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Pittige tante Aurora

Rustig en onverstoorbaar werkte Aurora 
naar haar topprestatie toe. Ze was de 
tweede koe bij melkveebedrijf de Vos die 
de 10.000 kg vet en eiwit haalde. Ter ere 
daarvan mocht ze eind januari op de foto 
met José de Vos en vaste medewerker 
Lars. “Dat ging niet vanzelf. Ze is een 
beetje eigenwijs, maar het is toch gelukt. 
Ze staat er mooi op”, vertelt José de Vos. 
Samen met zijn zoon Joël en zijn vrouw 
Angela heeft hij een maatschap. Ze 
krijgen hulp van Lars en twee stagiairs, 
Willianne en Julian.  

Wat voor koe is Aurora? “Ze is een mak
kelijke, sterke koe, die het goed doet in 
de koppel. Maar het is wel een pittige 
koe, die weet wat ze wil. Als ze naar links 
moet, maar zelf eigenlijk naar rechts wil, 
zal ze dat zeker proberen.” José duikt in 
de administratie voor meer informatie. 

Topkoe

In elk nummer zet Vreugdenhil  

een topkoe in het zonnetje.

Op het melkveebedrijf van de familie De Vos staat Aurora 193 op het punt 
voor de twaalfde keer te kalveren. Vlak ervoor moet ze nog even op de 

foto. Want deze topkoe is de 10.000 kg vet en eiwit ruimschoots voorbij.

Aurora is geboren op 1 januari 2009 en 
stamt af van vader Delta Packer en moe
der Aurora 172. Op 19 april 2011 kwam 
ze als tweejarige koe bij melkveebedrijf 
De Vos. Ze is 100% Holstein, kreeg 
elf nakomelingen en de twaalfde is op 
komst. 

Inmiddels staat de teller bij Aurora op 
ruim 120.000 liter. Gevraagd naar het 
geheim van haar prestatie, heeft José 
geen bijzondere verklaring. “Ze krijgt pre
cies dezelfde verzorging als de andere 
koeien. Ze is gewoon een sterke koe. 
Als ze afkalft, kan ze straks weer lekker 
door.”

160  
Holstein melkkoeien

70  
stuks jongvee

Enkele schapen,  
geiten en honden

75 HA  
land waarvan  
60 HA gras  
en 15 HA Mais

Naast vaste kracht 
Lars werken er  
regelmatig stagiairs  
– momenteel twee –  
van Yuverta mbo 
Houten

Nog een topkoe
   Gein 86 van Van Ginneken 
melkvee


