DIERREPORTAGE DORA 442

Op tegels naar
de laatste liters van

de tweehonderd ton

Manfreddochter Dora 442 is de tweede
tweehonderdtonner van Nederland
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Dora 442 begon met 65 kilo melk vlot aan haar negende
en laatste lactatie van in totaal al ruim 1200 dagen. De
familie Machielsen is trots op de bijzondere Manfreddochter. Aan het begin van de laatste lactatie stond ze
zelfs op stoeptegels, zodat ze haar beter konden melken.
TEKST DIANE VERSTEEG

R

ustig stapt Dora 442 van de familie Machielsen uit
het Brabantse Prinsenbeek vanuit het strohok naar
het voerhek. De Manfreddochter glanst en is goed
in conditie: op het oog kan ze door voor een koe van acht
jaar. ‘Maar in werkelĳkheid is ze al 17,5 jaar oud’, vertelt
Corné Machielsen (46) over zĳn bĳzondere koe. Sinds de
laatste melkcontrole op 31 maart 2017 — ze gaf toen 4,3
kg melk — is ze na Big Boukje 192 van de familie Knoef
uit Geesteren de tweede tweehonderdtonner van Nederland. In negen lactaties van in totaal 5170 dagen produceerde ze 200.031 kg melk met 3,38% vet en 3,01% eiwit,
gemiddeld ruim 38 kg melk per dag.
‘Ze begon altĳd met een flinke productie. Ook deze keer
startte ze met 65,1 kg melk per dag’, vertelt dochter Eline
Machielsen (19) trots. Vanwege haar forse uier zette de
familie in de eerste maanden een paar stoeptegels onder
de klauwen, zodat de melkklauw er makkelĳker onder
paste. ‘Lange tĳd lag ze op schema om de eerste Nederlandse tweehonderdtonner te worden. Maar het was net
alsof ze het na het behalen van het Nederlands productierecord in februari 2015 wel welletjes vond.’ Vanaf dat
moment zakte haar productie van 24,8 kilo gestaag naar
10,5 kilo in november 2015. Daar kwam ze in het afgelopen jaar niet meer bovenuit.

Echte graskoe die als kalf opviel
Hoewel ze de laatste maanden moeizaam produceerde,
was Dora altĳd al een persistente melkkoe, vertelt Corné.
Dora kalfde voor het laatst op 18 december 2013; haar
huidige lactatie duurt inmiddels al ruim 1200 dagen. ‘Ze
werd niet gemakkelĳk drachtig. Omdat ze langdurig veel
melk bleef geven was dat geen probleem. Daarom wachtte
ik ook wel eens wat langer met insemineren.’ Het verklaart waarom de overige acht lactaties gemiddeld ruim
496 dagen duurden.
De koe is een goede ruwvoerverwerker — haar brede kop
met forse neusgaten valt direct op — maar wel eigenwĳs
en moeilĳk te sturen, vinden haar eigenaren. Meel vreet ze
niet en een rauwe en droge tweede snede heeft ze ook niet
graag. ‘Dora is een echte graskoe en komt in het weideseizoen vaak als laatste uit de wei,’ vertelt Eline.
Corné herinnert zich hoe Dora 442 als kalf al opviel. ‘Ze
had altĳd al breedte in het lĳf en in haar kop. De benen
stonden er vierkant onder en dat is altĳd zo gebleven’,
vertelt hĳ. ‘Eigenlĳk is ze in haar leven niet veel veranderd.’ Bĳ de laatste bedrĳfsinspectie in april 2015 kreeg de
koe 88 punten voor algemeen voorkomen, 85 punten voor
uier, 89 punten voor frame en 91 punten voor type. Voor
de benen kreeg ze 89 punten, iets waar Corné het nog

steeds niet mee eens is. ‘Zoals de benen er vierkant onder
staan, hoe ze stapt, daar mankeert helemaal niks aan.’

Een speciale melkklauw
In haar zevende lactatie had een coli-infectie Dora nog
bĳna fataal kunnen worden. ‘Ik weet het nog precies: op
10 oktober 2010 heb ik rond tien uur ’s morgens de veearts gebeld’, begint Corné. Ze was drie maanden in productie en had op een van de spenen gestaan. ‘Ze kreeg een
coli-infectie aan die speen en aan een ander kwartier. Ze
was zo ziek dat ze een week lang in het strohok heeft
gelegen – de veearts had haar al opgegeven.’ Maar Dora
had wilskracht en stond weer op. ‘Haar productie steeg
naar 32 liter, en dat met twee spenen’, vervolgt Eline met
bewondering in haar stem. ‘De volgende lactatie kwam ze
weer vlot op gang en zelfs op vier spenen. Maar de kapotgetrapte speen is nooit weer helemaal geheeld. Daarom
melken we haar altĳd met een speciale melkklauw, waar
deze speen goed in past.’
Of de koe in de stal blĳft? ‘Vanwege de fosfaatregels zou
ze eigenlĳk weg moeten, maar dat kunnen we als gezin
nog niet over ons hart verkrĳgen’, zegt Corné. Eline vult
haar vader weer aan: ‘Dat beestje heeft ons zoveel gegeven. Alleen als haar iets overkomt, als ze niet meer gezond
is, gaat ze. Maar tot die tĳd blĳft ze lekker in de stal.’ l
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Vitale tweehonderdtonner
Bekijk zelf de goede conditie van Dora 442 in een
video op onze website.
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