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Slimme Nora op weg
naar de twee ton

Als het lukt om De Rith Nora 265 drachtig te krijgen, kon ze wel
eens de vierde tweehonderdtonner van Nederland worden. De
Addisondochter van Adrion en Lisette van Beek is kranig, heeft
benen van staal en is vooral een stukje slimmer dan de rest.
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eniger is ze, maar vooral ook net even slimmer dan
de rest. Elke dag verwonderen Adrion en Lisette
van Beek zich weer over hoe de zeventienjarige
De Rith Nora 265 zich zo kranig weert in hun tweehonderd koppen tellende veestapel. Voor de melkveehouders
uit Breda produceerde de Addisondochter inmiddels al
191.338 kg melk en daarmee is ze nu de levende koe
met de hoogste levensproductie van Nederland. ‘Bĳ het
verlaten van de melkstal wacht ze eerst tot alle andere
koeien voorbĳ zĳn, waarna ze zelf pas gaat. Ze houdt
namelĳk niet van drukte’, zo verduidelĳkt Lisette hoe
slim Nora eigenlĳk is.
Nora is met amper 145 centimeter de kleinste koe van
de stal en haar ontwikkeling stond zelfs een vertrek als
exportvaars in de weg. ‘Ze bleef lopen, maakte mooie
lĳsten en eigenlĳk ging de eerste honderd ton vanzelf.
Toen ze de tien ton vet en eiwit haalde en daarna de
150.000 kilogram melk, dachten we dat als er één koe de
grens van twee ton melk zou kunnen halen, Nora dat
wel zou zĳn’, zo vertelt Adrion. Hĳ overlaadt haar met
superlatieven als ‘keihard, benen van staal en een uier
die wegmelkt als een krant’. Nora kreeg als vaars 83
punten, maar werd als vĳftienjarige opnieuw ingeschreven, waardoor ze met haar 88 punten met 91 voor beenwerk in aanmerking kwam voor het predicaat sterkoe 3.

20.000 kg per lactatie op. ‘De vruchtbaarheid is een aandachtspunt. Vanwege haar persistentie is dat geen probleem, maar nu hopen we toch wel dat we haar een keer
drachtig krĳgen’, zo klinkt het. ‘Anders is de weg naar
de twee ton nog erg lang.’ Nora geeft 25 kg melk per
dag, maar ze is na bĳna 500 dagen in haar twaalfde lactatie nog steeds niet drachtig. Wellicht dat een embryo
nu soelaas biedt. Adrion en Lisette houden hoop. ‘Zo’n
koe verdient het om nog lang te mogen blĳven, fosfaatwet of niet’, aldus Lisette.
Adrion kan dat alleen maar onderstrepen. ‘Op mĳn ouderlĳk bedrĳf hadden we de vierde honderdtonner van
Nederland. Het zou toch mooi zĳn als Nora als vierde
koe de grens van tweehonderd ton passeert?’ l
De Rith Nora 265 (v. Addison) gaf al 191.338 kg melk

Persistent 50 kilo melk per dag
Nora heeft volgens Adrion een echt duurzame afstamming met achtereenvolgens Addison, Marconi, Sunny
Boy, Botermĳn 728, Ned Boy en Rocket in de pedigree.
‘Nederlandse stieren met Amerikaanse melkgenen’,
aldus Adrion, die Nora qua uiterlĳk eigenlĳk niet op een
Addisondochter vindt lĳken. ‘Daarvoor is ze te klein en
bovendien is haar beenwerk beter dan van een gemiddelde Addisondochter.’ Maar de melkplas en gehalten
heeft ze wel van haar vader. In de twaalf lĳsten die Nora
tot nu toe maakte, gaf ze gemiddeld 38,6 kg melk met
4,02% vet en 3,29% eiwit. ‘Ze is enorm persistent. Ze
piekt niet met zestig kilo, maar kon juist vĳftig kilo
per dag zomaar maanden achtereen volhouden’.
Een aantal van haar lange lĳsten leverde soms meer dan
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