KOEFAMILIE HENNIE

Hennies hebben

100 ton in de genen
Vijf generaties op rij een honderdtonner. Dat
gebeurt maar weinig, maar het is de Hennies
van familie Van Zuijlen uit Harmelen gelukt.
De Henniefamilie gedijt uitstekend bij de
extensieve bedrijfsvoering.
TEKST GRIETJE DE VRIES

D

at de Henniefamilie het goed doet bĳ Lisette
en haar vader Hans van Zuĳlen, is duidelĳk,
want intussen bestaat de helft van de tachtig
koeien uit Hennies. In de stal loopt de oudste van de
familie, Hennie 152, naast haar trotse eigenaren het
voerpad op. ‘Ze mag dan veertien jaar oud zĳn, maar
ze doet nog goed mee met de rest. Ze heeft intussen
wel grĳze wimpers gekregen’, vertelt Lisette enthousiast. ‘Een paar jaar geleden is ze helaas wel de helft
van haar staart verloren, doordat de staart verstrikt
was geraakt in een touw in de oude melkput.’

Echte ruwvoerverwerkers
Vierde en vijfde generatie
honderdtonners: Delta
Nevadadochter Hennie 152
(links) en Win 395-dochter
Hennie 171 (rechts)

Maar om die halve staart lĳkt Hennie 152 niet te
malen en ze vreet rustig verder. Vlak naast deze koe
staat haar dochter Hennie 171 aan het voerhek, die
nog fanatieker staat te vreten dan haar moeder. Dit
is generatie vĳf van de honderdtonners en ze loopt
intussen ook al twaalf jaar mee. ‘Wat die koe kenmerkt, is dat ze altĳd een goede pensvulling heeft.

Ze is eigenlĳk altĳd aan het eten. Er gaat zoveel voer
in die koe, dat is echt bizar’, vertelt Lisette.
Die goede eetlust zou wel eens de reden kunnen zĳn
voor het succes van de Hennies. ‘We hebben voornamelĳk ruwvoer in het rantsoen en gebruiken weinig
krachtvoer. Ondanks dat produceren de Hennies veel
melk, ik denk dat ze dat kunnen dankzĳ de hoge
voeropname. Het zĳn echte ruwvoerverwerkers. Ze
passen daarom heel goed in onze bedrĳfsvoering’,
licht Lisette toe. ‘Ze moeten het kunnen doen met
het voer dat wĳ hebben’, vult Hans aan. ‘Ik vind de
Hennies degelĳke koeien, met weinig klauwproblemen, een sterke bouw en een goede middenhand. Ze
hebben een hoge productie, ondanks dat we niet veel
fokstieren met een hoge melkproductie hebben gebruikt.’ Achtereenvolgens zĳn bĳ de honderdtonnerHennies proefstier Starboy, Sunny Boy, Delta Karlstad, Delta Nevada en Win 395 gebruikt. ‘Met deze
stieren lĳkt de melk vooral bĳ de moederlĳn vandaan te komen’, aldus Hans.

Zesde generatie onderweg
Over de toekomst van de honderdtonnergeneraties
zĳn vader en dochter positief. ‘Etazon Todaydochter
Hennie 209 is al hard op weg om de zesde generatie
te worden. Zĳ is nu acht jaar en zit bĳna op 70.000
kg melk. En als zĳ het niet wordt, is Dudam Surprisedochter Hennie 222 ook nog een goede kanshebber’, zegt Hans glunderend en Lisette vult nog aan:
‘De achtste generatie komt volgend jaar aan de melk.
Maar niet alleen deze lĳn van Hennies doet het goed.
In totaal hebben we nu al tien hondertonners uit de
Henniefamilie.’ l
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