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Wilder Herzdame P (v. Superhero)
is de volle zus van de stier Wilder
Hotspot P en kreeg recent 90 punten

Altijd de beste stieren
blijven gebruiken

De techniek genomic selection zette de fokkerij van het Duitse
melkveebedrijf Wilder Holsteins op de kaart. Het fokken van stieren
voor ki-organisaties is inmiddels een belangrijke bedrijfstak.
Fokkerijbeslissingen gebeuren op basis van cijfers, maar van een fraaie
koe kan Norbert Holtkamp nog altijd genieten. ‘Genomic selection
heeft onze veestapel enorm snel verbeterd, ook qua exterieur.’
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

‘W

e hebben altijd de beste stieren van de
wereld gebruikt. Altijd. En dat doen we
nog steeds.’ Melkveehouder Norbert
Holtkamp laat bewust een spaarzame stilte vallen
in zijn energieke betoog over fokkerij. ‘Tot aan de
introductie van genomic selection verkochten we
nooit een stier aan de ki. Maar toen we een aantal

50

dieren lieten testen en ze hoge genoomfokwaarden
bleken te hebben, kwam er ineens ki-interesse. Genomics bewees dat de generatielange inzet van de beste
stieren vanuit de hele wereld altijd loont.’
Wie met Norbert Holtkamp in gesprek gaat over
fokkerij, kan daar maar beter veel tijd voor uittrekken. Norbert (51) boert samen met zijn broer Her-
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mann (56) en Hermanns zoon Hendrik (20) vlak over
de Duitse grens in het plaatsje Vreden. Met hun stalnaam Wilder Holsteins genoten ze de afgelopen jaren veel internationale aandacht, dankzij stieren als
Wilder Kanu, Wilder Smiley en recenter Wilder Hotspot P en Wilder Home PP. Opvallend is dat, ondanks
die lange lijst met ki-stieren, de interesse van ki-organisaties in de Wilderveestapel pas tien jaar geleden is
gestart. Daar waar diverse topfokkers als gevolg van
genomic selection steeds minder stieren aan ki-organisaties leverden, zag Norbert juist kansen. ‘Mijn
broer runde al 25 jaar het ouderlijk melkveebedrijf.
Ik deed de fokkerij, maar had daarnaast mijn eigen
baan bij de gemeente. Toen er ki-interesse kwam
dankzij de hoge genoomfokwaarden in onze veestapel en ik zag dat je daar geld mee kon verdienen, heb
ik mijn baan opgezegd en ben ik me volledig gaan
richten op de fokkerijtak.’

Jaarlijkse inzet van 350 embryo’s
Investeren in koefamilies, de inzet van de juiste genoomstieren, het volop benutten van jonge donoren
en het organiseren van veilingen legden geen windeieren; afgelopen tien jaar vertrokken jaarlijks minimaal 30 stiertjes met het Wilder-prefix naar ki-organisaties. ‘Maar het wordt nu wel moeilijker’, erkent
Norbert. ‘Ki-organisaties breiden het eigen fokprogramma steeds verder uit en willen vaker exclusiviteit als je hun topstieren gebruikt. Daarnaast hebben
ze minder stieren nodig. Je moet als fokker meer
investeren om de juiste stieren aan te kunnen bieden, terwijl de prijzen niet hoger worden.’
Holtkamp kent ook de oorzaak van de steeds kritischere ki-organisaties. ‘Van een topstier worden
steeds minder rietjes verkocht, omdat de nieuwe
generatie al snel weer beter is. Nog belangrijker is
de concurrentie van Belgisch witblauwe stieren. Er
zijn daardoor minder holsteinrietjes nodig.’
In Vreden melkt de familie Holtkamp met twee recent vervangen Lely A5-robots 120 koeien. De veestapel bevat zowel rood- als zwartbonten en ongeveer
30 procent is inmiddels hoornloos. ‘Roodbont heeft
zwartbont nodig voor voldoende hoge fokwaarden en
zwartbont heeft roodbont nodig voor het hoornloosheidsgen’, zo stelt Norbert.
Dat er nog altijd wordt geïnvesteerd in fokkerij,
blijkt uit het hoge aandeel jongvee van in totaal 200
stuks. ‘Elke maand betaal ik 10.000 euro aan et-kosten. We werken met ontvangsterbedrijven en jaarlijks zetten we 350 embryo’s in’, zo geeft Holtkamp

Vreden

Hendrik en Norbert Holtkamp

een inkijkje in het fokkerijprogramma. Het uitzoeken van donoren is volgens Holtkamp vooral een
kwestie van cijfers volgen. ‘Alle dieren met een fokwaarde RZG van 152 of hoger worden met een goede
genoomstier geïnsemineerd. Bij hoornloze dieren ligt
die grens op 148 RZG. Embryotransplantatie passen
we toe bij dieren vanaf 160 RZG. Alle andere dieren
worden drachtig van een embryo.’
Embryo’s verkopen doet Holtkamp liever niet, dat
levert te weinig op. Dan zet Norbert liever het embryo zelf in met de kans op een kalf met hoge genoomfokwaarden. ‘Een kalf is interessant als het
zowel een hoge RZG als een hoge TPI heeft. Daarnaast moet het een foutloos exterieur hebben met
extra aandacht voor vier fokwaarden.’ Hij telt op zijn
vingers af: ‘Een goede kruisligging, niet te steil beenwerk, niet te korte spenen en achterspenen die niet
te dicht bij elkaar staan. Als een kalf aan deze voorwaarden voldoet, kun je handel doen.’
Merkt hij toenemende aandacht voor voerefficiëntie?
‘De eerste interesse is er wel bij ki-organisaties. Maar
ik vraag me wel af of je daarmee echt koeien gaat
fokken die boeren willen. Het zijn toch de kleinere,
lichtere koeien die efficiënter met voer omgaan.’

Genomic selection werkt snel
Het doet Norbert Holtkamp geen recht om hem te
typeren als een fokker die vooral dieren fokt voor
handel met ki-organisaties. Hij is ook echt een koeienliefhebber. Moeiteloos somt hij stambomen op bij
de koeien die hij vol trots in de stal toont. ‘Genoomfokkerij heeft onze veestapel echt enorm snel verbeterd’, zo geeft hij aan. ‘Qua productie, maar ook in

Op de staldaken zijn volop
zonnepanelen gelegd
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exterieur. In de laatste tien jaar hebben we al negen
excellente koeien gefokt, in de vijfentwintig jaar
daarvoor, toen we ook serieus aan fokkerij deden,
geen een.’ Dat komt volgens Norbert mede door de
strenge selectie van ki’s. ‘Die zetten nu niet zomaar
meer op basis van emotie een stier in. Zo worden er
nauwelijks meer zonen van showkoeien ingezet. Dat
is meer dan terecht. Vaak zijn dit koeien die top worden verzorgd, maar qua genetica en nafok vallen ze
regelmatig door de mand.’
De productie is ook gestegen: de 305 dagenproductie
ligt inmiddels op 12.570 kg melk met 3,97% vet en
3,52% eiwit. ‘En dat met een veestapel met 38 procent vaarzen. Vanwege de grote instroom van vaarzen verkopen we veel oudere koeien.’

Maak fokkerij niet te ingewikkeld

Wilder Smile (v. Brekem)
had als pink de hoogste
TPI-fokwaarde van Europa
bij roodbont

In de stal draait het om een paar koefamilies die erg
succesvol zijn. Zo is er de eigengefokte K-familie, die
al sinds de jaren tachtig in de stal aanwezig is. Uit
deze lijn stammen stieren als Wilder Kanu en ook de
populaire stiermoeder Wilder K25 (v. Brekem). Uit de
familie van Batke Outside Kora stamt de stier Wilder
Hotspot P (v. Superhero). Kora was een met 94 punten inschreven Outsidedochter, die in 2006 het vaarzenkampioenschap op haar naam schreef tijdens het
EK in Oldenburg. Holtkamp kocht uit haar een
Snowmankleindochter, waar hij succesvol mee verder fokte. Hotspot P was afgelopen jaren een populaire stier in Duitsland en werd volop als stiervader
ingezet. Ook Holtkamp verkocht wel vijftien Hotspotzonen aan ki-organisaties. Bij het aan de melk
komen van zijn dochters eind vorig jaar, liep zijn
fokwaarde een deuk op, mede vanwege zijn tegenvallende score voor beenwerk (omgerekend 92 punten).
‘We melken zelf zeven tweedekalfsdochters van
hem, die het prima doen. Ik verwacht dat zijn fokwaarde wel zal stijgen.’ Holtkamp toont een van de

grote, gerekte Hotspotdochters. En als zijn fokwaarde niet herstelt? ‘Dat is ook het risico van topfokkerij. Het kan ook wel eens tegenzitten’, zo stelt hij
nuchter vast.
Hoe hij stieren selecteert en combinaties maakt? Het
is volgens Norbert veel lezen, cijfers uitpluizen en
fokkers en ki-organisaties spreken. ‘Als ik echt vertrouwen in een stier heb, dan durf ik hem wel een
jaar te gebruiken. Maar ik spreid de stierenkeus,
omdat je ook niet zeker weet welke vraag er komt’,
zo legt hij uit. ‘In Duitsland zou het zomaar kunnen
dat er binnen een paar jaar alleen nog maar volledig
hoornloze stieren worden gevraagd. Maar andere
landen zijn nog lang niet zo ver. Ook wordt het
steeds lastiger om in een vroeg stadium aan sperma
van topstieren te komen, zonder dat daar allerlei
clausules aan worden verbonden.’
Bij het maken van combinaties – Norbert maakt er
tientallen per week – streeft hij naar eenvoud. ‘Kijk
naar de minst sterke eigenschap en ga die corrigeren.
Maar probeer dat niet voor elke fokwaarde te doen,
dat maakt het veel te ingewikkeld.’
Gewilde stiermoeders worden maximaal benut en
krijgen dikwijls tientallen nakomelingen. ‘Kijk de
stierenlijsten maar na: 90 procent van de stieren
stamt af van de 2 procent koeien met de hoogste
fokwaarden. De kans dat je een stier kunt leveren uit
een stiermoeder met een lagere fokwaarde is echt te
klein’. Dat daarmee in de topfokkerij de kans op
inteelt groter is, wordt volgens Norbert te veel opgeblazen. ‘Als fokker wil je goede eigenschappen vastleggen. Dat kan heel goed met lijnenteelt bij stieren,
zolang er maar voldoende spreiding is in de totale
populatie.’ Hij staaft dat met voorbeelden. ‘Ik heb
een Hotspotdochter uit een halfzus van Hotspot. In
onze hele stal kun je geen koe vinden met een betere
uier. Je verankert in de genen de superieure uierkwaliteit. En ook de showkoe Batke Kora was lijngeteeld.
Ze was een dochter van Outside uit een Lee uit een
Leader. Dat waren allemaal nazaten van Comestar
Laurie Sheik.’

Veilingen zorgen voor naamsbekendheid
De laatste koefamilie die Norbert graag nog toont,
is die van Wilder Smile. De Brekemdochter kreeg
85 punten, stamt uit de Massia’s en is onder meer
de moeder van Wilder Smiley (v. Battlecry) bij CRV.
‘De stier Brekem heeft hier goed werk geleverd. Hij
had een hoge RZG en leverde zowel goede stieren
als dochters met hoge genoomfokwaarden.’
In 2016 was een Appolldochter uit Wilder Smile
met 35.000 de veilingtopper van de German Selection
Sale. Deze veilingen, die een initiatief waren van
Holtkamp, werden in 2016 en 2018 op het bedrijf
gehouden. ‘Ze gaven veel naamsbekendheid en hebben ons bedrijf mede op de kaart gezet. Maar door
de hoge kosten en het vele werk zijn we daar wel
mee gestopt’, zo blikt Holtkamp terug. De veilingen
zijn er opnieuw een sterk voorbeeld van hoe fanatiek
Norbert zich heeft gefocust op topfokkerij. En ondanks de steeds groter wordende uitdagingen om
stieren aan ki’s te verkopen, blijft Holtkamp enthousiast. ‘Je leert zoveel mensen kennen. En zeg nu eerlijk: fokkerij is toch ook gewoon heel erg leuk?’ l
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