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Beste leden, 
voor u ligt de eerste nieuwsbrief van een in 

meerdere opzichten bijzonder jaar. In de 

eerste plaats is het dit jaar 12,5 jaar 

geleden dat onze vereniging werd 

opgericht dit was namelijk op 20 oktober 

1992. Verder hebben er enkele 

bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wij 

hebben op de laatste jaarvergadering 

afscheid genomen van Piet Beers als 

voorzitter, hij heeft die functie vele jaren 

vervuld. Ook vanaf deze plaats willen wij 

hem en zijn vrouw Joke nogmaals 

bedanken voor hun inzet.  

Wij denken als bestuur dat een aantal 

doelstellingen waarvoor de vereniging 

destijds is opgericht bereikt zijn. U moet 

dan vooral denken aan het ruchtbaarheid 

geven aan het bestaan van aAa en KI-

verenigingen stimuleren tot het analyseren 

van hun stieren. Beide doelen zijn 

verwezenlijkt. Bijna iedereen in de 

fokkerijwereld heeft wel gehoord van aAa. 

Dat wil nog niet zeggen dat iedereen het 

begrijpt of wil begrijpen laat staan het 

belang ervan inziet. Op zich is dat niet erg 

zolang het maar duidelijk is wat aAa is en 

doet en er geen onzin verhalen worden 

verspreid.  

Men is keer op keer bezig om de formules 

en berekeningen aan te passen. Men belegd 

discussieavonden om te praten over hoe de 

koe er uit moet zien. Triple-A is al 12,5 

jaar in Nederland hetzelfde en al meer dan 

50 jaar in Amerika hetzelfde Ik zou dit 

stukje willen afsluiten met een uitspraak 

van Bill Weeks:”Keep Doing what we 

do”. 
  

Johan van Houwelingen (uw nieuwe 

voorzitter.) 

 

Mededelingen van het bestuur. 

 
Nieuwe functieverdeling: 

 

Johan van Houwelingen  voorzitter 

Joost Wesselingh  secretaris 

Eelco Zandvliet penningmeester 

Catrinus Deinum vice-voorzitter 

AFSCHEIDSWOORD VAN DE 

VOORZITTER. 
 

Tijdens de laatste jaarvergadering heb ik 

afscheid genomen als voorzitter van de 

vereniging. Omdat niet iedereen van U 

daar aanwezig kon zijn en ik de behoefte 

heb om van alle leden afscheid te nemen 

wil ik trachten op papier te zetten, van 

hetgeen ik U deelgenoot  wil maken. 

Om met het laatste te beginnen: met veel 

plezier kijk ik terug op de laatste 

jaarvergadering, een passender afscheid 

had ik mij niet kunnen wensen, met dank 

aan alle sprekers en de mensen daar 

aanwezig! De 12 jaar welke ik ook voor de 

vereniging bestuurlijk actief ben geweest, 

zijn wat dat betreft unieke jaren geweest en 

de ervaringen welke ik in deze functie heb 

opgedaan hebben een onuitwisbare indruk 

op me gemaakt, zowel positief als negatief. 

De positieve herinneringen zijn: de grote 

saamhorigheid en de inzet van de mensen 

van het eerste begin o.a. Ab de Groot, Cees 

Oostveen, Jacob Molenaar, Aldert van der 

Spek, Wim Leenders, Wim Klaver, Aad 

Valkering en de goede samenwerking met 

de bestuursleden welke erna kwamen. Het 

gemeenschappelijke doel schepte een 

hechte band, ook al waren we nog zo 

verschillend van karakter. 

En onze inzet is beloond! Bij het 

doorwerken van mijn archief komt dat nog 

weer eens haarscherp naar voren, als je de 

artikelen leest uit de beginperiode over 

aAa in de vakbladen, en nu, en je ziet tot 

welke omvang het gebruik van aAa is 

gegroeid, geeft dat  ontzettend veel 

voldoening en is het elke minuut welke ik 

er heb ingestopt meer dan waard geweest. 

We hebben een zeer belangrijke bijdrage 

geleverd aan het feit dat u nu kunt 

beschikken over dit onafhankelijke 

analysesysteem. 

Zoals ik op de jaarvergadering ook al 

gezegd heb, toont dit nogmaals aan 

hoeveel macht U als veehouder eigenlijk 

bezit, bundel die kracht en doe er Uw 

voordeel mee! Negatieve ervaringen waren 

er ook en het positieve daarvan is weer dat 
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het je weer sterker maakt en zelfbewuster 

en rijper. Helaas zijn er nogal wat mensen 

van hun voetstuk gevallen in mijn ogen, 

mensen met veel invloed op fokkerij en 

begeleidend gebied, welke echter voor die 

functies veel te weinig kennis van fokkerij 

hebben. Ron Wood ( spreker op de laatste 

jaarvergadering) zei daarover: “zorg dat ze 

ontslagen worden, dat hebben ze in 

Amerika ook gedaan”. 

Het belang van de vereniging is 

overduidelijk aangetoond en ook al zijn de 

meeste doelstellingen bereikt, het 

consolideren van deze bereikte 

doelstellingen en het versterken van de 

onderlinge banden van de veehouders 

werkend met aAa en P.R. activiteiten geeft 

de vereniging nog voldoende bestaansrecht 

voor de komende jaren.  

Ik wil mijn opvolger Johan van 

Houwelingen veel succes wensen en de 

leden vragen om ons niet met elkaar te 

vergelijken, met dezelfde intenties zal hij 

invulling geven aan deze functie, net als ik 

heb gedaan, maar eenieder duidelijk op 

zijn eigen manier. Ik wens het bestuur, de 

analyseurs en U , de leden, veel succes bij 

het uitoefenen van Uw beroep en ik zal de 

ontwikkelingen met belangstelling blijven 

volgen. 

 

P. Beers (ex-voorzitter)  
 

 

 

Notulen jaarvergadering Triple-A 

vereniging 2004 
(door Marcel Verboom) 

 

Voorzitter Piet Beers opent de vergadering, 

gehouden te Swifterbant Donderdag 18-11-

2004 10,30. De voorzitter heet alle 

aanwezigen welkom in het bijzonder de 

sprekers Phil Hasheider en Ron Wood en 

ook Jan Postma (medewerker Holstein 

International) die de vertaling naar het 

Nederlands voor zijn rekening neemt. 

De voorzitter benadrukt dat de opening en 

het officiële gedeelte niet langer mogen 

duren dan nodig is omdat verwacht wordt 

dat beide sprekers een lange inleiding 

houden. Deze vergadering zal de laatste 

zijn die Piet Beers als bestuurslid en dus 

ook als voorzitter zal bijwonen, hij zal nog 

voor één keer zijn uiterste best doen. Het 

gebruik van de aAa fokkerijmethode is nog 

steeds groeiende. De verwachting is dat het 

zal blijven groeien. Het is zelfs zo dat er de 

komende jaren analyseurs in Europa bij 

zullen komen. 

De voorzitter opent het officiële gedeelte 

van de vergadering. 

 

Officiële gedeelte 
 - Ingekomen stukken of mededelingen: 

Dhr Cazemier en Dhr Pieters laten het 

bestuur weten dat tot hun spijt zij de 

vergadering niet bij kunnen wonen. 

 

- Notulen jaarvergadering 2003, zijn er 

vragen of opmerkingen:  

Geen, de notulist mag het nog een keer 

doen. 

 

- Op 19-12-2003 heeft Jan Schilder een 

inleiding gehouden tijdens een 

fokkerijraadsvergadering van CR-Delta te 

Arnhem. Reden hiertoe was dat de Triple 

A vereniging van mening is dat de 

coöperatie Cr-Delta, waarvan ook veel 

leden van onze vereniging lid zijn, haar 

fokkerijprogramma succesvoller en 

efficiënter uit kan voeren als mede gebruik 

wordt gemaakt van de aAa 

fokkerijmethode. Het bestuur is van 

mening dat in ieder geval de lezing goed 

verliep en dit voor de fokkerijraadsleden 

een goede manier was om het aAa verhaal 

eens correct uitgelegd te krijgen. Zoals de 

leden hebben kunnen lezen in de laatste 

nieuwsbrief zal Cr-Delta m.b.t. de 

combinaties stiermoeder-stiervader geen 

gebruik maken van aAa en spreken zij hun 

vertrouwen uit in een door haar zelf 

ontwikkeld en door de jaren heen 

geoptimaliseerd paringsprogramma  
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-Financieel verslag Door penningmeester Eelco Zandvliet. 

 

 

Financieel jaarverslag 1 nov 2003 t/m 31 okt 2004 

 

Ontvangsten      Uitgaven 

 

Saldo rekening 1-11-03: 4965,18 €     Jaarvergadering   1134,00 € 
                                                                                                  (zaalhuur,sprekers,cons etc) 

Contributie                    : 3998,61 €   Kamer van Koophandel 34,70     € 

Overige ontvangsten     : 10,52    €                           Overige kosten  1856,18 € 
                                                                                  (administratie,drukwerk,porto etc) 

       Bankkosten   93,07     € 

       Nieuw saldo 31-10-04 5856,36 € 

 

Totaal        8974,31 €                           Totaal                                     8974,31€    

 

Saldo spaarrekening Cerabank te Bocholt België 21-10-04 is 416,11 € 

 

 

 

De kascommissie bestaande uit Jan 

Werners uit Ruinerwold en Willem Ross 

uit Oudehorne was op dit moment nog niet 

gearriveerd maar later in de vergadering 

hebben zij toch hun goedkeuring 

uitgesproken over het financiële 

jaarverslag 2004.  

De penningmeester laat weten dat het saldo 

op dit moment erg hoog is. Er zitten echter 

wel uitgaven aan te komen waarbij deze 

reserves moeten worden aangesproken. Zo 

is het bestuur van plan om opnieuw aAa-

stickers te laten maken en moeten er 

nieuwe bedrukte enveloppen komen. Ook 

zullen van de beide sprekers van vandaag 

de reis en verblijfkosten moeten worden 

betaald. 

  

- Bestuursverkiezing 

 

Twee bestuursleden hebben hun termijn 

erop zitten en hebben aangegeven zich niet 

herkiesbaar te stellen. Dit zijn Richard 

Kimman en Piet Beers. Het bestuur denkt 

twee goede opvolgers te hebben gevonden 

te weten Joost Wesselingh en Catrinus 

Deinum. 

Joost Wesselingh is bij sommigen bekend 

als redactiemedewerker bij Holstein 

International waar hij in het verleden voor 

gewerkt heeft. Op dit moment is hij 

fulltime melkveehouder en exploiteert een 

bedrijf met ruim 150 melkkoeien in 

Zoeterwoude (Z.H.). 

Catrinus Deinum is melkveehouder en 

heeft  een bedrijf van ook ongeveer 150 

melkkoeien in Veenwouden (Fr). 

Misschien dat sommigen hem wel 

herkennen als eigenaar van een Benson 

vaars die het enkele jaren geleden tot 

reservekampioen schopte op de 

Noordshow. 

Beiden maken al geruime tijd gebruik van 

aAa op hun bedrijf. 

Er waren geen tegenkandidaten, de leden 

gingen akkoord. Beide nieuwe 

bestuursleden stelden zich voor en 

bedankten de aanwezigen voor het in hen 

gestelde vertrouwen.  

 

Het bestuur heeft Johan van Houwelingen 

gevraagd het voorzitterschap over te 

nemen van Piet Beers. Hij verklaarde zich 

daartoe bereid. De leden stemden er mee 

in.         

 

Eelco Zandvliet bedankt Richard Kimman 

en Piet Beers voor hun inzet en 

overhandigd beide een presentje.  
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Richard Kimman zegt het bestuurswerk 

met veel plezier gedaan te hebben maar 

zich nu wil storten op andere bezigheden. 

Hij is initiatiefnemer van de organisatie 

“Farmers for all” die het gezamenlijk 

inkopen/verkopen stimuleert en wil zich 

daar nu meer op gaan richten.  

Piet Beers behoort tot de oorspronkelijke 

“harde kern” van de aAa-vereniging. 

Tezamen met de veehouders Jan Zwolle, 

Minne Holtrop en Ab de Groot vormden 

zij het bestuur vanaf het eerste uur. Jan 

Zwolle is gevraagd om iets over de 

beginjaren van de vereniging en Piet Beers 

te vertellen. De vereniging is uit noodzaak 

geboren zo verteld Zwolle. De 

ontwikkeling van aAa in Nederland kwam 

door allerlei omstandigheden moeilijk op 

gang. Om aAa te behouden voor Nederland 

maar natuurlijk ook voor de 

initiatiefnemers op hun eigen bedrijf moest 

er actie worden ondernomen. De ontstane 

vereniging had en heeft als doel de 

belangen te behartigen van haar leden 

m.b.t. aAa en de onafhankelijkheid ervan 

te waarborgen. Er werden 

promotieavonden georganiseerd en 

nieuwsbrieven uitgebracht. Al snel na het 

ontstaan van de vereniging werd Piet Beers 

voorzitter. Piet kan goed een vergadering 

leiden en delegeren verteld Zwolle. Bij 

delegeren bleef het overigens niet ,Piet en 

zijn vrouw Joke hebben jarenlang het 

samenstellen en uitgeven van de 

nieuwsbrief voor hun rekening genomen. 

Zwolle bedankt de voorzitter voor de vele 

jaren van goede samenwerking en alles wat 

hij voor de vereniging heeft gedaan.  

Piet Beers geeft Jan Zwolle gelijk dat de 

beginjaren moeilijk waren. Organisaties 

die het niet in aAa zagen zitten reageerden 

af en toe bij het arrogante af. Gelukkig 

heeft de vereniging veel van haar doelen 

bereikt. Het begon met idealisten die met 

de juiste intentie ergens energie in hebben 

gestoken. Met de juiste intenties verteld 

Piet, bedoel ik, dat je niet geeft om te 

krijgen. Tot slot overhandigd Jan Schilder 

nog een aandenken namens de analyseurs 

aan Piet en Joke Beers. 

-Rondvraag 

 

Niets, iedereen leek snel te willen beginnen 

met de eerste inleider het woord te geven. 

 

 

 

11,00   

Phil Hasheider krijgt het woord. 

 
Phil Hasheider is een aAa analyseur uit de VS die 

bezig is een biografie te schijven over Bill Weeks en 

de historie van aAa. Zelf is hij afkomstig van een 

melkveebedrijf en is opgegroeid met het gebruik 

van aAa als fokkerij hulpmiddel.   

 

Phil bedankt de aanwezigen voor de 

uitnodiging om te komen vertellen over de 

biografie van W.A. Weeks (Bill Weeks) en 

de historie van aAa. Hij vind het leuk weer 

eens in Nederland te zijn de laatste keer 

voor hem was een bijeenkomst van 

Europese analyseurs in feb. 2001. 

Sommigen zullen hem wel herinneren van 

zijn drie bezoeken in 1989 toen hem de 

kans werd geboden om met 

geïnteresseerden te praten over aAa en hij 

toen een groot aantal koeien analyseerde. 

Phil zegt dat tijdens het tweede bezoek hij 

zich realiseerde dat aAa wortel kon 

schieten in Europa.    

Waarom zou je  iets over de historie van 

Bill Weeks en aAa willen schrijven of 

onderzoeken? Omdat het veel verteld over 

de ontwikkeling van het Holsteinras de 

afgelopen 50 jaar. Bill Weeks heeft er een 

grote invloed op uitgeoefend. Zelfs ik kon 

aan het begin van het onderzoek niet 

vermoeden dat zijn invloed zo groot is 

geweest verteld Phil.  Ook de tijd was er 

rijp voor, het moet nu. Bill Weeks is lang 

genoeg geleden overleden om niet te sterk 

emotioneel  betrokken te raken en er zijn 

nog zoveel mensen in leven die Bill Weeks 

goed hebben gekend en de ontwikkeling 

van aAa vanaf het begin hebben 

meegemaakt. 
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Voor Phil Hasheider zijn er vier aspecten 

van zijn onderzoek. 

Accuraatheid (alles wat gezegd of 

geschreven word moet te onderbouwen 

zijn met authentiek archiefmateriaal) 

het leven van Bill Weeks 

Educatie (de vele successen m.b.v. aAa 

ontstaan  zijn niet altijd erkend/bekend of 

zijn vergeten) 

Het onderzoek naar de stelling dat Bill 

Weeks meer dan wie ook invloed heeft 

gehad op het Holstein ras de laatste 50 jaar. 

 

Er zijn in het kader van dit project reeds 86 

mensen geïnterviewd die Bill Weeks 

kenden en/of aAa hebben gebruikt. Alles 

wat ik u nu ga vertellen is slechts een klein 

gedeelte van het materiaal dat ik heb 

verzameld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie was Bill Weeks?  

Hij was een originele denker en een goede 

observator. Zijn observaties brachten ertoe 

dat hij leerde dat sommige combinaties van 

ouderdieren wel goed uitpakten en anderen 

niet, onafhankelijk van de kwaliteit van de 

ouderdieren.  Zijn ideën begreep hijzelf zo 

goed dat hij in staat bleek deze op een 

begrijpelijk manier op te schrijven zodat 

collega veehouders ze konden gebruiken, 

sindsdien is aAa altijd hetzelfde gebleven . 

Het resultaat was een fokkerijhandleiding 

gebaseerd op relaties tussen onderdelen.  

Het ene onderdeel kan invloed uitoefenen 

op de prestaties van het andere onderdeel.  

Phil laat het bedrijf van Weeks zien per 

dia. Een klein bedrijf origineel 80 acres 

maar na de bouw van een vliegveld bleven 

er maar 35 acres over. Er werden maar 13 

tot 15 koeien gemolken. Toch bleek deze 

veestapel in staat om in de periode 1950-

1970 30 excellent ingeschreven dieren 

voort te brengen. Meest van die kregen dat 

overigens op andere bedrijven omdat ze 

veel vee voor het leven verkochten.  

 

Al op jonge leeftijd, namelijk 18 jaar oud, 

kreeg hij de  leiding over het melken van 

de showkoeien van Carnation Farms. 

Opzienbarend daar Carnation Farms over 

het algemeen zeer ervaren mensen in 

dienst had. In datzelfde jaar werd hij door 

Carnation Farms meegezonden met 24 

koeien door hun verkocht aan een 

veehouderij in Zuid-Afrika. Bill Weeks 

heeft daar negen maanden doorgebracht 

met het trainen van het personeel in de 

omgang met melkvee. Dit om aan te geven 

dat de kwaliteiten van Bill Weeks al in een  

vroeg stadium bekend werden aldus 

vertelde Phil Hasheider. 

 

Vanaf  begin 1947 tot de zomer van 1950 

was Bill Weeks werkzaam als 

stamboekinspecteur. In die periode keurde 

hij meer dan 12000 koeien en werd hij veel 

gevraagd om als jury op te treden tijdens 

keuringen.  

Op 21 juni 1950 werd de eerste koe 

officieel geanalyseerd volgens het analyse 

systeem waar hij jaren aan had gewerkt. 

Haar naam was Burke Posch Willie van de 

Mooseheart Farm te Illinois. 

Pas vanaf 1953 is het logo/term aAa 

ontstaan. Dat bewijst dat wanneer iets goed 

is het alvast kan beginnen zonder een 

flitsende naam te hebben bedacht. aAa is 

een afkorting voor: animal, analysis, 

accociates. De eerste a (animals) en de 

laatste a (accociates) worden klein 

geschreven omdat de dieren en de  
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analyseurs vergankelijk zijn (ook met het 

overlijden van Bill Weeks op (20-01-1994) 

stierf aAa niet). De middelste A van 

analysis is expres groot geschreven omdat 

de analysis altijd in onveranderde vorm 

blijft bestaan. 

 

Hoe hebben Bill Weeks  ideeën invloed 

gehad op het Holstein ras?. Enkele 

voorbeelden. 

 

U moet weten, verteld Phil Hasheider, dat 

Bill Weeks voor alle soorten veehouders 

werkte. Eén van bekendere fokstallen was 

de Elmwood Farms Skokie herd van 

eigenaar Robert Rasmussen. Hij was in het 

bezit van de koe Dunloggin Golden 

Princess en vroeg Bill Weeks van wat voor 

een stier deze koe een goede zoon of 

dochter kon geven. Bill Weeks wees een 

jonge stier aan en aldus geschiedde, deze 

beroemde koe werd gepaard met een jonge 

nog onbekende stier. Het resultaat was 

Skokie Benefactor, een massieve stier met 

een volwassen gewicht van 3100 pond 

(1400 kg). Twee van Benefactor’s eerste 

dochters waren Skokie Good Nan  (Ex) en 

Skokie Good Papoose (VG 89). Deze 

vaarzen verbraken achtereenvolgens het 

nationaal record melkproductie vaarzen. 

Skokie Benefactor kreeg een mooie 

carriere als KI stier bij Curtiss Candy 

Illinois. Benefacor bloed is nog steeds  in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouwelijke lijn terug te vinden  in CC 

golden Nugget, Wayne, Valiant, Bova en 

Dombinator (via Bova). 

Het punt dat ik wil maken, zegt Hasheider, 

dat wanneer een stier excact toevoegt wat 

de koe nodig is je met simpele middelen 

(eigen stier) tot een goed resultaat kan 

komen. En dat de positieve gevolgen van 

een goede combinatie niet beperkt blijven 

tot 1 generatie maar dat het doorwerkt naar 

volgende generaties.  

 

Ook de manier waarop bijvoorbeeld de 

Mowry herd (Mowry C Citation Rocket 

o.a.) van de fam Mowry uit Pennsylvania 

succes heeft gekregen. Zij begonnen met 

aAa te werken in 1953. Hun scherpe 

koeien bleken ronde kwaliteiten nodig te 

hebben. In Indiana was een stier te koop, 

Culver Emperor Dictator Leader, met een 

goede afstamming die 6.4.5. was 

geanalyseerd, precies wat zij zochten. Het 

was een stier die slechts met Good Plus 

was ingeschreven omdat hij niet groot 

genoeg zou zijn volgens de inspecteur. 

Mowry Leader Sis (VG-88)  was de eerste 

koe die met twee maal daags melken 

18000 kg melk produceerde in 365 dagen 

(49,3 kg gem. in 1967). De aankoop van 

deze ronde stier heeft de aanzet gegeven 

voor een succesvolle koefamilie dat zich 

uitte in vele productierecords en goede KI 

stieren.    

 

Wat voor invloed heeft Bill Weeks en aAa 

gehad op de rest van de fokkerij? 
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Phil Hasheider toont de originele analyse 

van Quality Fobes Abbekerk Gay, de 

moeder van Osborndale Ivanhoe. 

Inderdaad is ook hij, net als zoveel grote 

KI stieren rechtstreeks m.b.v. aAa gefokt. 

Iets wat weinig bekend of erkend is.  

Phil Hasheider deelt een aantal formulieren 

uit met daarop de 18 meest invloedrijke 

stieren uit de periode 1960-2000 en de 

stambomen van Blackstar en Durham.  

 

Deze stieren zijn: 

Osborndale Ivanhoe. 

Woudbourne Inka Reflector 

Romandale Reflection Marquis 

Lakefield Fond Hope. 

Pawnee Farm Arlinda Chief 

Paclamar Astronaut 

Paclamar Botmaker 

Hilltop Apollo Ivanhoe 

Round Oak Rag Apple Elevation. 

Kanza Matt Tony 

S.W.D. Valiant 

Rothrock Tradition Leadman. 

Singing Brook NB Mascot 

Walkway Chief Mark 

Carlin-M Ivanhoe Bell 

Stardell Valiant Winken 

Arlinda Rotate 

Arlinda Melwood. 

 

Al deze stieren ,op Valiant na, zijn geboren 

in veestapels en gefokt door fokkers die 

met aAa werkten.   

Valiant’s Moeder Allied Rose Vivian is 

een vierde generatie aAa koe en Valiant’s 

vader Arlinda Chief is ook m.b.v. aAa 

gefokt. 

 

Phil Hasheider zegt te geloven dat er geen 

enkele Holstein koe in de VS bestaat waar 

Bill Weeks vingerafdruk niet op zit. 

Kijken wij bijvoorbeeld eens naar de 

pedigree, mannelijke lijn van To-Mar 

Blackstar. Dan zien wij dat Osbournedale 

Ivanhoe 4 maal voorkomt, Rora Elevation  

2 maal , Lakefield Fond Hope 2 maal 

Arlinda Chief, Hilltop Appolo Ivanhoe en 

Skokie Sensation Ned, ieder 1 maal. 

 

Doen wij hetzelfde bij Regancrest Elton 

Durham dan komen wij daar Arlinda Chief 

2 maal, Carlin M I. Bell 2 maal, Lake Field 

Fond Hope 2 maal en Chief Mark, Ivanhoe 

en Elevation 1 maal tegen. 

 

Natuurlijk zijn er ook genoeg bijzondere 

koeien gefokt m.b.v. aAa. Daar gaat het 

ook tenslotte om, stieren geven geen melk.  

Een kort overzicht van de bekendste 

namen: 

 

Harborcrest Rose Milly (3E-97-GMD), 

moeder van Paclamar Astronaut. 

 

Northcroft Ella Elevation (4E-97-GMD) 

 

Dreamstreet Astro Buni (4E-96) 

 

Sully Fobes Bootmaker Dot (3E-97-GMD) 

 

Kanza Matt Tippy (3E-96) 

volle zuster van Kanza Matt Tony de vader 

van Brookview Tony Charity. 

 

Er zijn op dit moment nog enkele dieren in 

leven waarvan ik weet dat zij rechtstreeks 

via de moederlijn afstammen van de 

Skyway herd van Bill Weeks. Dit zijn de 

franse stier Negundo 

(Bellwood*Mascot*Blackstar) en 3 pinken 

die allemaal in mijn bezit zijn verteld 

Hasheider. Het zijn Valiant dochters uit 

een Elevation moeder die rechtstreeks, in 2 

generaties, afstamt van Skyway Esteem 

Rena (Ex 90). 

 

Ik krijg vaak de vraag, zegt Hasheider, wat 

was Bill Weeks zijn favoriete koe?. Ik heb 

hem dat eens persoonlijk gevraagd. 

Eén van zijn meest favoriete koe was 

Snowbots Wis Milky Way (3E-97-GMD) 

 

Zij gaf 201.187 pounds (85000 kg melk) 

Zij was makkelijk te melken, niet lekken, 

vlot en goed leeg. 

Zij zag er altijd goed uit. 

Zij wilde goed drachtig worden en kalfde 

gemakkelijk. 
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Zij was een goede showkoe 

Zij bracht in combinatie met een 18 maand 

oude stier Skyway Valla Vista Double via 

natuurlijke dekking de stier Paclamar 

Bootmaker. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,15 Pauze 

 

14,00 

 

Ron Wood krijgt het woord. 

 
Ron Wood is samen met zijn broer Ton en hun 

ouders eigenaar van het melkveebedrijf Gor-Wood-

D Holsteins. Hij is al jaren betrokken bij diverse 

activiteiten in de Holstein industrie. Hij was o.a. 8 

jaar bestuurslid van Holstein U.S.A. en was in deze 

functie voorzitter van de fokkerijcommissie. Ook 

was hij enkele jaren onderdeel van een commissie 

die een adviserende rol vervulde bij het aanpassen 

van het lineair exterieur rapport. Hij heeft zich o.a. 

sterk gemaakt voor het opnemen van dairy strength 

en front end in het Amerikaanse exterieurrapport. 

 

Gor-Wood-D. is bij sommigen van u wel bekend 

door Gor-Wood-D Jennifer Ex-GMD die zelfs 

genomineerd is voor Queen of the breed. Het 

bedrijf maakt al meer dan 20 jaar gebruik van aAa 

als fokkerijhandleiding. Inmiddels behoort het 

bedrijf al jaren tot de hoogste bedrijven in de 

bedrijfsinspectie en hebben meer dan 250 

excellente koeien de Gor-Wood-D prefix gedragen. 

De gemiddelde productie ligt zo rond de 11000 kg 

melk. 

 

 

 Er zijn een paar belangrijke aspecten, 

afgezien van het technische gedeelte, 

waarom ik aAa gebruik, verteld Ron 

Wood.  

 

• Het geeft een onafhankelijk oordeel per 

individueel dier 

• De aAa analyseurs verkopen geen 

sperma. 

• Ik blijf de vrijheid behouden om met elke 

KI of organisatie zaken te doen. 

 

Toen ik 25 jaar geleden betere resultaten 

wilde van mijn fokprogramma ging ik op 

zoek naar fokkerijmethoden die mij dat 

zouden kunnen brengen. De fokstallen die 

jaar op jaar de beste koeien  wisten voort te 

brengen werkten met aAa. Zodoende ben 

ik mij voor aAa gaan interesseren. Ik dacht 

als Dick Brooks (Paclamar Farms) Oby 

Sneider (Singing Brook) en Wally 

Lindskoog (Arlinda Farms) er goede 

resultaten mee boeken waarom ik dan niet. 

Bij ons komt Charlie Clark de dieren 

analyseren. Daar ben ik blij mee verteld 

Ron Wood. Als het niet meer mogelijk is 

Bill Weeks te krijgen dan graag Charlie 

Clark. 

Wij laten eens per 6 maanden alle nieuwe 

vaarzen analyseren, bij de pinken loopt een 

eigen stier, tijdens hetzelfde bezoek gaat 

Charlie alle tweedekalfs koeien die hij dus 

een keer als vaars gedaan heeft 

controleren. Mijn ervaring leert dat bij 

ongeveer 1/3 van de dieren de code iets 

moet worden bijgeschaafd. Tijdens het 

analyseren vertel ik Charlie alles over de 

koe zoals hoe ze melkt, veel/weinig zucht, 

karakter etc    

Mijn ervaring is dat aAa tezamen met het 

gebruiken van stieren uit goede 

koefamilies de beste resultaten geven. Wij 

zijn als fokkers gauw geneigd om de 

nieuwe ‘hottest’ stieren te gebruiken. In 

sommige gevallen leveren de geboren 

kalveren dan ook meer op, tenminste als  9 

maanden later de stier nog steeds hot is. 

Het is beter om telkens exact te proberen 

toe te voegen wat de koe nodig is. 

Bewezen stieren vormen een stabiele 

fundering in ons fokprogramma omdat je 

die het beste kent. Exterieur vinden wij 
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belangrijk omdat het de levensduur van de 

koeien bevorderd en het voor ons als 

veehouder plezierig is. Functioneel 

exterieur ,wat overigens iets anders is dan 

showexterieur, is wat wij nastreven en daar 

past aAa bij. Als een dier goed gebouwd is 

dan zal zij goed presteren immers wij 

gebruiken allemaal stieren met een 

positieve fokwaarde.  

Het is voor elke veehouder belangrijk dat 

de vaarzen die opgefokt worden ook 

bruikbaar zijn. Onze ervaring is dat het 

gebruik van aAa het percentage bruikbare 

vaarzen heeft verhoogd. Vroeger  kon je 

van 50% van de vaarzen die instroomden 

zeggen dat ze de komende jaren weer 

zouden vertrekken. Nu is het sommige 

jaargangen maar 10%. Wij streven ook 

naar een lange levensduur. Het geeft ons 

de kans om jaarlijks veel goede dieren te 

verkopen voor het leven. Ook bij ons levert 

een doodskoe niet veel op verteld Ron 

Wood. 

 

Vroeger gebruikten wij alleen maar goede 

stieren. Nu gebruiken wij nog steeds goede 

stieren maar zoeken degenen die iets toe 

kunnen voegen aan onze veestapel. Met 

maken van de combinaties verteld Wood 

dat het hem opvalt dat de betere resultaten 

worden verkregen als in elk geval de eerste 

2 nummer van de codes overeenkomen.  

Het beleid van de KI’s, het testen van 

hoogwaardige proefstieren, heeft ons in 

ieder geval melk/productie opgeleverd. Het 

probleem is alleen dat de boer alles wil, 

d.w.z. productie/levensduur/goede 

gebruikseigenschappen allemaal verenigd 

in één koe. Af en toe ben je een stier nodig 

die 4,5 en 6 kan toevoegen, de ronde 

kwaliteiten. Deze stieren helpen ook in de 

volgende generaties en zorgen ervoor dat 

die toekomstige scherpe topstier een basis 

heeft om zijn werk te verrichten. Dit brengt 

Wood ook op de actualiteit van het 

inkruisen van holsteiners met andere 

rassen. Ron Wood zegt dat als men maar 

bereid zou zijn de solider/robuuster type 

holstein stier te gebruiken de andere rassen 

niet zozeer nodig zijn en dat met het 

holsteinras een koe gefokt kan worden die 

het beste van alles in zich kan verenigen.  

 

Het aAa- systeem is niet ontwikkeld om 

keuringskoeien voort te brengen. Bij ons in 

Noord-Amerika zijn de showkoeien 

meestal Tall*Tall (veel 2). Het is echter 

niet onmogelijk om een goede keuringskoe 

m.b.v. aAa te fokken. Dit zullen dan niet 

de grootste maar wel de meest 

uitgebalanceerde en correcte koeien van de 

keuring zijn aldus Ron Wood. 

 

Het succes dat een bepaalde stier heeft is 

niet alleen afhankelijk van hemzelf maar 

ook van de populatie waarop hij wordt 

gebruikt/getest. Als een bepaalde stier 

toevalligerwijs beter past op een 

populatie(kwa aAa) heeft hij in ieder geval 

voordeel t.o.v. die stieren die niet passen 

en heeft hij een grotere kans betere cijfers 

te presenteren. 

Achteraf kunnen wij zeggen dat Valiant 

(aAa 423) maal Elevation (aAa 1526) 

werkte. Misschien was Valiant nooit zo 

bekend geworden als er op moment van 

inzet niet zoveel Elevationdochters waren 

vraagt Ron Wood zich af. M.b.v. aAa kon 

bij voorbaat gezegd worden dat dit een 

goede combinatie zou zijn. Deze kennis 

helpt mij ook te begrijpen waarom een stier 

als Townsend Lindy (aAa 453) op ons 

bedrijf zulke goede resultaten laat zien. De 

basis van zijn succes zijn het vele 

Starbuck- en Astro Jet bloed. Starbuck en 

Astro Jet zijn geanalyseerd met 

respectievelijk aAa 162 en aAa 261. Ron 

Wood vraagt zich openlijk af of er voor het 

succes van Sunny Boy (aAa 342) niet een 

soortgelijke basis bestond en eindigt 

hiermee zijn inleiding.   
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Vragen vanuit de zaal: 

 

Is er verschil in resultaat tussen de eerste 

10 jaar en de tweede 10 jaar met aAa 

werken ? 

 

Ron Wood: 

Laat ik het dan alleen over de 

exterieurscores hebben over productie 

hebben wij nooit te klagen gehad. In de 

eerste 10 jaar hadden wij al snel 50 

excellente koeien aanwezig. Toen dit 

aantal steeg naar ruim 80 dachten wij dat 

het niet beter kon. Op dit moment lopen er 

meer dan 100 excellente koeien op ons 

bedrijf. 

Hoe beter de veestapel hoe scherper je kunt 

selecteren des te sneller je vooruit gaat. 

 

Kun je inteelt met aAa voorkomen ? 

 

Ron Wood: 

Nee, daar zul jezelf op moeten letten. Maar 

er is meer. Als de analyses volgt maak je 

minder kans om inteeltcombinaties te 

maken. Valiantdochters zijn vaak 

geanalyseerd met een combinatie van 561. 

Er zijn maar heel weinig Valiant zonen die 

de code 561 hebben. Ten tweede als je nu 

in het bezit bent van een Valiantdochter uit 

een Elevation en de gebreken van 

Elevation zijn nog steeds aanwezig (aAa 

423) zou het dan zo erg zijn om hier een 

Valiantzoon met 423 op te gebruiken? Ik 

denk van niet. 

 

Hoe is de verhouding aAa en de de 

Holstein Assocation ? 

 

Ron Wood: 

Ik had nooit verwacht dat aAa openlijk 

besproken kon worden binnen de H.A.. Dat 

is nu wel het geval en daar ben ik blij mee. 

 

Is er bewijs voor een positieve invloed van 

aAa op de levensduur van de koeien? 

 

Ron Wood: 

De aAa-analyseurs komen op alle soorten 

bedrijven. Die bedrijven zijn verschillend 

in management niveau. Zoals u weet is 

levensduur voor een groot deel afhankelijk 

van het niveau van management. Als je 

resultaten van goede en slechte bedrijven 

door elkaar heen gooit vind je niets. Dat 

vele veehouders net als ik tevreden zijn 

komt omdat per bedrijf en door veehouders 

het resultaat wel wordt gezien. 

Er is ooit een keer in 1960 een onderzoek 

geweest naar de invloed van passende aAa-

combinaties op de levensduur van de 

nakomelingen. Daarin werd een positief 

resultaat gevonden, echter de spreiding 

was gering. De student van welleer heb ik 

gevraagd dit onderzoek te herhalen en die 

vertelde mij dat er geen geld beschikbaar is 

voor dit soort van onderzoek tenzij er een 

koppeling wordt gemaakt met de erfelijke 

aanleg (fokwaarden). 

 

15,45 

   

Afsluiting   

 

 

 

Reactie op en herinneringen aan 

mijn bezoek aan Nederland 

November 2004 door Phil 

Hasheider. 

 
Ik ben gevraagd mijn gedachten op papier 

te zetten aangaande jullie laatstgehouden 

jaarvergadering, waar ik een korte uitleg 

heb gegeven over het onderzoek, waar ik 

mee bezig ben, om een boek over W.A. 

Weeks en de geschiedenis van de aAa-

analyse te schrijven. 

Mijn perspectief is enigszins anders dan 

dat van Ron Wood, daar ik niet in de 

gelegenheid ben geweest om bedrijven te 

bezoeken, toen ik in Holland was, en hij 

dat wel heeft gedaan. Daarom kan ik geen 

commentaar leveren op de vooruitgang die 

ieder van jullie heeft geboekt sinds mijn 

eerste bezoek in 1989. mijn laatste bezoek 

in Februari 2001 ter gelegenheid van de 

Europese analyseurs conferentie, was 

tijdens de M.K.Z. periode en daarom kon 
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ik toen ook geen bedrijven bezoeken. Mijn 

tijd voor de jaarvergadering heb ik besteed 

aan gesprekken met diverse leden, welke 

betrokken waren bij de allereerste start van 

de ontwikkeling van de vereniging. Dat 

was op mijn verzoek, omdat ik van mening 

ben dat, als er een compleet verhaal over 

de geschiedenis van aAa-analyse 

geschreven gaat worden, het zeer 

belangrijk is, daar ook bij te betrekken de 

expansie en ontwikkeling in Europa en 

speciaal in Nederland. 

Meint Posthumus en Ab de Groot waren 

twee zeer belangrijke sleutelfiguren in die 

geschiedenis en hoewel ze beiden niet 

langer meer in ons midden zijn, was ik in 

de gelegenheid om te praten met Wilma 

Posthumus en Sietske de Groot en zo 

kwam ik zo veel mogelijk aan de weet over 

de betrokkenheid van hun beider 

echtgenoten. Anderen waar ik mee heb 

gesproken waren o.a. Jan Zwolle, Wim 

Leenders, Piet Beers en natuurlijk Jan 

Schilder. 

Er zijn nog een aantal leden waar ik mee 

wil praten voor ik mijn onderzoek over de 

vereniging beëindig  en ik hoop dat 

diegene waar ik niet mee gesproken heb 

mij dat niet kwalijk zullen nemen. Het is 

niet mijn bedoeling geweest om iemand te 

passeren of te kwetsen. Eenieder heeft zijn 

verhaal en ook al zou ik niets liever willen, 

dan met een ieder van jullie te praten, doch 

helaas, daar heb ik gewoon de tijd niet 

voor. Maar dat wil niet zeggen, dat niet een 

ieder van jullie een bepaalde invloed kan 

hebben op de vereniging. 

Op de jaarvergadering heb ik gemerkt dat 

jullie vereniging sterk en levenskrachtig is. 

Ik wil jullie allemaal van harte feliciteren, 

met het feit dat jullie lid zijn van een 

organisatie, die zich op een zeer goede 

manier opstelt en in zijn opstelling een 

groot gevoel van integriteit uitstraalt! Om 

jullie de waarheid te zeggen, na de 

verhalen van de 6 mensen te hebben 

gehoord, waar ik al mee gesproeken heb, 

ben ik er niet zeker van of aAa-analyse wel 

was blijven bestaan als er geen vereniging 

was geweest. Jullie halen zelf het grote 

voordeel uit jullie eigen 

krachtsinspanningen, omdat jullie nog 

steeds gebruik kunnen maken vaneen 

onafhankelijk analyse systeem. 

Ik voelde me zeer vereerd om gevraagd te 

zijn om voor jullie vereniging te spreken 

en voor die uitnodiging wil ik jullie heel 

hartelijk bedanken. Voorafgaand aan mijn 

gesprek met Piet Beers heb ik hem 

gevraagd eens na te gaan hoe het 

ledenaantal zich heeft ontwikkeld vanaf het 

begin tot nu. De stijging van het 

ledenaantal gedurende de afgelopen 12 jaar 

is werkelijk verbazingwekkend. Het is 

duidelijk dat de vereniging in een behoefte 

voorziet en ik geloof dat het ook heel goed 

zou kunnen dienen als voorbeeld voor 

andere landen. Ik wens een ieder van jullie 

en de vereniging het beste toe. 

 

Phil Hasheider 

 

 

Indrukken van mijn verblijf in 

Holland in november 2004 van 

Ron Wood. 

 
Men heeft mij gevraagd mijn indrukken op 

te schrijven van mijn 4-daagse bezoek aan 

Holland en van de koeien en bedrijven 

welke ik bezocht heb. 

Allereerst wil ik zeggen dat jullie 

hoffelijke gastheren zijn: met veel warmte 

werd ik ontvangen in hun huizen door Piet, 

Jan en hun gezinnen en ook door de 

Hollandse veehouders, welke ik bezocht 

heb. Jullie onberispelijke huizen en 

bedrijfsgebouwen zijn een goede 

afspiegeling van jullie trots over hetgeen 

wat jullie doen en hoe jullie het doen. Ik 

voelde me zo thuis en op mijn gemak bij 

elke veehouder die ik bezocht heb, ik 

voelde een sterke band voor wat betreft de 

liefde van het vak en het werken met de 

Holsteins. Jullie verstaan je vak heel goed, 

zelfs beter dan waar ook ter wereld. Ten 

tweede ben ik dol op jullie grond. Jullie 

polders behoren tot de meest waardevolle 

agrarische gronden in de wereld. Behandel 
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het alstublieft als de meest waardevolle 

aanwinst, welke het is! Bescherm deze 

grond met je leven!!!! 

Deze grond en het ondersteunende water 

maken het jullie mogelijk om te boeren 

met al jullie aandacht voor het vee. Wat me 

ook is opgevallen is de maat van jullie 

koeien en hun melktype (melkuitstraling) 

en de goede benen en klauwen, het heeft 

me positief verrast. Wat ik in gedachten 

had, was een kleinere ,kortere, meer ronde 

koe, maar ik was aangenaam verrast! De 

meeste koeien die ik heb gezien, zouden 

zeer goed passen in de boven gemiddelde 

veestapels in de U.S. Dit geldt ook voor de 

Sunny Boy dochters- ze waren groter en 

veel beter dan ik had verwacht. De Design-

dochters welke ik gezien heb spraken me 

heel erg aan en op elk bedrijf zag ik 

dezelfde beelden als thuis bij mijn eigen 

Design-dochters. Ook de Archibald-

dochters spraken me heel erg aan. Zij 

waren ook mijn favorieten gedurende mijn 

reis. De invloed van Tops was zeer 

duidelijk aanwezig. Nakomelingen met 

Tops in het voorgeslacht waren zeer 

uniform. Maar van deze stieren wist ik  

niets in de U.S. Op de 8 bedrijven welke ik 

bezocht heb zag ik vele dieren die me 

bijzonder aanspraken. Deze 8 bedrijven 

waren: 

Firma Klaver uit Winkel 

Fa. Glijnis uit Uitgeest 

Fa. Endendijk uit Ermelo 

De Schothorst uit Lelystad 

Pieter Sonneveld. 

Arend Withaar 

Fa. Hoogeveen en John de Vries. 

Van elke van deze bedrijven had ik wel 

een vrachtwagen vol koeien mee naar huis 

willen nemen. Maar twee van deze 

bedrijven staken hier toch nog weer 

bovenuit, de koeien op de Schothorst en 

hun bedrijfsleider ( Johan van 

Houwelingen) en zijn assistent en het 

laatste bedrijf wat ik bezocht van John de 

Vries. Ik zou dolgraag deze twee 

veestapels willen melken. Wat een 

fantastische koeien in deze beide 

veestapels! Eenieder van jullie zou moeten 

proberen om deze bedrijven te bezoeken , 

welke ik heb bezocht. Er waren griezelig 

veel overeenkomsten tussen het vee en het 

fokken van Arend Withaar en de mijne. De 

Fries-Hollandse veestapel van Endendijk 

was zo indrukwekkend vanwege het 

unieke. Ik was zeer onder de indruk van 

het enthousiasme en de liefde voor de 

Holstein-koeien van een ieder. 

Ik zou heel graag ieder bedrijf een of 

meerdere dagen bezocht hebben en in 

gesprekken met deze geweldige fokkers 

proberen tot het binnenste van hun 

fokkerijkennis door te dringen. Er is echter 

een overeenkomst tussen deze veestapels 

en dat is het gebruik van aAa. Het feit, dat 

op elk van deze bedrijven geanalyseerd 

wordt moet toch duidelijke taal zijn voor 

iedere Hollandse veehouder. Ga er gewoon 

heen en kijk naar de resultaten en vertel me 

dat je niet kunt ontkennen dat het nut heeft. 

Goede koeien fokken is leuk, maar om een 

bovengemiddelde veestapel te fokken is 

een kunst. Het gebruik van aAa kan je 

helpen dit doel te bereiken. Asjeblieft, 

probeer deze bedrijven te bezoeken, al is 

het alleen maar voor je eigen plezier. Het 

zullen goed bestede dagen zijn!. 

Heel erg bedankt dat jullie me de 

wonderen van Holland hebben laten zien! 

 

Ron Wood 
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Ex-penningmeester Jan Zwolle bedankte voorzitter Piet 

Beers. 

 


