D I E R R E P O RTA G E

Moeder van fokstieren Talentino en Leonidas
boekt successen in stal en keuringsring

Episode van Annet
Twee van haar zonen gaven tĳdens de NRM acte de présence
met een dochtergroep. Talentino en Gansey’s Leonidas manifesteerden zich als een verdienstelĳke vertegenwoordiging van
Annet 3348. Veeteelt ging op bezoek bĳ deze vitale Kiantelg.
tekst Tijmen van Zessen

video-impressie www.veeteelt.nl

E

igenlĳk ging hĳ naar de veiling om
een Talentdochter te kopen uit ‘de
oude Doortje’. Rudy Menkveld bezocht in
2008 de veiling van de veestapel van de
familie Veneklaas Slots uit het Drentse
Zeĳerveld. De nazaten uit NRM-kampioene Doortje 2370 (v. BevNick) trokken
veel bekĳks en dat niet alleen. Er werden
hoge prĳzen betaald, zo vond Rudy. Zĳn
oog viel daarom op Stadeldochter Jera
2989, een 85 puntenkoe die drachtig was
van een Talentembryo uit Doortje. ‘Zo
kocht ik sowieso een mooie koe met kans
op meer’, geeft Rudy Menkveld aan.
Rudy’s vader vergezelde zĳn zoon en adviseerde hem een duo te kopen. In de
veilingcatalogus had Rudy Kiandochter
Annet 3348 aanvankelĳk wel aangestreept, maar later zette hĳ er toch maar
een streep door. ‘Het was een 87 puntenkoe met een eiwitpercentage van boven
de vier procent. En ze was stiermoeder.
Haar zoon Talentino stond toen als
proefstier al bĳ KI Kampen’, vertelt
Rudy. ‘Maar de koe was gust, zwaar en
gaf bĳna geen melk meer. Toen ze naar
voren kwam tĳdens de veiling viel ze me
mee, het was een mooie koe om te zien.
Ik dacht, vooruit, ik bied één keer mee,
er gaat vast nog wel iemand overheen.’
Dat laatste gebeurde echter niet en zodoende kwam de familie Menkveld twee
koeien rĳker terug in haar woonplaats
Zeewolde.

nog eens goed. ‘Mĳn vader zei: “Joh, ze
lĳkt wel drachtig.” En warempel, we
konden een kalf stoten’, herinnert Rudy
zich. De dierenarts bevestigde hun vermoeden de dag erna en Annet werd kort
daarna drooggezet.

Het levensverhaal van de Kiandochter is
inmiddels vĳf afgesloten lactaties en talloze spoelingen verder. Haar productieteller staat nu op 68.980 kg melk met
4,69% vet en 4,03% eiwit. Twee zonen
van Annet kregen tot dusver de fokstierstatus. Tĳdens de jongste NRM-editie
presenteerde Talentino (v. Talent) zĳn
tweede dochtergroep en halfbroer Gansey’s Leonidas (v. Goldwyn) debuteerde
verdienstelĳk met zĳn eerste dochtercollectie. ‘Het had weinig gescheeld of we
hadden Annet zelf ook kunnen presenteren op de NRM’, vertelt Rudy’s vrouw
Ilona de Haan. ‘Maar ze was hoogdrachtig en kalfde kort na de NRM van een
vaarskalfje van Perfect Aiko.’

Beste lĳn uit natuurlĳke dracht
Voor de eerste spoeling combineerden de
veehouders Annet met Goldwyn en Tequila. KI Kampen kwam in eerste instantie kĳken voor een Tequilastiertje uit
Annet, maar toen ze Leonidas zagen liggen, namen ze hem mee. Later is Annet
nog gespoeld met Manitas, Ideal, Maxi-

Annet produceerde tot nu toe bĳna 70.000 kg melk met 4,03% eiwit

Dochtergroepen op NRM
Eenmaal thuisgekomen krabde Rudy
zich nog eens achter de oren. ‘Ik dacht,
wat heb ik nu toch weer gekocht? Een
guste koe voor zo veel geld.’ Annet
mocht in een strohok wennen aan haar
nieuwe omgeving. Toen ze ging liggen,
bekeken vader en zoon Menkveld de koe
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mus, Colorado en de Canadese Spectrum. Rudy en Ilona
wachten in spanning af hoe
hoog de genoomfokwaarde
van een onlangs geboren Coloradostiertje zal zĳn.
Natuurlĳke drachten waren er
van Classic, Pleasure en Destry. De beste foklĳn uit Annet
is volgens Rudy en Ilona ontstaan uit nota bene het kalf
dat ze droeg tĳdens de veiling.
De vader van deze Gansey’s
Annet is onbekend, maar ‘wilde Annet’ – zoals Rudy en Ilona haar noemen – scoort niettemin 85 punten AB.
Foktechnisch gezien is Destrydochter Gansey’s Anthurium de meest in het oog
springende nakomeling van
Annet. De op basis van genoominfo hoog scorende
86 puntenkoe kreeg spoelcontracten met Dakker (v.
Man-O-Man) en Snow (v.
Snowman). Van Dakker staat
bĳ CRV een stier op wacht:
Gansey’s Antracite. En van
Snow heeft Koole & Liebregts
een zoon opgehaald: Gansey’s
Android 2.

Klaarstomen voor HHH
In augustus bereikte Annet
de leeftĳd van tien jaar. Als
Ilona haar aan het halster
heeft, laat de Kiandochter
direct zien waarom ze haar
excellentscore waard is. Ze
stapt kordaat op kogelharde
Kianbenen en laat een fraai
uitgezwaarde middenhand
zien. Ook haar slĳtvaste uier
is des Kians en zeker nu ze in
haar werkpak zit, lĳkt ze te
stralen als nooit tevoren. ‘Eigenlĳk is Annet geen showkoe, maar een boerenkoe die
zich op keuringen goed laat
zien. Ze heeft in Dronten en
Zeewolde diverse successen
behaald, maar het mooiste
resultaat was de finale op de
HHH-show’, zegt Rudy.
Dit jaar willen Rudy en Ilona
opnieuw proberen Annet
klaar te stomen voor de HHHshow. ‘Daarna willen we haar
nog spoelen met Talent, van
hem hebben we nog vier rietjes en we reserveren er twee
voor Annet.’ l

Johan Dreessen,
directeur rundveehouderĳ
Zoetis:
‘De productiviteit van onze
melkkoeien stĳgt, maar de
vruchtbaarheid loopt terug.
Als die blĳft afkalven komen
we economisch in zwaar
weer.’ (Bd)

Michiel Herkemĳ,
topman vleesverwerker
Vion:
‘De consument wil gewoon
veilig en betrouwbaar vlees.
Het liefst wil hĳ weten bĳ welke boer de koe stond en misschien ook nog wat het dier te
eten kreeg. Er komt straks een
barcode op de verpakking en
dan kun je als consument die
informatie heel eenvoudig opvragen. Dáár gaat het naartoe.’ (Nw)

gevolgd: selecteren op basis van
kilogrammen eiwit. Joop Krabben, die mĳ het vak van stamboekinspecteur leerde, heeft me
dat ingeprent: consequent je
fokdoel volgen.’ (Cm)

Arjo Hoogerbrugge,
melkveehouder
te Woubrugge:
‘Vier kampioenen, een kwestie
van geluk, fokkerĳ en goede
verzorging. Het moet ook wat
meezitten. En dat deed het nu.
Maar met fokkerĳ is wel de basis voor een goede koe te leggen.’ (NO)

‘Vanwege de bewegingsvrĳheid
is een ligboxenstal in de regel
beter voor het dierenwelzĳn
dan een grupstal. Want sociaal
gedrag en beweging zĳn voor
een koe belangrĳk voor haar
welbevinden.’ (Bo)

Adri Broekhuĳse,
melkveehouder
te Wilnis:

Wilfried Groot Koerkamp,
biologisch melkveehouder
te Biddinghuizen:
‘Het jongvee en de vaarzen
hebben uitzicht op het melkgedeelte. Het effect daarvan
vind ik zo interessant. Ze hebben dagelĳks zicht op de
melkbewegingen richting de
drie melkrobots. Ze zien eigenlĳk hoe het werkt. Die
overstap naar melkkoe wordt
zo gemakkelĳker gemaakt, als
melkkoeien schuiven ze zonder problemen op.’ (NRC)

Hans Hopster,
onderzoeker
Wageningen UR:

Rein Strikwerda,
voormalig dierenarts
te Meppel:
‘Sterft een dier, dan gaat het
gewoon dood. Van overlĳden
kan geen sprake zĳn. Zoiets
moet je gewoon niet zeggen.
Maar zelfs in de vakbladen gebeurt het. Dat is de invloed van
de antropomorfisten, die beesten en mensen gelĳkstellen. Ik
noem het decadentie.’ (LC)

Lennert de Haan,
melkveehouder te Beerta:
‘Kleine, ranglage koeien doen
het op de grupstal beter. In de
ligboxenstal hebben deze dieren concurrentie van oudere
koeien aan het voerhek en
stress van rangordegevechten.
In de grupstal kunnen ze ongestoord vreten.’ (Bo)

René Lubberdink,
melkveehouder
te Barchem:

Janneke Vreugdenhil,
culinair journaliste:

‘Het eiwitgehalte opkrikken
kan met duur voer. Maar op
ons bedrĳf is het hoge eiwitgehalte vooral te danken aan
de fokkerĳ. Mĳn schoonvader
zorgde met zĳn mrĳ-veestapel
al voor de basis. Vervolgens
heb ik consequent het fokdoel

‘Wangetjes zĳn populair bĳ kenners, zowel van de koe als het
kalf. En terecht. Wangen zĳn
werkspieren en dus taai. Maar
wanneer je ze heel lang en
zachtjes stooft, smelt het bindweefsel en krĳg je boterzacht
vlees.’ (NRC)

‘Elk jaar gaan we met het complete gezin naar de veekeuring.
Ieder gezinslid mag een eigen
kalf uitkiezen om de keuring
mee te lopen. Het is leuk dat
we dan de kampioen hebben,
maar het allerleukste vind ik dat
het hele gezin erbĳ betrokken
is.’ (Cy)

Ronald Vonk,
melkveehouder
te Giessenburg:
‘Weidegang is het beste voor de
koe. Met zonnig – niet te warm
– weer vinden ze het prachtig
buiten en hebben ze het echt
naar hun zin. Als mĳn koeien
lekker in hun vel zitten, dan
gaat het ook goed met het
baasje. Dat is toch vanzelfsprekend?’ (Cy)

Tonny ten Poele,
melkveehouder met
fleckvieh te Lievelde:
‘Een koe met een lange tussenkalftĳd begint al met een achterstand, daar laat je te veel liggen. Een goede vruchtbaarheid,
dat is de basis en dat betekent
een waardevol kalf, tegen relatief lage kosten een goede
melkproductie realiseren met
een hoge voerefficiëntie. Dit alles resulteert in een goed saldo.’
(Fw)

Bronnen: Fleckviehwereld (Fw), NRCweekend (Nw), Leeuwarder Courant (LC), Boerderĳ (Bo), Campina yoghurt (Cy),
Nieuwe Oogst (NO), Boerderĳ diergezondheid (Bd), NRC Handelsblad (NRC), CRV magazine (Cm)
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