
SEMEX STIERADVIES:

WERKT OVERAL!

Een uniforme koppel koeien zonder
problemen; het is de wens van
iedere veehouder. Gemakkelijk te
managen, zelfredzaam, productief
en dus rendabel. 

Met het Semex Stieradvies kunt u
dit doel bereiken. Bij uw wensen
zoeken we samen met u de juiste
stieren en maken de beste paringen.
Zodat uw koeien ook inderdaad
doen wat u ervan verwacht: met een
gebalanceerde bouw gemakkelijk
melk produceren, niet uitvallen en
vooral lang en productief leven.
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“Als er bij ons een koe tochtig is hoef ik er niet meer
bij na te denken. Ik kijk op de stieradvieslijst en haal
het sperma uit het vat.”
Robert Eggenkamp (36)
doet al zes jaar mee met
Semex Stieradvies. “Als
je een stal bouwt vraag
je er toch ook een des-
kundige bij”, motiveert hij. “En de koe is eigenlijk
nog veel belangrijker.” Twee keer per jaar komt de
adviseur en lopen ze alle koeien langs die komende
maanden tochtig worden. “We bepalen samen de
stieren, zij verzorgen het paringsadvies en de stie-
ren die nog in mijn vat zitten nemen we mee in het
advies. Op deze manier blijft de spermavoorraad
beperkt. Top geregeld.”

+ 2000 kilo melk, + 2 punten exterieur
De laatste jaren is Roberts bedrijf flink gegroeid.
En dus wil hij koeien die probleemloos produceren.
“De beschikbare tijd per koe neemt af, dus moeten
de koeien zichzelf redden.” Sinds hij met het stier-
advies is begonnen, is het exterieur én de melkpro-

ductie gestegen. “We zijn van 9.000 naar ruim
11.000 kilo melk per koe gegaan en de exterieurs-
core is twee punten hoger. De koeien hebben meer
ruimte in het skelet, zijn breder en daarmee zijn de
uiers ook verbeterd.” Als grootste voordeel noemt
hij dat de vaarzen beter zijn. “Ik heb er geen mis-
sers meer tussen zitten. Zo houd ik de vervanging
laag, kan het bedrijf groeien met eigen jongvee en
later kan ik fokvee verkopen.”

Profiteren van voorkennis
Zelf is Robert overigens zeker een liefhebber van
fokken. “Maar ik kan echt inteelt niet tot drie ge-
neraties terug inschatten en de laatste informatie
van de stieren heb ik ook niet.” De Semex advi-

seur ziet dochters van
de stier en kan zo een
goede inschatting
maken of deze past in
Roberts fokdoel. “Zo
hebben ze ook weleens

stieren op het oog nog voordat ze op de lijst
komen en van deze voorkennis profiteer ik. Gold-
wyn heb ik nog gekocht voor € 25.”

Na een rondreis in Canada 13 jaar geleden ging er
bij Rob Steenbergen een lichtje branden. “Ik zag er
geweldige koeien op doorsneebedrijven.” Dat wil ik
ook, dacht de veehouder uit het Noord-Brabantse
Berlicum en begon met stieren als Aerostar en Inspi-
ration. “Zo groeiden we door naar 80 % Semex stie-
ren”, vertelt hij eraan toevoegend dat de
bedrijfsgrootte ook gestaag bleef groeien. “We mel-
ken nu 126 koeien en op een gegeven moment
kende ik de afstammingen gewoon niet meer uit mijn
hoofd.” De overstap naar Semex Stieradvies was ei-
genlijk een logisch vervolg. “Zij zorgen ervoor dat ik
geen inteelt in mijn veestapel binnenhaal en boven-
dien hebben ze een bijzonder brede kijk op koeien.”

Voorkomt fouten maken
Bij de toenemende bedrijfsgrootte merkte Rob, die
samen met zijn vrouw Yvonne (beide 39) de veesta-
pel verzorgt, dat het te veel tijd kost om de fokkerij
er nog bij te doen. “Alle facetten in het bedrijf zijn
belangrijk, ook fokkerij,
maar je kan op een gege-
ven moment niet meer alles
zelf doen en ik wil met onze
goede veestapel geen fou-
ten maken.” Ook komende
jaren zal het bedrijf verder groeien tot de nieuwe
stal met 160 plaatsen vol staat. “We doen al het
werk met zijn tweeën en dat kan alleen als de
koeien probleemloos zijn.”
Na 5 jaar stieradvies zijn de koeien flink veranderd.
“Ze zijn veel uniformer en dat is essentieel voor het
managen van een grote koppel koeien. Er zijn geen
dikke of dunne bij, de conditiescore is bovendien vlak.”
Daarbij merkt de veehouder dat de benen sterker zijn.
“Ze staan rechter onder de koe. Ook de uierkwaliteit is
verbeterd. Ons celgetal ligt dik onder de 100.”

Oudere stieren stempelen
Rob gebruikt het liefst oudere, geteste stieren. “Die
stempelen meer. Ik heb er een hekel aan wanneer

stieren te veel spreiding geven. Je weet nooit wat
je krijgt.” Daarnaast vindt hij de gehalten heel be-
langrijk. “Die hebben we er al die jaren keurig on-

dergehouden.” Maar dat
hadden de fokwaarden
niet voorspeld? “Nee, dan
waren we zeker onderuit
gegaan. Als een koe goed
in elkaar steekt en goed in

haar vel zit, dan komt de productie vanzelf én ook
de gehalten. Daar ben ik van overtuigd.”

ROBERT EGGENKAMP, BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (UT.)

“GEEN MISSERS MEER IN DE STAL”
ROB STEENBERGEN, BERLICUM (N.B.)

“GEEN DIKKE OF DUNNE, DE VEESTAPEL
IS UNIFORM”

“Het eiwitgehalte 
is momenteel 3,56 %”

Robert Eggenkamp, Bunschoten-Spakenburg

Aantal koeien: 110
Rollend jaargemiddelde: 11.508 kilo melk (met robot)
% vet: 4,25
% eiwit: 3,40
Vervangingspercentage: 15 %
Voerkosten incl. bijprod.: 5,6 cent per kilo melk
Stierkeus: Mr. Samuelo, Tandem, Talent,

Sidney, Bolivia, Savard

Robert Eggenkamp: 
“Bij de bouw van een stal vraag je toch ook een deskundige”

Rob Steenbergen, Berlicum

Aantal koeien: 126
Rollend jaargemiddelde: 9.659 kilo melk 
% vet: 4,24
% eiwit: 3,45
Vervangingspercentage: 26 % (incl. verkoop vaarzen)
Stierkeus: Income, Starleader, Icepack,

Mr. Samuelo, Outside, Talent
en September Storm

Rob Steenbergen: “Ons celgetal ligt dik onder de 100”

“Goldwyn 
gekocht voor € 25”
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“Te veel uitval en te veel spreiding bij de dieren,
ondanks dat ze dezelfde vaders hadden”, ant-
woordt Henk Kloosterman op de vraag waarom hij
5 jaar geleden met Semex Stieradvies is begonnen.
“Ik deed al 10 jaar mee aan het SAP, maar de re-
sultaten vielen tegen.” En zodoende lopen er 18 CB
Allen’s, 14 Tribute’s, 9 Talenten en 7 Starleaders in
het koppel van 100 melkkoeien. De oudsten zijn in-
middels derdekalfs. “Het zijn meer ontwikkelde en
weerbare koeien. Ze kunnen de productie gemak-
kelijk aan en daarmee boert het probleemloos.”

Beenwerk verbeterd
Al met al scoren de koeien 1,5 punt meer voor alge-
meen voorkomen. Over de hele linie hebben de die-
ren een beter exterieur gekregen, geeft Henk (41) die
met zijn vrouw Margreet (41) in maatschap boert,
aan. “Vooral het beenwerk is opvallend verbeterd. Ze
zijn droger en van achter-
aanzicht keurig recht ge-
plaatst. Uitval door slecht
beenwerk hebben we niet
meer.”  Het gemiddelde ex-
terieur van de vaarzen is
zelfs gestegen naar ruim 83
punten. “Verschillende vaar-
zen krijgen makkelijk 85 punten en we hopen zelfs al
stiekem een keer een excellente koe te kunnen fok-
ken.” Mooie koeien geeft de veehouder arbeidsple-
zier. “We hebben een knappe koppel koeien
gekregen. Koeien met de laatste luxe en dat hebben
we nog niet eerder gehad, dat werkt prettig.” 

Team van specialisten
En ook over de productie is Henk tevreden. “Het
moet vooral probleemloos melken en de koeien
moeten het lang volhouden.” Met een beperkte
opfok van jongvee kan Henk zich geen uitval per-
mitteren. Rustig beginnen als vaars vindt Henk dan
ook een voordeel. “De koeien worden elke lactatie

beter, zo houden ze het lang vol en hebben we
weinig uitval.” Om de beste resultaten uit zijn be-
drijf te halen heeft Henk een team van specialisten
om zich heen verzameld. “Een veevoedingsspecia-

list, een dierenarts voor de
diergezondheid en dus is
het logisch dat je voor de
fokkerij ook een specialist
inschakelt.” Bij het groeien
van het bedrijf maakt hij
een duidelijke keuze in wat
hij uitbesteedt. “Je kunt

alles niet meer zelf doen. Wij doen het manage-
ment, zij het stieradvies.”

“Onze beste vaars is een dochter van Income. Ze
produceert meer dan 40 kilo melk”, vertelt melkvee-
houder Gerrit Kelder. “Eerlijk gezegd vind ik voor
een vaars 30 tot 40 kilo melk per dag meer dan ge-
noeg. Ik heb liever dat ze rustig starten, elke lactatie
beter worden en meer lactaties meegaan. Maar deze
Income doet het op haar sloffen, het is haar niet aan
te zien.” Al 8 jaar doet Gerrit (52) die met zijn vrouw
Fennie (48) en zoon Arjan (23) boert, mee met
Semex Stieradvies. Hij geeft aan dat vooral zijn jong-
ste melkkoeien opvallend veel progressie hebben ge-
maakt. “Eerder moesten we van de 10 vaarzen die
aan de melk kwamen wel twee of drie stuks oprui-
men. Ze voldeden niet of konden de productie niet
aan. Tegenwoordig gaat er geen vaars meer weg, ze
maken de verwachtingen allemaal waar.” 

Betere gezondheid en vruchtbaarheid
De koeien zijn zwaarder geworden, groter, kregen be-
tere uiers en zijn daarmee ook gemakkelijker gaan
produceren, ervaart Gerrit.
“En daardoor gaat het met
de gezondheid en de vrucht-
baarheid ook beter. Zo blijf
ik zelf baas over het afvoe-
ren van de koe.” In zijn vee-
stapel waar Starleader, Lee en Design stevige
fundamenten legden, is het bovendien merkbaar dat
de koeien ouder worden. Momenteel ligt het gemid-
delde op bijna vijf jaar oud. “Volgend jaar zullen ze
nog ouder worden omdat het elk jaar weer gemakkelij-
ker loopt.” En dat lopen bedoelt hij ook letterlijk. “De
benen zijn beter geworden en zo houden de koeien
het lactatie na lactatie goed vol. Al met al is het alge-
meen voorkomen met zo’n twee punten gestegen.”

Meer plezier in melken
Met het verbeteren van de veestapel is ook het ple-
zier toegenomen. “Een probleemloze en ook nog
eens mooie koe geeft arbeidsplezier”, aldus Gerrit

die vertelt dat hij de afgelopen jaren het aantal
koeien heeft uitgebreid naar 90 stuks. Een nieuw
stuk bij de stal aan en een nieuwe 2 x 12 melkstal
zorgen ervoor dat het bedrijf ook de komende jaren

nog verder kan groeien.
“En dat doen we uit eigen
opfok.” Én met hulp van de
Semex adviseur. “Zelf
breng je te veel emotie in
bij het maken van combina-

ties. Zij weten exact wat stieren doen en brengen er
zakelijkheid in, dat geeft het beste resultaat.”

HENK KLOOSTERMAN, HOLWIERDE (GR.)

“DE KOEIEN WORDEN ELKE 
LACTATIE BETER”

Henk Kloosterman, Holwierde

Aantal koeien: 100
Rollend jaargemiddelde: 8.901 kilo melk 
% vet: 4,10
% eiwit: 3,44
Vervangingspercentage: 20 % 
Voerkosten incl. bijprod.: 6,0 cent per kilo melk
Stierkeus: Dominator, Mr. Samuelo, Bolivia,

Baroque, Sidney en Final Cut

“Uitval door slecht 
beenwerk hebben we

niet meer”

Henk Kloosterman: “We hopen zelfs al stiekem een excellente
koe te kunnen fokken”

GERRIT KELDER, HOLTHEME (OV.) 

“ONZE KOEIEN ZIJN GEMAKKELIJKER GAAN
PRODUCEREN”

Gerrit Kelder, Holtheme

Aantal koeien: 90
Rollend jaargemiddelde: 9.490 kilo melk 
% vet: 4,45
% eiwit: 3,53
Voerkosten incl. bijprod.: 5,1 cent per kilo melk
Stierkeus: Dominator, Mr. Samuelo, 

Baroque, Sidney, Savard en
Talent

Gerrit Kelder: “Ik blijf zelf baas over het afvoeren van de koe” 

“Een probleemloze koe
geeft arbeidsplezier”
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Voor fokkers van stayers

JAAP JACOBI
TELEFOON: 06 12 559 832
“Uitgangspunten zijn de veehouder, zijn
koeien én het bedrijfssysteem. Dat verschilt per
bedrijf en daarmee is stieradvies maatwerk.” 

JOHANNES SCHIPPER
TELEFOON: 06 25 580 968
“Fokkerij vraagt een lange adem en daarom 
zijn vertrouwen en een eerlijk verhaal voor mij 
de uitgangspunten.”

HARRY SCHUILING
TELEFOON: 06 53 975 041
“Wanneer je als melkveehouder10 vaarzen
aan de melk krijgt, wil je ook 10 goede.”

CEES VAN DER WEKKEN
TELEFOON: 06 21 641 768
“Ik help melkveehouders koeien fokken die
lang en productief leven en ook nog een 
bovengemiddeld exterieur hebben.” 

AREND WITHAAR
TELEFOON: 06 22 513 871
“Goede koeien fokken is veel meer dan 
alleen cijfers naast elkaar zetten.”

4 U verbetert uw fokbeleid door
uitgebreide kennis van 
beschikbare én nieuwe stieren.

4 U voorkomt inteelt, ‘matcht’ 
de juiste bloedlijnen.

4 Beter voorraadbeheer van 
uw spermavat.

4 U werkt met ervaren 
stieradviseurs met meer 
kennis dan alleen de cijfers.

4 U fokt productievere én 
sterkere koeien (minder uitval
en hogere levensproductie).

4 Kosteloos.

DE SEMEX   
STIERADVISEURS: 

Interesse voor het Semex Stieradvies?
Bel naar ons kantoor: 058 2134961 of uw fokkerijspecialist

GOEDE REDENEN OM VANDAAG NOG MET 
SEMEX STIERADVIES TE STARTEN:
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