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Dakota, met beide wws-Holsteinlegendes
O Man en Durham in de afstamming, is
momenteel de nummer 4 in de nationale
ranglijst van Vlaanderen en Nederland.

World Wide Sires (wws) dat dit jaar zijn veertigjarig bestaan viert, vermarkt stieren-

er

sperma wereldwijd, in meer dan 70 landen. wws is uitgegroeid tot een van de toonaangevende organisaties in de internationale Holsteinfokkerij.

– Luc Van Dijck –
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World Wide Sires (wws) werd 40 jaar geleden opgericht door Bill
Clark die een aantal Amerikaanse ki-organisaties ervan kon overtuigen om de krachten te bundelen om Amerikaanse stieren buiten Amerika te vermarkten. wws is vandaag eigendom van de 2
grote ki-coöperaties, Select Sires en Accellerated Genetics. Select
Sires is de grootste ki-coöperatie in Amerika; Accellerated Genetics komt op de vijfde plaats. Meer dan 60.000 melkveehouders
in Noord-Amerika zijn lid van Select Sires en Accelerated Genetics. Samen met hun 9 miljoen koeien testen ze jaarlijks 500 stieren.
Wij hadden een gesprek over de werking van wws met manager
Henk Visser en fokkerijadviseur Eddy Tierens. Ook Lyon Scheelen,
zelfstandig importeur van Semenzoo, zat mee aan tafel. Dat was
geen toeval, vanaf augustus zullen wws-b-nl en Semenzoo de
krachten bundelen. Semenzoo is de exportorganisatie die sperma
van Italiaanse stieren in het buitenland vermarkt. Lyon Scheelen:
“Semenzoo België heeft 2 medewerkers in Vlaanderen en 5 in
Wallonië. Om onze efficiëntie te verhogen, gaan we vanaf september samenwerken met wws-b-nl in Vlaanderen. Zo slaan we
2 vliegen in 1 klap. We zullen onze aanwezigheid op de Vlaamse
markt versterken en tegelijk kunnen beide partijen de kosten
drukken en dat komt ook de veehouder ten goede. Iedereen moet
dus beter worden van deze samenwerking.”
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Steeds op zoek naar het beste

Noord-Amerika, bron voor de Holsteinfokkerij
“Op 40 jaar tijd zijn we een van de grote spelers geworden in de
Holsteinfokkerij. De Amerikaanse Holsteinkoe en de uitmuntende koefamilies hebben ophef gemaakt als een uitstekende bron
van genetica”, zegt manager Henk Visser. “wws heeft niet alleen
de stieren van Select Sires en Accelerated Genetics in de portefeuille. We verdelen ook de stieren van Masterrind, het grootste
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Duitse ki-bedrijf, en werken samen met de 2 grote Spaanse kiorganisaties Aberekin en Xenetica Fontao. We verdelen sperma
naar 70 landen. wws is bijzonder actief in Zuid-Afrika, Israël,
Saoedi-Arabië, Turkije, Japan, China, Australië, Rusland, Oekraïne, …
Een zaak is zeker: wie een willekeurige Holsteinpedigree goed
bekijkt, komt tot de vaststelling dat de invloed van wws-stieren op
de wereldwijde Holsteinpopulatie zeer groot is. World Wide Sires
heeft de internationale Holsteinpopulatie uitmundende stieren
nagelaten. Echte legendes van het Holsteinras zijn zeker Elevation, Bell, Chief Mark, Rotate, Blackstar, Cleitus, Elton, Manfred,
Patron, Emory, Durham en bw Marshall. Meer recent denken
we aan topverervers als O Man, Mr Sam, Blitz, Damion, Planet,
Alexander, Sanchez en Million.
We hebben een afzonderlijke entiteit wws-b-nl opgericht voor
de distributie van sperma in Nederland en België. We werken
met een team van 15 mensen, hoofdzakelijk fokkerijspecialisten
en adviseurs. De hoofdzetel bevindt zich in Heerenveen. De ki’s

Enkele actuele toppers van WWS
t Planet: nummer 3 tpi (total performance index) veel melk,
outcross
t Man o man: nummer 4 tpi, hoog eiwit, veel type
t Dempsey: nummer 1 lpi (lifetime profit index) Canada,
kracht, type
t Damion: nummer 1 totaal exterieur Nederland/Vlaanderen, kracht, duurzaamheid
t Sanchez: nummer 3 exterieur usa, machtige koeien

De belangrijke rol van de fokkerijadviseur ligt precies in het
continu bijsturen en zoeken naar evenwichten in de veestapel.
Met de fokkerij kunnen we dus anticiperen op mogelijke proble-
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die wij vertegenwoordigen, testen samen ieder jaar meer dan
700 stieren. Door hun omvang en omdat ze zoveel stieren testen, blijven alle fokkerijmogelijkheden open en kunnen wij de
veehouder, die stieren kiest in functie van zijn fokdoel, een maximale keuzevrijheid garanderen. Omdat er regionale verschillen
zijn, maken we 3 stierenkaarten: eentje voor Vlaanderen, een voor
Wallonië en een voor Nederland. De selectie van stieren die op de
stierenkaart komen, is ingegeven door onze klanten en door de
evoluties waarop we willen inspelen. We kunnen alleen tevreden
zijn met het beste. We willen ons ook onderscheiden van het aanbod van andere ki’s.”

Paringsprogramma gebaseerd op evenwicht
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men op lange termijn. Maar op korte termijn speelt het management op het bedrijf de grootste rol. Bijvoorbeeld op het vlak van
de vruchtbaarheid van de hoogproductieve koe. Dat is zeker een
aandachtspunt op grote bedrijven. Veehouders die honderden
koeien managen, gaan meer en meer werken volgens vaste protocollen. De bronsten worden gesynchroniseerd en de bedrijven
doen een beroep op een professionele vruchtbaarheidsbegeleider. Een andere oplossing wanneer arbeid de beperkende factor
wordt, is de jongveeopfok uitbesteden. Dat wordt meer en meer
een gespecialiseerde tak binnen de melkveehouderij”, aldus nog
fokkerijspecialist Eddy Tierens. r
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Fokkerijadviseur Eddy Tierens heeft een lange staat van dienst op
het gebied van rundveeverbetering. Hij kent de rundveefokkerij
als geen ander. “Exterieurbeoordeling is een van de hulpmiddelen om vooruitgang te boeken op het vlak van productie, duurzaamheid en levensduur. Je moet de koe goed in beeld hebben
en ze volledig beoordelen, haar sterkten en haar zwakten kennen.
Ook de kenmerken van de moeder spelen mee. Sedert 2008 zijn
we gestart met een het paringsprogramma wms of World Mating
Service. Wij gaan de boer op om bij iedere koe de beste stier te
kiezen. Wij informeren de melkveehouder ook over welke pinken
hij best kan aanhouden. Evenwicht is ons motto: met gerichte
paringen komt er een evenwicht in de productieaanleg en het
productievermogen van de individuele koe. Alleen zo zal de koe
gezond blijven en ook die hoge producties realiseren.”

In het kader van verdere rationalisatie en efficiëntiewinst gaat World
Wide Sires vanaf augustus samenwerken met Semenzoo. Daarover
zijn goede afspraken gemaakt tussen (van links naar rechts) Lyon
Scheelen van Semenzoo en Eddy Tierens en Henk Visser van wws.
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“Een paar jaar geleden heeft wws de term melkkracht geïntroduceerd”, vervolgt Henk Visser. “Veehouders zijn op zoek naar een
hoge productie, maar ze zoeken ook die specifieke eigenschappen die geassocieerd worden met duurzaamheid en levensduur.
Melkkracht heeft te maken met een hoge productie en de kracht
om deze productie aan te kunnen. Duurzaamheid mag dan misschien een modewoord zijn, maar duurzaamheid moet concreet
zichtbaar zijn in de cijfers. Uit de gegevens op de stierenkaart
moet blijken wat iedere stier in petto heeft.”
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Fokkerij is altijd in beweging
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“Fokkerij is een boeiende bezigheid. Het is als ki-organisatie
een continue, maar gezonde strijd om de beste stieren te hebben. Altijd op zoek naar het beste en altijd op zoek naar ander
bloed. Het komt er vaak op aan om de snelste te zijn om een
veelbelovende stier aan te kopen. Iedere veehouder wil in principe hetzelfde, een melkrijke en complete koe. Maar de weg om
dat te bereiken is dikwijls anders, dat betekent een ander stiergebruik. De sterkte van een wereldras als Holstein is dat we overal
ter wereld op zoek kunnen gaan naar het beste.
Fokkerij is geen statisch gegeven. Binnen het Holsteinras
hebben zich door de jaren heen verschuivingen voorgedaan wat
fokdoelen betreft. Werk je te veel in de ene richting, dan dreig
je te verliezen aan de andere kant. We willen dat een koe langer
meegaat en daarom staan vandaag kenmerken als fitness en conditie bovenaan. Maar aan de andere kant willen we niet toegeven
op productie. De fokkerij moet ook inspelen op veranderende
omstandigheden. De milieureglementering en de economische
omgeving waarin de veehouder produceert, bepalen mee welke
koe we zullen fokken. We zien dat de invloed van het milieu in
Nederland en Vlaanderen steeds groter wordt. Voor Wallonië
speelt dat iets minder. Daarom zullen we via genetica meer uit de
koe trachten te halen: een efficiëntere en meer duurzame koe die
het voeder nog beter benut. Meer melk per koe betekent minder
dure stalruimte en minder mest. Een nieuw item is hoornloosheid. De Red Holsteinstier Lawn Boy heeft het hoornloze gen in
de populatie wijd verspreid. We zien meer en meer ki’s die een
fokprogramma voor hoornloosheid opzetten.
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