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Henri Kuiper, Rouveen:  
‘Gaat KI Samen ooit gebruik maken van geno-
mics? Of blijft KI Samen pertinent tegen, ook 
al wordt de betrouwbaarheid van genomics 
hoger?’

Gerbert Engelen: ‘Genomics is een vergaarbak 
geworden van allerlei onderzoek, maar KI 
Samen heeft altijd alle kenmerken, die bekend 
zijn laten onderzoeken. Zo is KI Samen altijd al 
enthousiast geweest om stieren te onderzoe-
ken op bijvoorbeeld kappa-caseïne, roodfactor 
alsmede nu ook bèta-caseïne A2A2. Ook is KI 
Samen altijd druk geweest met het testen op 
genetische gebreken zoals BLAD, CVM en Brac-
hyspina e.d. om zo de verspreiding daarvan te 
verkleinen. Stieren met een erfelijk gebrek wor-
den niet meer binnengelaten op het KI-station. 
Echter, als het gaat over genomics, als commer-
cieel marketing instrument, dan is KI Samen er 
erg op tegen. Je kunt veel dromen verkopen, 
maar de meeste zijn bedrog. Genomics, geba-
seerd op echte feiten en niet op verwachtingen, 
is iets waar KI Samen graag gebruik van maakt. 
De betrouwbaarheid wordt steeds hoger, maar 
ze weten steeds minder, in de zin dat de moe-
der nog geen melk gegeven heeft, de vader nog 
geen dochters aan de melk heeft en ook de 
moedersvader nog geen dochters aan de melk 
heeft. En dan berekent men betrouwbaarheid, 
maar de zuiverheid is dermate troebel, dat het 
meer op spijkers op laag water zoeken begint 
te lijken, dan fokkerij gericht op het verbeteren 
van de veestapel. Maar nogmaals, natuurlijk 
volgt KI Samen alle nieuwe technieken en 
probeert ook te leren van allerlei fouten uit het 
verleden (en heden!). Maar u zult het met mij 
eens zijn dat het allemaal steeds meer hetzelf-
de keer hetzelfde wordt. En wat maakt fokkerij 
groot? Dat is de variatie. Zonder variatie is er 
geen vooruitgang meer mogelijk.’

Jeroen van Beek, Teteringen:  
‘Welke invloed hebben de ervaringen op je 
eigen melkveebedrijf op het fokdoel van KI 
Samen?’

Gerbert Engelen: ‘Heel, heel, heel veel! Elk 
weekend sta ik minimaal twee keer en soms 
als het heel druk is vier of vijf keer in de 
melkput. Dan zie ik alle koeien en ervaar ik 
wat koeien geven, hoe ze melken en welke 
dieren ik het plezierigst vind om te melken. 
Een koebelevenis, die wordt versterkt doordat 
ik zelf de stieren op de KI zie en ook soms 
meemaak. Ik herken de vaarzen, omdat ik de 
stieren ken en ik durf dan ook wel te zeggen, 
dat ik van heel veel vaarzen de vaders kan 
raden op basis van hun bouw en karakter. Ook 
heb ik geleerd dat de mooiste vaarzen (lees: 
hoogst gepunte) niet altijd doorgroeien tot 
beste melkkoeien, maar ook dat 83-84 punten 
vaarzen zomaar door kunnen groeien tot een 
geweldige oude koe. De reden, waarom dit 
gebeurt zie ik steeds vaker terug en kan ik 
ook herleiden uit de bouw van het dier. Als 
het dier goed gebouwd is, genoeg van alle 
kwaliteiten, maar geen extreme afwijking 
daarin, dan is de kans het grootst dat ik een 
oude, goed producerende melkkoe krijg. De 
bouw is de basis en op basis van de bouw 
paar ik mijn koeien aan met stieren die daarbij 
passen, gebruikmakend van het aAa-systeem.  
Ten aanzien van productie kijken wij naar de 
gehalten en melk. Omdat wij als Nederland 
een melkverwerkend land zijn, blijven de 
gehalten belangrijk. Bij het gebruik van stieren 
op mijn bedrijf, kijk ik in de eerste plaats naar 
de kwaliteiten, die een stier meebrengt en die 
mijn koe nodig heeft. Mijn fokkerij is gestoeld 
op kwaliteitsverbetering, niet op foutenmij-
dende fokkerij.’

Jan-Willem Hoftijzer, Zwartewaal:  
‘Welke stieren vindt u goed buiten  
KI Samen?’

Gerbert Engelen: ‘Er zijn gelukkig overal wel 
goede stieren te vinden, maar sommige 
worden pas heel laat ontdekt. Bovendien: 
een stier kan goed zijn, maar hij wordt alleen 
maar beter als hij ook goed gebruikt wordt 
op de juiste koeien. De combinatie maakt 
het succes! Goede stieren zijn – en hierbij 
zal ik waarschijnlijk ook wel namen verge-
ten, maar ik doe een poging – Hanoverhill 
Stardom, Carol P. Mtoto, Mascol, Gibor, 
Etazon Laurel en Alzi Juror Ford bij zwart-
bont. Bij roodbont is dit moeilijker omdat 
er minder keus is: Hanoverhill Triple Threat, 
Howard-Home Caveman Red, Red Gold, Car-
mano en Kian. Hierbij is het natuurlijk ook 
zo, dat stieren goed zijn in de tijd waarin ze 
leefden en sommige stieren zouden in deze 
tijd meer goed doen dan anderen. Goed is 
met andere woorden een tijdgerelateerd 
begrip. Wat het allerbelangrijkst is, is dat de 
dochters van de stieren lang blijven lopen. 
De aanhoudingscijfers worden door meer-
dere KI’s gepubliceerd en dat geeft een grote 
toegevoegde waarde in de fokkerij.  
Zie de website van de NVO,  
www.nvo-veeverbetering.nl, naar alle cijfers 
van de deelnemende ki’s en importeurs.’

In april plaatste HI Plus een op-
roep om vragen te stellen aan 
Gerbert Engelen, directeur van KI 
Samen en tevens eigenaar van 
Melkveebedrijf Grashoek. Dit zijn 
de vragen én Gerbert’s antwoorden 
op thema’s als genomics, koebele-
ving en stierenkwaliteiten.
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