnaast geeft het een stuk
werkplezier. Het is dan ook de beste investering
die we de laatste jaren hebben gedaan.”
En Coba 47? Hoewel ze inmiddels de oudste
koe van de veestapel is, staat ze nog altijd haar
mannetje. Tijdens het melken komt ze volgens
Harry altijd bij het derde of vierde rondje de
melkstal binnen, waarbij ze steevast vooraan
staat. „Ze wacht rustig bij de deur en glipt
altijd als eerste naar binnen.” De veehouder
is maar wat trots op zijn oogappel, die hij als
‘een echte stayer’omschrijft. „Zo’n prijs zegt
me eerlijk gezegd nog meer dan een NRMkampioen. De exterieurfokkerij heeft eigenlijk
toch maar een eenzijdige blik en bovendien
vaak laag eiwit. Deze koe heeft juist het
complete plaatje. Zij heeft in haar leven al heel
wat geld opgebracht.”n

De lactaties van Coba 47
Leeftijd
2.04
3.05
4.05
5.04
6.05
7.05
8.08
9.07
10.10
11.11

Dagen
317
311
290
332
293
399
353
379
338
361

Kg melk
7726
10476
10344
11171
11535
13855
12703
11858
11763
13191

% vet
4,49
4,10
4,01
4,20
3,97
4,77
4,20
4,43
4,35
4,52

% eiwit
3,54
3,47
3,42
3,59
3,55
3,57
3,58
3,74
3,61
3,58

LW
113
119
114
114
122
126
136
124
125
137
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