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Vitesse verdient

elke dag meer respect
Ze is zestien jaar oud, maar in de stal nog altijd de baas. En het
exterieur van de oude dame werd pas nog opgewaardeerd tot 89
punten. Vitesse van het Zomerbloemhof is een koe die iedere dag
meer respect afdwingt. Met een totaal van 166.928 kilo melk is ze de
absolute – en all-time – nummer 1-koe voor levensproductie in België.
TEKST WICHERT KOOPMAN

‘H

Op Agriflanders
2019 werd Vitesse
gehuldigd als koe
met de hoogste
levensproductie
van België

et gaat heel goed met Vitesse’, meldt haar
fokker en verzorger Dries Lahousse met een
aanstekelĳk enthousiasme. Samen met zĳn
familie houdt hĳ op het Zomerbloemhof in het WestVlaamse Elverdinge een 180-tal melk- en kalfkoeien
met een gemiddelde productie van 12.709 kilo melk met
4,25% vet en 3,39% eiwit. ‘Vitesse heeft in oktober 2017
voor het laatst gekalfd en geeft iedere dag nog 30 kilo
melk. Klauwproblemen heeft ze nooit gehad. En ze was
drachtig, maar kwam spĳtig genoeg na negen weken
terug’, vertelt de veehouder. ‘Maar we geven het niet op.
We proberen het nu met onze eigen stier.’
Hoewel de familie Lahousse trouw inzender is op prĳskampen en Vitesse inmiddels is ingeschreven met 89
punten (waaronder 93 voor benen), verscheen ze nooit in
de keuringsring voordat ze 100.000 kilo melk had geproduceerd. ‘Ze is niet groot genoeg voor de show’, legt
haar eigenaar uit. ‘Maar de laatste jaren nemen we haar
toch vaak mee. Zeker mĳn zoontje Jeremie (hĳ is 5 jaar)
is zo fier op Vitesse dat we haar graag laten zien.’ De

dochter van Etazon Celsius was op prĳskampen steevast
goed voor de CRV-rendementsprĳs die wordt uitgereikt
aan de koe met de hoogste levensproductie.

Ras in de kop
Vitesse is een koe van de buitencategorie. Ze produceerde
tot nu toe 166.928 kilo melk met 4,45% vet en 3,14%
eiwit. Maar hoge levensproducties zĳn in de veestapel van
het Zomerbloemhof geen uitzondering. Zo hadden de 38
koeien die in het afgelopen boekjaar werden afgevoerd,
gemiddeld meer dan 51.000 kilo melk geproduceerd. En
tot nu toe passeerden 23 koeien de kaap van honderd ton
melk, waarvan er vĳf ook de tien ton vet en eiwit volmaakten. Onder hen Zoë van het Zomerbloemhof (v.
Titan), de enige dochter van Vitesse die Lahousse aan
de melk kreeg. Zĳ realiseerde haar hoge levensproductie
van meer dan 130.000 kilo melk in een recordtempo.
‘We melken meerdere kleindochters en achterkleindochters van Vitesse’, vertelt Lahousse. ‘Ze hebben allemaal
net als hun (over)grootmoeder beste benen en maken
rondom het afkalven nauwelĳks zucht in de uier. Dat
zĳn volgens mĳ belangrĳke voorwaarden voor een hoge
levensproductie’, stelt de fokker. ‘En daarbĳ tonen ze
een fĳne kop met een brede muil. Honderdtonners hebben ras in de kop. En dat wil ook zeggen: ze laten de kop
niet hangen als het even tegenzit.’

Oude koe naar nieuwe stal
Komend najaar verwacht de familie Lahousse een nieuwe stal in gebruik te nemen. Bĳ het ontwerp is goed
nagedacht over koecomfort. Zo krĳgt de stal ruime zandboxen, brede looppaden en een 2+0+2-opstelling voor
voldoende plaats aan het voerhek. Daarbĳ zullen de
koeien automatisch gemolken gaan worden.
‘Het zou mooi zĳn als Vitesse dat nog mee kan maken’,
droomt Lahousse hardop. ‘Wennen aan robotmelken zal
voor haar geen probleem zĳn’, weet hĳ zeker. ‘Ze is heel
braaf aan het halster, maar heeft ook een eigen wil en
karakter. Tot op de dag van vandaag tonen alle koeien in
de stal respect voor haar.’ l
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