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‘Van zo’n koe
wil je wel een stal vol’
Zelfs zwartbontfokkers tonen zich gecharmeerd van haar. En niet zonder
reden: de zeven jaar oude mrij-koe De Vinkenhof Danielle 95 combineert
een eiwitgehalte van meer dan 4 procent met 92 punten voor exterieur.
Bovendien kalfde ze vier keer achter elkaar binnen het jaar af.
TEKST INGE VAN DRIE

D

e titel mrĳ-koe van het jaar, de prĳs
voor de meest economische boerenkoe op de fokveedag in Hoornaar,
de tweede plek in de verkiezing van het
vakblad Melkvee. De Vinkenhof Danielle 95
van André en Jeanette Vink uit GrootAmmers won in haar loopbaan al tal van
prĳzen.
‘Misschien was die prĳs in Hoornaar wel de
mooiste’, zegt Jeanette. ‘Als mrĳ-koe liep
Danielle, die nog droog stond ook, tussen
allemaal zwartbontkoeien. En juist zĳ won
de economische prĳs. Wĳ doen het anders
dan anderen en het is leuk om dat op zo’n
keuring te laten zien.’ André vult met een
knipoog aan: ‘En dat terwĳl mensen dachten dat het mĳn ondergang zou worden
toen ik jaren geleden met mrĳ begon.’

Zes rietjes, zes keer gekalfd
Danielle won die verkiezing in Hoornaar
niet voor niets. De cĳfers spreken boekdelen. De nu zeven jaar oude Baltimoredochter produceerde tot nu toe 51.044 kg melk
met 5,21% vet en 4,02% eiwit. ‘Baltimore
was destĳds dé mrĳ-stier en hĳ was een
echte gehalteververver. Dat kun je bĳ Danielle wel terugzien’, stelt André.
Haar eerste vĳf lactaties rondde ze stuk
voor stuk af met een lactatiewaarde boven
de 120. Ook haar vruchtbaarheid is opmerkelĳk: vier keer achter elkaar kalfde ze
binnen het jaar af. ‘Ze is steeds na één inseminatie drachtig. Ze heeft van zes rietjes
zes keer gekalfd’, vertelt André, die ook
haar lage celgetal nog even aanstipt. ‘Op
twee controles na heeft ze altĳd beneden de
100 voor celgetal gescoord. Ze doet het zo
gemakkelĳk.’
De zeven jaar oude Danielle is daarbĳ ook
De Vinkenhof Danielle 95 is de eerste mrij-koe
in dertig jaar met 92 punten
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lĳn, die vaak juist een tikje zwaar en erg breed zĳn.’
Het succes van Danielle komt niet uit de lucht vallen. Ook haar moeder De Vinkenhof Danielle 69
(v. Matthĳs) — ingeschreven met 88 punten en met
inmiddels bĳna 70.000 kg melk met 3,90% eiwit op
de teller — is op tienjarige leeftĳd nog aanwezig op
het bedrĳf. ‘Zĳ heeft ook van die beste benen, net
als alle Danielles’, geeft André aan. ‘Ze is nog nooit
bekapt.’
Generaties lang is de familie bovendien al in het
vizier van fokkerĳorganisaties. Dat begon al bĳ de
met 90 punten ingeschreven De Vinkenhof Danielle
10. Deze dochter van Manuel 142 produceerde ruim
93.000 kg melk met 3,92% eiwit. ‘Dat was een van de
lievelingskoeien van André. Ze staat zelfs op onze
trouwfoto’, vertelt Jeanette. Haar dochter De Vinkenhof Danielle 16 (v. Piet 225) werd de moeder van de
binnen mrĳ veel gebruikte stier Daniel van de Vinkenhof (v. Manuel 183).

Geen speciale behandeling
een fraaie verschĳning. Half december werd ze ingeschreven met 92 punten, een voor mrĳ zeldzaam
hoge exterieurscore die bĳna dertig jaar geleden voor
het laatst was toegekend. Voor uier en benen kreeg
ze zelfs 93 punten. ‘Ze heeft zulke beste benen. Ze zit
heel goed in elkaar en heeft echt een atletisch lichaam’, vindt André, die ook lovend is over haar
uier. ‘Je melkt de uier echt helemaal weg; het is heel
mooi klierweefsel.’
Toch ziet de veehouder uit Groot-Ammers nog wel
een verbeterpunt. ‘Voor mrĳ-begrippen is Danielle
licht genoeg. Ze zou een spiertje extra mogen hebben, al krĳgt ze ook nauwelĳks de tĳd om te groeien.
Ze is elke keer zo snel weer drachtig.’

Terug naar Danielle zelf, die in Groot-Ammers gewoon tussen het koppel loopt. ‘Ze krĳgt van ons geen
speciale behandeling. Met 120 melkkoeien en al het
landwerk in eigen beheer hebben we daar ook helemaal geen tĳd voor’, zegt Jeanette. Maar als studiegroepen op excursie komen op De Vinkenhof, laten
André en Jeanette hun stalfavoriet graag zien. Zelfs
zwartbontfokkers tonen zich dan gecharmeerd van
de zes keer gekalfde mrĳ-koe. ‘Bĳ een mrĳ-koe denken ze gauw aan een dikke, korte koe met een minder goede uier, al is daarin de laatste jaren behoorlĳk
wat veranderd. Maar met een koe als Danielle, daar
kunnen ze wel wat mee.’ l

Spoelen met oog op meer nakomelingen
Dit jaar zal die tussenkalftĳd wat langer zĳn dan
normaal. In oktober kalfde Danielle voor de zesde
keer. Nu zĳn André en Jeanette hun stalfavoriet aan
het spoelen met het oog op meer nakomelingen. ‘Van
zo’n koe wil je wel een stal vol. We zĳn niet eerder
gaan spoelen omdat we bang waren voor slĳtage op
de koe. Maar nu heeft ze genoeg bewezen wat ze in
haar mars heeft.’ De eerste zes embryo’s van Flavio
en Sören zĳn inmiddels geproduceerd.
In Groot-Ammers loopt al één melkgevende dochter
van Danielle: een vĳf jaar oude Dominicdochter. In
productie en exterieur kan ze niet aan haar moeder
tippen, maar ze is wel net zo vruchtbaar. ‘Ze heeft
nu vier keer gekalfd en was ook steeds van één inseminatie drachtig. Een keer kalfde ze zelfs na tien
maanden alweer’, geeft André aan. Hĳ heeft ook
hoge verwachtingen van een één jaar oude dochter
van Martha’s Rudolf. ‘Dat is een van onze betere
pinken. Zĳ heeft ook iets meer mrĳ-type dan haar
moeder.’
Ook via mannelĳke lĳn gaat Danielle invloed krĳgen
in de veestapel. André en Jeanette hebben namelĳk
een zoon van Martha’s Rudolf in opfok en van haar
bĳ CRV beschikbare zoon De Vinkenhof River (v.
Rivaal) zĳn de eerste nakomelingen in Groot-Ammers
inmiddels al geboren. ‘We gebruiken hem als pinkenstier. Hĳ past goed op de koeien uit de Annemarie-

Bewegende beelden van Danielle
Veeteelt maakte ook een video van Baltimoredochter De Vinkenhof Danielle 95.
Bekijk de bewegende beelden en beluister het commentaar van André Vink op
de site van Veeteelt.
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