DAIRY ACADEMY DEELT KENNIS VAN:

SEMEX EN MELKVEEHOUDER
WOLTHUIS OVER GEZONDE
NAKOMELINGEN
Dairy Academy Oenkerk ontwikkelt zich tot een uniek kennis
platform voor melkveehouderij en de zuivelsector. Het doel is alle
melkveehouders van Royal A-ware te helpen inzicht én grip te krijgen
op de kostprijs. Met daarbij aandacht voor het dierenwelzijn en
omgeving. In samenwerking met speciaal geselecteerde partners
wordt kennis gedeeld. Tijd voor een bezoek aan melkveehouder
Wolthuis uit Zeijerveld (Assen). Hij werkt samen met fokkerijspecialist
Johannes Schipper van Semex aan gezonde nakomelingen. Hugo
en Ingrid Wolthuis vertellen over hun bedrijf en hoe zij samen met
Johannes stierkeuzes maken.

Johannes Schipper, fokkerijspecialist van Semex (links) aan de keukentafel met
melkveehouders Hugo en Ingrid Wolthuis (rechts).

Hoe zijn jullie begonnen met dit
melkveebedrijf?
Hugo: “In 2008 hebben we ons
bedrijf in Twente met koeien en
varkens moeten verkopen vanwege
uitbreiding van een woonwijk. We
zijn toen naar Zeijerveld verhuisd
en hebben hier een melkveebedrijf
overgenomen. De stallen zijn
uitgebreid en gemoderniseerd naar
de huidige maatstaven. Ook hebben
we een nieuwe woning laten bouwen.
De afgelopen jaren hebben we koeien
bijgekocht en in 2015 hebben we het
bedrijf van onze buren overgenomen.”
Ingrid vertelt: “Nu hebben we naast
325 melkkoeien ruim 100 stuks
jongvee. We wonen hier fijn met

onze drie kinderen Lianne, Clemens
en Lisette. Onze zoon Clemens, de
beoogde opvolger, werkt een aantal
dagen per week mee op het bedrijf.”
Hoe is de samenwerking met
Johannes, fokkerijspecialist van
Semex?
Hugo: “Zeker bij fokkerij draait het
om vertrouwen. Johannes Schipper
is zelf ook boer geweest en hij heeft
een grote passie voor mooie én
gezonde koeien. Hij kent ons bedrijf
al meer dan 15 jaar. Hij is betrokken
bij ons bedrijf en we waarderen zijn
eerlijkheid. Ik heb er niets aan als
iemand alleen maar zegt dat alles
geweldig is.”

Wat adviseer je melkveehouders
over gezonde nakomelingen?
Johannes: “Natuurlijk draait het
bij de fokkerij uiteindelijk om het
resultaat. Het lastige is dat je het
resultaat vooraf niet voor 100%
kunt voorspellen. Bij de keuze
voor een stier weet je pas na vijf
jaar wat je in huis hebt gehaald.
Bovendien bepaalt de fokkerij
maar 20% van het resultaat.
De rest wordt bepaald door
het diermanagement. Vooral de
kalveropfok is heel belangrijk.
Semex test jaarlijks zo’n 250
stieren en heeft in totaal bijna
2.000 stieren beschikbaar. De
10% van de stieren die het hoogst
scoort op immuumrespons,
krijgt de toevoeging Immunity+.
Deze Immunity+stieren onder
scheiden zich door een uitstekend
immuunsysteem. Dit betekent
dat ze beter bestand zijn tegen
bacteriële en virale ziektever
wekkers. Hun nakomelingen
leveren een betere kwaliteit
biest en hebben een betere
vruchtbaarheid.”

Wat komt er kijken bij een keuze
voor een stier?
Johannes: “Samen met de melkvee
houders kijk ik eerst welke eigen
schappen de stier moet inbrengen.
Vaak behoort Immunity+ vanwege de
hoge score op immuumrespons tot
de selectiecriteria. De eerste selec
tie levert meestal rond de 30 stieren
op. Bij een tweede ronde, als we nog
preciezer naar alle kenmerken kijken,
blijven er daarvan ongeveer 5 over.
De rietjes van de Immunity+stieren
zijn niet duurder dan die van andere
stieren. De prijs wordt vooral
bepaald door de beschikbaarheid
van de rietjes. Wel of geen Immunity+
heeft daar geen invloed op.”

Hugo vult aan: “Semex heeft
naast het programma met veel
krachtige stieren en betrokken
fokkerijspecialisten nog een troef in
huis en dat is paringsadviseur Arend
Withaar. Hij heeft veel ervaring met
fokkerij en ziet in een oogopslag
welke combinaties succesvol zijn.
Dankzij zijn enorme kennis van
bloedlijnen en vererving van bepaalde
eigenschappen adviseert hij ook
wat je juist niet moet doen. Zo kan
bijvoorbeeld ook inteelt worden
voorkomen.”

Hoe gaat het met de
nakomelingen?
Ingrid: “We zijn heel tevreden over
de nakomelingen van Brawler en van
Immunity+stieren Seaver en Jungle.
Van Seaver hebben we Truus 73. Dit
is al een derdekalfskoe. De kalveren
van Immunity+stieren ogen vanaf het
begin direct krachtiger in vergelijking
met kalveren van andere stieren.”
Hebben jullie nog tips?
Hugo: “Ik heb een cursus insemineren
gevolgd bij Semex. Zelf insemineren

bespaart kosten. Melkveehouders die
zelf insemineren krijgen van Semex
een eigen stikstofvat voor de rietjes
en inseminatiebenodigdheden.”
Ingrid: “De bijdrage van de fokkerij
aan de totale productiekosten van
melk zijn relatief laag, maar fokkerij
is wel heel belangrijk voor een
melkveebedrijf. Én ondanks alle
slimme computerprogramma’s blijft
de basis van iedere paring: kijken
naar iedere individuele koe en daar de
juiste stier bij vinden.”

SEMEX
Semex is partner van Dairy Academy Oenkerk en helpt melkveehouders bij
hun stierkeuze. Het doel is om samen het productieve leven van een koe te
verbeteren en daarmee het bedrijfsrendement te verhogen. Zo is de vrucht
baarheid bij de koeien op het melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk
sterk verbeterd: de koeien hebben nu ongeveer 100 dagen nodig om drachtig
te worden, dat is 45 dagen minder dan het gemiddelde in Nederland.
Semex heeft een computerprogramma voor melkveehouders: SemexWorks.
Dit programma helpt melkveehouders stieren te selecteren door het invoeren
van kengetallen zoals bijvoorbeeld productieniveau en vervangingspercentage.
Het doel van SemexWorks is te zorgen dat de stieren passen bij de specifieke
bedrijfsomstandigheden. Meer informatie vindt u op www.semex.nl.

WORKSHOP LEVENSDUUR MELKVEE

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Wilt u weten hoe u de levensduur van uw melkvee kunt verlengen? Kom dan naar
de workshop ‘Levensduur Melkvee’ op 13 september of 10 oktober.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met afdeling melkzaken
van Royal A-ware via melkveehouder@royal-aware.com of 088 – 738 1678.

Dairy Academy Oenkerk organiseert deze workshop speciaal voor A-ware
melkveehouders. Drie ervaren experts vertellen u meer over dit onderwerp:
• Anne Terpstra van Semex
•	Geraldine Haverkamp van Dairy Training Centre
• Thijs Braam van ForFarmers

Truus 73, nakomeling van
Immunity+stier Seaver van Semex
en inmiddels derdekalfskoe

De workshop wordt gesponsord door de partners van Dairy Academy
Oenkerk en is hierdoor gratis voor A-ware melkveehouders. Aanmelden kan
via melkveehouder@royal-aware.com. De locatie wordt met de deelnemers
afgestemd.
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