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Beste leden,
Het leek ons de hoogste tijd U weer middels een Nieuwsbrief te informeren over allerlei zaken de
vereniging betreffende. We kunnen U meedelen dat het ledental nog steeds groeiende is en dat er nu,
twee jaar na oprichting ruim honderd leden zijn. Op de laatst gehouden jaarvergadering d.d. 23-2-"94 was
daar helaas niet veel van te merken. Vooral als gevolg van het slechte weer kon de voorzitter slechts zeer
weinig aanwezigen welkom heetten. In deze Nieuwsbrief vind U een kort verslag van de jaarvergadering,
die inhoudelijk een boeiend progamma had en als zodanig zeer goed verlopen is.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
- Het bestuur overweegt om de datum van de jaarvergadering dusdanig te wijzigen, dat we meer
bezoekers kunnen verwachten. Suggesties zijn welkom.
- bestuurswisselingen: Onze secretaris en waarnemend penningmeester Aldert v/d Spek heeft begin
augustus zijn functies neergelegd, i.v.m. emigratie naar Denemarken. We willen Aldert nogmaals heel
hartelijk bedanken voor het vele werk, wat hij voor de vereniging heeft gedaan en wensen hem met zijn
gezin veel sukses in Denemarken. Aldert blijft uiteraard wel lid van onze vereniging.
Als nieuwe secretaris kunnen wij aan U voorstellen:

Dhr. Minne Holtrop
Marwei 124a
8508 RH Delfstrahuizen,
tel:05144-1267

Dhr. Holtrop is practisch veehouder en een man met een ruime bestuurlijke ervaring en één van de
medeoprichters van de vereniging. We zijn er van overtuigd in hem een waardig opvolger voor Aldert v/d
Spek benoemd te hebben.
Als nieuwe penningmeester kunnen we aan U voorstellen:

Dhr. J.Zwolle
Rijksweg 1
7971 RT Havelte
tel:05229-1218

Hij is vorig jaar als opvolger van Cees Oostveen in het bestuur gekomen als regiovertegenwoordiger voor Overijsel/Drente, we hebben Jan inmiddels leren kennen als een zeer enthousiast
fokker, die zich met hart en ziel geeft voor hetgeen waar hij zich voor inzet en dat geeft ons het vertrouwen
in een goede samenwerking met hem.
Voorzitter Ab de Groot gaat niet emigreren! (althans voorzover wij weten) Er waren andere redenen die
ons noopten een opvolger voor hem te zoeken. Als de man, die de eerste contacten legde, zo'n
tweeënhalfjaar geleden, als gevolg waarvan de vereniging opgericht is, gunden de medeoprichters hem
de eer om als eerste de functie van voorzitter te vervullen. Vanaf het begin heeft hij duidelijk gesteld dat het
wat hem betrof om een tijdelijke invulling zou gaan, omdat hij anderen veel capabeler vond voor deze
functie dan hijzelf. Hoewel hij de afgelopen twee jaar het tegendeel heeft bewezen, is hij altijd op dit
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standpunt blijven staan en dat heeft er in de bestuursvergadering

van 29 juli j.l. toe geleid dat er

unaniem voor hem een opvolger is gekozen.

Als nieuwe voorzitter kunnen wij aan U voorstellen:

Dhr. Piet Beers
Rustenburgerweg 126
1703 RZ Heerhugowaard
tel:02207-10261

Piet Beers is een enthousiast veefokker en één van de eerste leden van de vereniging. Phill Hasheider
heeft tijdens zijn eerste bezoek aan Nederland in 1989 koeien geanalyseerd op zijn bedrijf. Vanaf de
oprichting heeft hij regelmatig vertaalwerk verricht voor de vereniging, ook heeft hij een ruime bestuurlijke
ervaring. We denken in hem een waardig opvolger voor Ab de Groot te hebben, die overigens wel deel uit
blijft maken van het bestuur.
- Stierenboek: voor wat betreft de publicaties van de codes in het stierenboek moeten wij U helaas een
teleurstellende mededeling doen. In opdracht van het K.N.R.S. heeft de hoofdredacteur van het
stierenboek ons medegedeeld dat hij bij nader inzien niet kan ingaan op ons verzoek tot vermelding van
het triple-A codes bij de gepubliceerde stieren. Hij had in zijn enthousiasme teveel toezeggingen gedaan,
alvorens hij hierover overleg had gepleegd met zijn opdrachtgever: het K.N.R.S. Bij navraag onzerzijds bij
het K.N.R.S. heeft Dhr. Hamoen ons laten weten geen precedent te willen scheppen. Wij betreuren dit
uiteraard, maar kunnen wel enig begrip opbrengen voor dit standpunt. We geloven dat ze op termijn toch
niet meer om onze argumenten heen kunnen en alsnog op ons verzoek in zullen gaan, maar dat vraagt
nog wat geduld van Uw kant. Als gevolg van deze beslissing en onze eerdere, tot nu toe vergeefse
pogingen om de triple-A codes op de stierenkaart vermeld te krijgen, hebben wij besloten U in het vervolg
(voorlopig) een lijst toe te sturen met alle tot nu toe geanalyseerde stieren in Nederland, en de rest van
Europa. Deze lijst zullen wij opstellen nadat Jim Sarbacker tesamen met Jan Schilder eind september de
nieuwe fokstieren heeft geanalyseerd. Deze kunt U dus medio oktober van ons ontvangen tezamen met
een nieuwe Explanation page. Duidelijk willen wij nogmaals stellen dat ons standpunt omtrent publicatie
hetzelfde blijft: het is de taak van de K.I.-verenigingen en veeverbeterings- organisaties om die
service te verlenen waar wij om vragen, het zijn tenslotte gegevens van onze stieren waar we recht op
hebben. In Amerika en Canada heeft het echter ook vele jaren geduurd voordat de K.I.-organisaties de
codes in hun publicaties opnamen en daar is het nu al jaren een vanzelfsprekende service...
het bestuur
JAARVERGADERING 23 FEBRUARI TE ZWOLLE:
Voorzitter Ab de Groot opent de vergadering en verwelkomt de sprekers van vandaag:
Henk van de Zwaag van WWS, Bas Engelen van KI Samen en Jan Schilder.
- Er wordt terug geblikt op het afgelopen jaar waarin het ledental van de vereniging inmiddels is gegroeid
tot 100.
- Ook wordt de kwestie van de door niet approved persons geanalyseerde stieren van KI Nieuw Leven
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genoemd. Hier zullen we als bestuur blijvend aandacht aan besteden om de betrouwbaarheid te
waarborgen.
- Wegens het emigreren van twee bestuursleden wordt er gezocht naar plaatsvervangers.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de sprekers met als onderwerp: mijn visie op fokkerij.
Bas Engelen: " Mijn visie op fokkerij is bevestigd door eigen ervaring."
- Er is geen ras in de fokkerij, het gaat om het functioneren.
- Vanaf 1962 tot 1980 werd op het bedrijf 100% natuurlijke dekking toegepast.
- Vanaf 1980 ben ik gestart met KI Samen.
- Mijn ervaring is: als men praat over het levensproces van een individu kan men een goed vergelijk maken
met planten.

KOE - STIER
15 mnd

1,5 jr

JONG

8 jr

Alleen in het optimum van het leven is iemand in staat iets toe te voegen aan een volgende generatie,
daarna is het maximaal nog in staat een kopie te maken, ofwel het risico op afwijkingen in negatieve zin
neemt toe.
- Indexen: veehouders zijn vaak blind, en gaan hier zonder na te denken mee om. Sinds 1990 wordt voor
het heterosis-effect ƒ45,- inet gekort (dit is een gemiddelde). Mijns inziens is geen enkele wetenschapper
in staat precies te berekenen wat dit in een bepaalde combinatie precies betekent.
- Conclusie: hecht niet meer waarde aan indexen als aan alle andere mogelijkheden om fokkerij te
bedrijven, zoals het triple-A systeem, moederlijnen etc.
Henk van der Zwaag:
- In de VS worden 1000 proefstieren per jaar ingezet, inet + functioneel exterieur zijn belangrijk.
- Ook heeft Amerika meer stiervaders dan Nederland en blijft dus interessant voor ons.
- Visie: door aanscherping van de milieumaatregelen; ervoor zorgen om zoveel mogelijk kg. eiwit per kg.
mest te behalen.
Stier moeten veel melk, hoog eiwit + functioneel exterieur vererven.
- Stiermoeders van WWS stieren hebben gem. 89 pnt. en 3,36% eiw. selectie op moederdieren. Voor
stiervaders is de afstamming belangrijk.
In de VS zijn er weinig dochters per proefstier, dus een lage betrouwbaarheid. Wel heb je meer kansen,
Tesk, Nick, Bell Elton zijn te laag ingeschat.
Het NRS heeft hierdoor op basis van eerste dochter gegevens o.a.: Inspiration en Bell Troy te hoog
ingeschat, en Aerostar en Leadman te laag ingeschat.
- Stieren worden ingezet bij WWS d.m.v. exterieur van stiervaders, het zien van de stier zelf en de
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achtergrond van ouders en dochters. Om een goed beeld van een stier te krijgen gaan we bij de boer langs
om de dochters t.o.v. de bedrijfsgenoten te bekijken. Jonge stieren in de VS krijgen direct een aAa-code.
- Gebruikers van het aAa-systeem zijn intensief met vee bezig, ze weten wat ze hebben en wat ze willen.
- Conclusie; 1: gezond boerenverstand gebruiken.
2: geloof niet in sprookjes.
3: blijf investeren in een betere veestapel.
Jan Schilder: " Ik heb mijn visie op fokkerij geleerd in de praktijk."
- Het is belangrijk om naar goede koeien te kijken, en om uit te zoeken waarom ze goed zijn, hoe ze gefokt
zijn, en hoe hun achtergrond is.
De beste nakomelingen komen voort uit koeien waar de stieren het beste bijpassen.
- Heel belangrijk is de balans in de koe, dit zorgt voor een lange en probleemloze produktie. Hoogtemaat
doet niet direct ter zake, als de balans er maar inzit.
- In alle takken van de veehouderij wordt naar de ouderdieren gekeken, bij koeien gebeurt dit niet.
Een interessant discussiepunt: WAT IS GENETISCHE VOORUITGANG?
H v/d Zwaag:"Nog beter op de koeien passen die je hebt, om nog betere koeien te krijgen.
Het is voor iedere boer verschillend, er zullen boeren zijn die stieren nodig hebben die ƒ1000,- inet
hebben, maar er zijn ook boeren die aan stieren van ƒ100,- inet genoeg hebben."
B Engelen: "Een koe fokken die gemakkelijk en goedkoop produceren kan."
J Schilder: "De praktijk is belangrijk, het hoeven niet altijd jonge dieren te zijn, het
kunnen ook probleemloze oude koeien zijn."

Dit was een korte samenvatting van de jaarvergadering.
de secretaris.

EEN ARTIKEL VAN GARY WEIMAN, EEN AMERIKAANSE FOKKER.

De uitdaging waarmee ieder van ons wordt geconfronteerd is het fokken van de meest efficiënte koe. De
afwegingen die we vandaag maken zijn bepalend of we de gewenste koeien in de toekomst zullen hebben.
Ik wil graag mijn ervaringen aan U overbrengen over mijn werkwijze met mijn veestapel.
Midden 1970, ben ik begonnen om op een andere manier mijn koeien te laten beoordelen. Mijn
gedachtegang in het verleden was, om één of twee zwakste punten van een koe te bepalen. Daarna zocht
ik een stier die deze zwakke punten kon verbeteren. Dit bracht wat vooruitgang maar niet de kwaliteit waar
ik naar streefde.
Ik begon me te verdiepen in succesvolle fokkerijprogamma's van sommige fokkerijbedrijven in de V.S. De
veestapels op bedrijven als b.v. Paclamar en Arlinda leken jaar in jaar uit de beste koeien voort te brengen.
Wat deden zij anders om dit succes te bereiken? Ook rond deze tijd, las ik een artikel over Bill Weeks en
zijn veestapel. Bij hem draaide het allemaal om het fokken van kwaliteitskoeien met hoge
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levensproducties. In diezelfde tijd begon ik gebruik te maken van het aAa-progamma.
Door het gebruik van het aAa-systeem, vind ik dat ik meer gericht ben op het verbeteren van de hele koe,
in plaats van alleen enkele zwakke punten. Als mijn fokkerijprogamma de gewenste resultaten wil
bereiken, moet elke nieuwe generatie koeien een verbetering van kwaliteit en balans laten zien. Dit kan ik
alleen bereiken als ik de beste stieren gebruik en deze op de juiste wijze gebruik.
De functie van een stier is het doorgeven van genetische kwaliteiten van de ene generatie (zijn moeder)
naar de volgende generatie (zijn dochters). De stier die ik gebruik moet de kwaliteiten bezitten die mijn koe
nodig heeft. Om het wat nader te bekijken neem ik als voorbeeld de achterbenen. Als je een koe hebt met
extreem kromme benen en je paart haar met een stier die rechte benen vererft om het probleem te
corrigeren, heb je dan een koe-familie geholpen op de lange duur? Wat we in werkelijkheid gedaan
hebben, is een nageslacht gefokt met een serie genen voor een beenstructuur die zeer krom is van
moederskant en zeer stijl van vaderskant.
In plaats van balans en correctheid in deze afstamming hebben we te kampen met uitersten. Welke
beenstructuur zal zich uiten in de volgende generatie? In de veefokkerij zijn dit verrassingen die ik zeker
kan missen. Hoeveel problemen met koeien zouden we kunnen voorkomen door uitersten uit ons fokkerij
patroon te verbannen? Een andere belangrijke beschouwing, waar we aandacht aan moeten besteden, is
het onderlinge verband van de lichaamsdelen van de koe. Dit onderlinge verband kan een positieve of
negatieve invloed hebben.
Bijvoorbeeld een jonge koe met een goed uier kan op latere leeftijd problemen krijgen wanneer, door de
heupstructuur, er niet voldoende ruimte is voor de uier. Als ze haar uiersteun verliest, niet door zwakte
maar door gebrek aan ruimte, moet ik bij de stierenkeuze aandacht besteden aan het achterstel en niet
aan het uier. Het aAa-systeem helpt me om bij de koeien, op een positieve wijze, het onderlinge verband
van de lichaamsdelen te beïnvloeden. Bij mijn veestapel probeer ik stieren te kiezen uit koefamilies die de
kwaliteiten bezitten die ik graag in mijn koeien wil hebben.
Dit zijn koeien met goede uiers die goed zijn te melken, met goede benen en klauwen waar ze zich vlot op
bewegen, een sterk en breed voorstel voor gezondheid en kracht, een diepe ribbenkast voor capaciteit en
uitstraling van melkrijkheid. Dit zal me de koeien geven die het goed doen in de koppel. Dit zijn de koeien
die op een efficiënte manier voer omzetten in melk met een goede samenstelling.
Voor mij is aAa het beste middel dat ik ken om mijn fokkerij-doelstelling te bereiken. Het geeft me de
vrijheid om zelf de stieren te kiezen die over de kwaliteiten beschikken die mijn koeien nodig hebben. Met
behulp van aAa weet ik welke koeien het beste bij de gekozen stieren passen. Dan kunnen mijn koeien de
beste nakomelingen voortbrengen. Vanwege de individuele wensen van elke boer, zullen de einddoelen
ook verschillen. Kies de stieren die de kwaliteiten bezitten die U zelf wenst en laat dan aAa helpen om te
kiezen waar je ze het meest doeltreffend kunt gebruiken. Dit zal je helpen om een betere levensstandaard
te behalen voor jezelf en je gezin.
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VERSLAG VAN JAN SCHILDER VAN ZIJN LAATSTE WERKBEZOEK IN AMERIKA.
Terwijl velen van U zich vermaakten tijdens de laatste N.R.M. ben ik van 9 tot 19 juni naar Amerika
geweest voor de bijeenkomst van analyseurs, welke twee dagen duurde en waarna ik nog 8 dagen met
Charlie Clark door de staten Vermont, New York en Pennsylvania gereisd heb om stieren en koeien te
analyseren. Hier volgt een kort reisverslag:
Donderdag 9 juni:
'S morgens vertrokken vanaf Schiphol richting New York en vandaar naar Albany, waar ik werd opgewacht
door drie analyseurs uit California. Vandaar zijn we tesamen naar North Clarendon gereden en hebben het
hotel opgezocht. Het is nu inmiddels één uur plaatselijke tijd, dus zijn de eerste vroege boeren in
Nederland alweer klaar met 't melken (hele vroege).
Vrijdag 10 juni:
'S morgens kennismaken met alle aanwezige analyseurs en natuurlijk Mw. Weeks begroeten. Daarna
discussie over alles wat met analyse te maken heeft en hoe het nu verder gaat na het overlijden van Bill
Weeks. In principe verandert er weinig. De principes van het systeem blijven natuurlijk dezelfde zoals ze al
jaren onveranderd in de explanation page staan. Ed Hubbel blijft de boekhouding doen en het enige wat er
verandert is, dat Charlie Clark nu de testen en de explanation pages samenstelt en rondstuurt.
'S middags inleiding van Steve Kerr (Executive secretary en treasurer) van het Holstein Association van
Amerika. Hij gaf zijn opinie over analyse en hoe de Holstein Association tezamen met ons de veehouders
kan helpen betere koeien en stieren te fokken nu en in de toekomst. Ik was zeer verrast over de positieve
en open discussie die we met hem hadden. Deze middag kwam ook nog de term "Balance Breeding" ter
tafel, welke op dit moment veel in Canada maar de laatste tijd ook veel in Nederland door Caneda wordt
gebruikt.
Degenen die afgelopen winter naar de lezing van Caneda zijn geweest met als gastspreker Doug Savage,
kwamen al tot de conclusie dat het verdacht veel weg had van het aAa-systeem en wat de Amerikaanse
analyseurs dus ook volmondig bevestigden.
'S avonds gezamenlijk dineren en praten, praten over .koeien.
Zaterdag 11 juni:
Vandaag met alle analyseurs naar Stacey Bowen Farm voor het analyseren van koeien en stieren, waarna
elk dier uitgebreid besproken wordt om zodoende weer van elkaar te leren. 'S middags Graveside
Memorial bij het graf van Bill Weeks, die voor ieder van ons zeer bijzonder was en die de afgelopen 50 jaar
zeer veel betekend heeft voor de Holstein fokkerij.
Zondag 12 juni:
'S morgens vroeg een van de analyseurs naar het vliegveld gebracht waarna ik met Collega analyseurs
Charlie Clark aan het werk ga en naar Itaca vertrek waar we morgen de stieren van KI Eastern zullen
analyseren. Met Charlie zal ik deze komende week koeien en stieren analyseren. Hij is al ruim 20 jaar
analyseur aan de oostkust van Amerika.
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Maandag 13 juni:
Zo'n 95 stieren geanalyseerd op 3 verschillende locaties. Hier ook o.a. de stieren Mascot, Masterplan, Bell
Tone en natuurlijk Cleitus gezien, die er voor zijn leeftijd nog zeer gaaf uitzag op bijna 13-jarige leeftijd! De
indruk die ik van de stieren krijg is weer zoals altijd, nu ik de stieren gezien heb, zie je dezelfde Cleitus,
opdruk terug in veel van de dochters
Het blijft jammer dat u als veehouder dit niet meer kan ervaren. Na deze stieren te hebben geanalyseerd
hebben we nog 3 bedrijven bezocht, die alle 3 al ruim 15 jaar ervaring met analyse hebben. De basis op
deze bedrijven is duidelijk: gebruik de beste stieren op de koeien waar deze het best op passen om
zodoende in lengte van jaren een goede uitgebalanceerde veestapel te fokken. Dus fok nooit te eenzijdig.
Gezien o.a. een beste Leadman en Aerostar, beide uit een Chief Mark moeder en beide rond 50 kg per
dag als vaars producerend. Deze 3 bedrijven vielen ook op door de hoge gemiddelde leeftijd van het vee,
waardoor veel goed fokvee verkocht kon worden.
Iets anders wat me opviel was het vreemde weer hier, het ene moment zonnig en 40 °C waarna plotseling
regen en wel zó hard dat we de auto langs de weg moesten parkeren waarna het ook weer net zo snel
zonnig en 40 graden werd. En dit zowaar soms 3 maal per dag. Het gezegde hier in Pennsylvania luidt dan
ook: " Staat het weer je niet aan, wacht dan even ".
Dinsdag 14 juni:
Bij KI Sire Power 25 stieren geanalyseerd op verschillende locaties, waar vooral de laatste nieuwe stal
opviel door zijn enorme omvang en men had alweer plannen voor de bouw van nog zo'n complex. Hier o.a.
gezien de volle broer van Jabot: Juniper Cleitus Rodney en verder Curious, Manager, Slocum en Oscar,
deze laatste is meer het ronde type stier, breed, diep, rondribbig en in balans, verder nog Mountain die juist
het tegenovergestelde is, dus meer het scherpe type. 'S middags naar KI Taurus, wat een kleine KI is en
waar o.a. de stieren Horace, Harry RF en de Brown-Swiss stier Emory staan. Hierna nog enkele bedrijven
bezocht waar geanalyseerd moest worden. De laatste stop van vandaag was ook de meest
indrukwekkende, nl. Cor Wood Farms van Ron en Tim Wood. Gemiddelde produktie van rond 11000 kg.
en een BAA van 110 wat tot de top van Amerika behoort wat betreft exterieur. Hier stonden dan ook zeer
veel beste oude, excellente koeien en koefamilies met o.a. Elevation, Starbuck en Astrojet als vader. Ook
hier lag de gemiddelde leeftijd boven de 6 jaar. Dit is natuurlijk niet zomaar bereikt, hier gaan jaren van
uitgebalanceerde fokkerij aan vooraf en dan is het nog steeds de kunst om dit hoge niveau te behouden.
Dit bereikten ze door goede stieren te gebruiken, waarvan een gedeelte oudere, beproefde stieren, een
klein gedeelte " Hot Bulls " en daarnaast ook eigen stieren uit hun beste koefamilies. Want goede
koefamilies zijn voor hun de basis. Of zoals Bill Weeks het mij eens gezegd heeft: " De beste resultaten in
de fokkerij bereik je door de beste combinaties te maken met de beste ouderdieren ".
Woensdag 15 juni
Veel kilometers gemaakt en weer een aantal bedrijven bezocht, waarvan Lee Roy Plance Junior een klein
bedrijf was met maar 30 koeien, waarvan er 10 excellent waren, hier ook nog een Penstate en een
Bootmaker vaars, die beide AB-waardig waren en rond de 35 kg. produceerden. Hierna een groot bedrijf
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met meer dan 200 stuks vee nl. Marschall Brothers. Dit was een heel ander type bedrijf; waar de vorige
zich meer richtte op het fokken van keuringskoeien, daar was dit meer het commerciële melkvee bedrijf
met weinig excellente koeien, maar ook bijna geen slechte koeien, met als bewijs weer een gemiddelde
leeftijd van 6 jaar.
Donderdag 16 juni:
KI Federated waar we 30 stieren hebben geanalyseerd o.a. Merril en Leadman en kijkend naar de laatste
vielen me de wijd geplaatste voorspenen op, hebben veel van zijn dochters dit ook niet? Hierna weer op
een aantal bedrijven geanalyseerd waarna de volgende stop bij Em Tram is. Het is nog steeds extreem
warm (40 °C), slecht weer voor koe en mens, maar binnen bij de airco vertelt een van de laborantes me het
een en ander over dit ET station, waar 3 maal per week koeien gespoeld worden met een gemiddeld
resultaat van 5 goede embryo's. Een van de mensen daar vertelt me dat de koeien gehuisvest zijn op 4
verschillende lokaties met verschillende eigenaren uit alle delen van de wereld. Hij vertelt me o.a. dat
koeien hier om verschillende redenen zijn, sommige om hun exclusieve exterieur, andere omdat ze
superproducentes zijn en een groep die zich onderscheidt door zijn hoge index en de meeste uit deze
laatste groep zijn van veeverberingsorganisatie uit Nederland afkomstig, zegt hij. Na nog wat koeien te
hebben bekeken, hebben we nog een bezoek gebracht aan het Amisch gebied, waar Charlie veel klanten
heeft. De Amisch gemeenschap onderscheidt zich door geen gebruik te maken van sociale voorzieningen,
het elektrisch net en auto's of tractoren. Vervoer en werk op het land wordt gedaan met paardekracht.
Elektriciteit wekt men zelf op en de Amisch gemeenschap heeft zijn eigen sociale voorzieningen. Het gaat
dan ook vaak zo; als er iemand ziek is komt er hulp van anderen uit de gemeenschap. Je herkent deze
mensen gemakkelijk doordat ze allemaal hetzelfde gekleed zijn en de getrouwde mannen allemaal een
baard hebben. Op de openbare weg zie je ook veel paard-en-wagens rijden, wat toch wel een apart
gezicht is, maar als de reisafstand te groot wordt vraagt men toch al gauw de buurman, of die ze even met
zijn cadillac wil vervoeren.
Vrijdag 17 juni:
'S morgens wat inkopen gedaan, hierna nog 2 bedrijven geanalyseerd en vervolgens doorgereden naar
Kempton waar het Rothrock bedrijf gevestigd is. Dit bedrijf is 13 jaar geleden gestart met als eigenaar
Bruce Rothrock en bedrijfsleider Jack Miller. Charlie komt hier al vanaf de start om te analyseren. Hier zie
ik de moeder van Leadman en Liturgy. De inmiddels 13 jaar oude Valiant dochter uit een Astronaut
moeder staat er nog steeds gaaf bij. De beste dochter uit Lou Ella is ongetwijfeld de Big All dochter Lea. Dit
was qua index nu niet direct de meest voor de hand liggende combinatie maar het was wel een stier
waarvan de code goed bij Ella paste. Lea heeft inmiddels haar moeder overtroffen met haar 94 punten
voor exterieur en een laatste lijst van ruim 19000 kg. Een belangrijke stelregel van Jack Miller is dan ook:
" Probeer fokkerij fouten zoveel mogelijk te voorkomen.

Aan het eind van deze trip gekomen heb ik weer veel gezien en geleerd en een ding is me weer eens
duidelijk geworden: het fokken van goede stieren en koeien komt nooit zomaar uit de lucht vallen. En van
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fokkers die al jaren goede koeien en stieren hebben gefokt kun je altijd weer leren; denk nooit nu weet ik
het allemaal wel, want die fout is in het verleden al genoeg gemaakt.

De groeten en tot een volgende keer, Jan Schilder

CITATEN:

- Gelezen in Holstein World April 1994
Een grote persoonlijkheid verloren.
Terugkijkend op de recente dood van W.A. "Bill" Weeks (oprichter van de aAa- analyse) heb ik vaak
gedacht, dat ik weinig mensen heb ontmoet in mijn leven met meer nuchter verstand dan hij. Ik ontmoette
Bill voor het eerst dertig jaar geleden en spoedig merkte ik dat hij in één zin meer kon zeggen, dan waar
anderen een hele alinea voor nodig hadden. Hij leerde velen hoe je betere koeien kon fokken en zijn
heengaan is een groot verlies voor allen die hem gekend hebben.
Modesto,CA

Steve Relvas, Rel-Vista Inc.

- Gelezen In Veeteelt Februari 1992
Eind vorig jaar kreeg Jan Schilder van KI-Noord-West het verzoek de fokstieren te analyseren. Directeur ir.
Pieter Scheer:" Er zijn nu eenmaal leden die er om vragen. Zelf denken we dat het systeem geen enkele
informatie aandraagt; we geloven er geen barst van. Ik hecht eraan dit naar buiten te brengen, want men
zou inderdaad kunnen denken dat we wel iets zien in aAa. Dit is dus niet het geval....."

- Gelezen in Holstein Inernational Maart 1994
Ik breng de stieren onder in verschillende aAa-groepen, omdat de paringen in ons bedrijf vooral op basis
van aAa-paringen plaatsvinden. Ik ben van mening dat ik geen dieren wil verkopen die ik zelf niet in mijn
veestapel zou willen hebben. Dus probeer ik zoveel mogelijk Fokkerij fouten te voorkomen.
Jack Miller Manager Rothrock Pennsylvania

Tot zover onze Nieuwsbrief. Wij hopen dat U hem weer met plezier gelezen heeft.
Mocht U iets lezen, horen of zien waarvan U denkt: " dat is leuk voor de Nieuwsbrief" Stuur het dan op naar
onze secretaris. Wij zullen er graag gebruik van maken. Ook vragen voor de vraagbaak blijven welkom.
P.S. Nog een vraag van onze secretaris. I.v.m. de diverse bestuurswisselingen kan het gebeuren dat Uw
adres niet juist vermeld staat op de Nieuwsbrief. Wilt U dit s.v.p. controleren en als het niet klopt, dit even
doorgeven aan onze secretaris? Bij voorbaat onze dank. Dan kunt U ook in de toekomst al onze
mededelingen op tijd en op het goede adres ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
de redactie

