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Siemers Holsteins is de afgelopen jaren gestaag doorgegroeid tot 3200 melkkoeien heden.

Alleen al in 2019 wisten liefst 16 Holsteinkoeien de bijzondere grens van
300,000lb (136.360kg) melk te passeren bij Siemers Holsteins. Een stal waarin het
aantal koeien >100.000kg melk (220,000lb) wereldwijd ongeëvenaard is. Tegelijk:
in de recente aprildraai veroverde Siemers-stier Renegade Rozline de nr.1-positie
in Canada. Terwijl in de VS Siemers-stier Runaway met een flinke sprong naar
2647 TPI klom. Ook hij – net als Rozline – afkomstig uit de reusachtige Roz-
familie, die al generaties lang uitmuntend presteert. Zij aan zij met diverse andere
families, die samen zorgen voor een frappant genetisch niveau in de Siemers-stal.
Hoogste tijd derhalve voor een uitgebreide HI-rapportage.
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Waar zullen we beginnen? Een waarachtig topbedrijf als Siemers biedt talloze
aanknopingspunten. Beginnen we met een beschouwing van de imponerende reeks
van Siemers-stieren die overal in dienst zijn? Starten we met een analyse van de
opmerkelijke levensproducties die Siemers-pupillen laten zien? Kijken we naar het
krachtige show-arsenaal dat Siemers – zij het als hobby, maar nog immer significant –
huisvest? Of wenden we ons eerst tot de indrukwekkende en succesrijke koefamilies
waarmee Siemers werkt? Nee. We gaan eerst even terug. Naar de eerste baan van
Dan Siemers, die samen met zijn broer Paul (eveneens volop betrokken bij
management en fokkerij) en echtgenote Janina (in 2019 gekozen tot “Dairy Woman of
the Year” in Madison) Siemers Holsteins runt. ‘Ik ben begonnen als spermaverkoper bij
Sire Power,’ vertelt Dan. ‘Ik verkocht sperma van stieren als Ned Boy, Tesk, Oscar,
Mountain en Curious. Daar leerde ik al heel snel: mensen willen het complete verhaal.
Je moet zorgen dat je altijd iets hebt voor iedereen. Dan kun je overal iets bereiken.
Bovendien leerde ik: geef nooit op! Want de concurrentie op de spermamarkt was echt
keihard.’ Die lessen leidden tot het brede fokdoel op Siemers. ‘Ons doel is simpel:
betere koeien fokken, voor iedere melkveehouder. Betere koeien geven nu eenmaal
betere resultaten.’

STRAATLENGTE

Van betere koeien is absoluut sprake op Siemers Holsteins. Daarvan zijn talrijke
bewijzen, maar hier kiezen we dit resultaat: in 2017 kwam Siemers wereldwijd in het
nieuws als grootste leverancier van Holsteins met hoge levensproducties. Schrikt u niet:
niet minder dan 390(!) Holsteins hadden (tot 2017) bij Siemers de 100.000kg-mijlpaal
(220,000lb) gepasseerd! Daarmee voerde Siemers met een straatlengte het
wereldklassement van 100.000kg-Holsteins aan, waarin Summitholm uit Canada met
119 Holsteins de tweede plaats bezette. Sinds 2017 ging Siemers onverdroten voort op
de weg van sensationele levensproducties. Een ander voorbeeld: tot en met 2017 telde
men 16 Holsteins die 300,000lb (136.360kg) hadden geproduceerd. In 2018 werd dat
cijfer bijna verdubbeld met 12 nieuwe Holsteins >300.000lb. En in 2019 kwamen daar
nog eens 16 bij, zodat men intussen totaal 44 Holsteins de 300,000lb zag passeren!
Nog een ander cijfer: alleen al in 2019 wisten bij Siemers 77 Holsteins de mijlpaal van
250,000lb (113.635kg) te passeren. (Noot: omdat men in de VS met lb werkt, hanteert
men kengetallen als 250,000lb en 300,000lb, i.p.v. 100.000kg elders.) Natuurlijk dient

Terug naar artikelen (/nl/articles)

https://www.holsteininternational.com/nl/articles


hierbij genoteerd te worden dat het totaal aantal melkkoeien op Siemers groot is: 3200
stuks. Toch blijven de cijfers indrukwekkend, want teruggerekend naar een stal met 100
koeien betekent dit dat ieder jaar 2,4 koeien de 250,000lb passeren!

Hoe kunnen zoveel Holsteins dergelijk hoge levensproducties bereiken? Dan noemt in
de eerste plaats het team van medewerkers. ‘Wij mogen ons verheugen in een
excellent team van mensen, waarvan velen al lange tijd voor ons werken. Dat is van
immens belang.’ Tegelijk vertelt Dan: ‘Het is niet zo dat onze focus enorm op hoge
levensproducties ligt, dat we proberen koeien zo lang mogelijk te bewaren. Wel is het
zo dat de situatie veranderd is. Vroeger verkochten we veel melkvaarzen, maar de
markt is erg veranderd. Daarom fokken we veel minder vaarzen op, momenteel wordt
beef-on-dairy bij 30% van onze veestapel gebruikt. Daardoor komen minder vaarzen
aan de melk, zodat er meer ruimte voor oudere koeien is om door te gaan.’

(https://digitaal.holsteininternational.com/get-image/8924)

Dan Siemers: ‘Ik praat liever over “prestatie” dan over “productie”. De moderne koe moet
zoveel meer kunnen dan alleen produceren.’

EXCELLENTIE
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Hoe ziet de hoge levensproducente eruit bij Siemers? ‘Het zijn diverse soorten koeien
die dit doen. Excellente koeien, maar ook GP-koeien. Middelgrote koeien, maar ook
grote koeien. Hiervan hebben we enorm geleerd,’ zegt Dan. ‘We denken vaak dat we
weten hoe hoge levensproducenten eruit moeten zien, maar laat de koeien dat zelf
maar vertellen. Wij denken vaak dat koeien een hellend kruis moeten hebben, maar
heel geregeld komen ook koeien met vlakke kruizen ver!’

Een ander aspect: gaan de hoge levensproducties bij Siemers ten koste van best
exterieur? Hier luidt het antwoord: “driewerf nee”. Want jaarlijks mag een flink aantal
Holsteins hoge productiegrenzen bereiken, nog groter zijn de aantallen die jaarlijks de
EX-score bereiken! ‘Ieder jaar behalen 100-200 nieuwe koeien bij ons de EX-score,’
licht Dan toe. Dat komt niet omdat Siemers louter op exterieur fokt. Of veel aandacht
aan shows besteedt. Nee, beslist niet, want het show-aandeel is de laatste jaren zelfs
afgenomen. ‘Show is geen sector waarmee je gemakkelijk de kost kunt verdienen,’ weet
Dan. En verklaart: ‘Een heel praktisch aspect: als je top-showkoeien wilt fokken, krijg je
een groot aantal koeien die niet goed genoeg zijn voor de shows, maar ook niet
praktisch zijn in je melkveestapel – te groot, enz. Daarom functioneert het voor ons niet
om te fokken op showkoeien.’

Dat wil niet zeggen dat Siemers exterieur ontkent – absoluut niet. Dan: ‘Wij blijven letten
op exterieur. De slogan van ons bedrijf is: “Genetics for Cow People”. (“Genetica voor
koeienmensen”.) Bij deze genetica hoort ook solide exterieur. Want mensen zijn er ziek
van dieren te zien met moeders en grootmoeders die geen lactaties of classificaties
hebben. Voor ons blijft het belangrijk dat moeders van de nieuwe generaties zich in de
praktijk bewezen hebben, met goede producties en best exterieur.’

STIERENSELECTIE

Voor Siemers is dat een vitaal punt bij de stierenselectie én -leverantie. ‘Jaarlijks
verkopen wij zo’n 50 stieren aan KI-organisaties. Natuurlijk zijn hoge indexen daarbij
van groot belang. Maar het is niet zo dat onze stieren noodgedwongen de allerhoogste
indexen hebben. Wat ze wél hebben: moeders die scores en lactaties hebben, en
grootmoeders die scores en lactaties hebben. Wij willen zelf beslist niet anders: wij
gebruiken louter stieren waarvan de moeders zich bewezen hebben. Uit beste
koefamilies – eveneens van groot belang. Dat is tevens de reden dat 40% van al onze
inseminaties gebeurt met sperma van eigen stieren.’
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Maar: wie denkt dat bij een progressief bedrijf als Siemers louter DNA-stieren worden
gebruikt, heeft het mis. ‘Wij gebruiken meer dochtergeteste stieren dan voorheen. Wij
zijn enorm tevreden met Delta, Rubicon en Lambda. Stieren die echt topkoeien brengen
– van elk van deze 3 stieren hebben we zeker 1000 doses gebruikt. Nu is Helix onze
nieuwe stier. Het mooie bij hem is: hij heeft zoveel beste zoons! Daarom gebruiken we
zowel Helix als zijn zoons. Ook Renegade laat zich erg goed aanzien, zodat we hem en
zijn zoons gebruiken. En dat geldt ook voor Hotline en zoons; van hen vinden we Peak
Tropic erg interessant.’

(https://digitaal.holsteininternational.com/get-image/8925)

Bij Siemers voert men diverse verschillende rantsoenen voor diverse verschillende leeftijds- en
productiegroepen.

ROZ

Als gezegd: 40% van de inseminaties met eigen stieren. Wie zijn zij? Dat brengt ons
automatisch bij de families die Siemers beschouwt als de beste op hun bedrijf. We
vragen naar de 3 beste families. ‘Dan kom ik uit bij de families van Roz, Paris en
Hanker.’ We beginnen met Cherrycrest Manoman Roz EX-91. ‘Zij is gewoon de besteTerug naar artikelen (/nl/articles)
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koe die wij ooit hebben gekocht,’ zegt Dan vol bewondering. We zouden diverse
paginas nodig hebben om de vele prestaties en generaties van Roz in beeld te
brengen. Neem alleen maar één van Dan’s favoriete stieren: Siemers Rolan Roskoz
(2846 gTPI; 1.51 gPTAT). Zijn moeder, Siemers Delta S-Roz-Ann EX-91 gaat via een
VG-85 Supersire en een EX-93 Windbrook terug op de originele Roz, die de Siemers-
familie destijds op de World Classic Sale in Madison kocht. Roz is een Man-O-Man-
kleindochter van de fenomenale fokkoe Whittier-Farms Outside Roz. Een status die Roz
nu zelf aan het bereiken is. ‘Roz is een koefamilie die je iedere soort soort koe kan
geven die je zelf wilt,’ verklaart Dan. De stier uit de Roz-familie die momenteel de
meeste aandacht trekt is Canada’s DNA-nr.1: Siemers Rozline, goed voor 3832 gLPI en
2986 gTPI (eigen aan Select Sires). Hij is een Renegade-zoon van Frazzled-dochter
Roz 28450, die inmiddels aan de melk en gefotografeerd is, maar als gevolg van
Corona nog niet gekeurd kon worden. Zij gaat via Siemers Rubicon D-Rozza VG-87 en
Siemers Doorman Roz EX-93 terug op de originele Roz. Hier hebben we meteen
directe aansluiting met een andere nr.1-stier uit de Siemers-stal: K&L-OH Rossi Guay,
de Spaanse nr.1-stier van 2019 en eigen aan Xenetica Fontao. Guay (4931 gICO) is
een Gymnast-zoon uit genoemde Rubicon D-Rozza. We sluiten ons Roz-hoofdstuk af
met Siemers Runaway: deze Semex-pupil is Siemers’ hoogste dochtergeteste stier
(2647 TPI) en is een Lottomax-zoon uit de Roz-familie.

HANKER

Tijd om snel door te gaan: naar Cookiecutter Hanker EX-94, de magnifieke Mogul-
dochter uit de Global Cow 2019, Cookiecutter MOM Halo. ‘Hanker was de duurste koe
die we ooit kochten – maar haar aankoopsom meer dan waard,’ zegt Dan vol respect.
Hanker is inmiddels in haar vierde lactatie en gehoopt wordt dat zij spoedig opnieuw
geclassificeerd kan worden – zo veelbelovend laat deze 8-jarige Mogul-dochter zich
momenteel zien. Hanker beschikt over een uitgebreid kroost bij Siemers en men maakt
flink gebruik van haar kleinzoons. Dat zijn er diverse, hier noemen we vier: Siemers
Hunk (Hotline-Monterey-Hanker; +3.06 gPTAT; Semex); Handsome (Doc-Monterey-
Hanker; 3.09; Select), Hancock (Doc-Monterey-Hanker; 3.34; Select) en Haniko
(Lambda-Monterey-Hanker; 3.35; AI Total). Noot: deze 4 stieren komen uit 3
verschillende Monterey-dochters van Hanker met EX-91, VG-85 resp. VG-86.
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(https://digitaal.holsteininternational.com/get-image/8926)

Het aantal koeien met hoge levensproducties is opmerkelijk hoog bij Siemers; in totaal
passeerden al 44 stuks de 300,000lb (136.360kg).

PARIS

Nu vragen we Dan: als je alle 3200 koeien achter moet laten, en je mag met eentje een
nieuwe veestapel starten, welke kies je dan? Het duurt maar heel even, dan zegt Dan
gedecideerd: ‘Dan kies ik voor Siemers Lambda Paris, een VG-87-2yr Delta-Lambda-
dochter met 2894 CTPI.. Ze staat zelf nog altijd hoog, ze heeft talrijke hoge dochters en
zoons – ze doet alles wat je wat een koe wenst. En ze spoelt geweldig, ja, zij is mijn
favoriet.’

Lambda Paris representeert de derde familie uit de top-3 van Siemers: de Paris-familie.
Lambda Paris gaat via Siemers Denver Paris VG-87 (Denver is een Mogul-zoon van
Delicious) en Quality Tango Paris VG-86 terug op een VG-87 Facebook-dochter uit de
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bekende Welcome Goldwyn Penya-familie. Geen wonder dat haar zoon Siemers
Parfect – een Renegade-zoon met 2980 gTPI en +1.80 gPTAT) – tot de favorieten bij
Siemers hoort.

(https://digitaal.holsteininternational.com/get-image/8927)

Dit is Siemers Goldwyn Galaxy, die veel belangrijke kwaliteiten verenigt: exterieur EX-94,
levensproductie 112.870kg en een diepe, krachtige eigen koefamilie.

TOP-EXTERIEUR

We schreven het al: de showfokkerij dient bij Siemers als hobby gezien te worden.
Maar: men is nog altijd zodanig liefhebber dat er zeker nog actief aan gewerkt wordt.
Een mooi voorbeeld daarvan is de opvallende showkoe Strans-Jen-D Tequila-Red,
goed voor EX-96. ‘Wij hebben haar een aantal maanden geleden van MilkSource
gekocht, zij heeft echt bewezen dat ze beste exterieurkoeien kan fokken,’ vertelt Dan
enthousiast. ‘Dat willen we. Als we een dier kopen moet ze absoluut bij de top horen, en
Tequila heeft dat bewezen. Ze spoelt goed en haar embryos gaan voor eigen
drachtigheden en worden verkocht.’ Een bekende showkoe uit eigen fokkerij is Siemers
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Goldwyn Galaxy: goed voor EX-94, 112.870kg (248,314lb) en als moeder Siemers
Damion Glam EX-92, die zelf uit Siemers Mtoto Genev EX-90 stamt. Helaas is Galaxy
niet langer present – opmerkelijk is dat haar laatste ET met Hero was. Hero is Siemers’
eigen stier, die in 2011/2012 als top-exterieurvererver erg populair was en ruim 7600
dochters kreeg. Zelfs vandaag noteert Hero (Toystory-Durham, uit een diepe Siemers-
koefamilie met o.a. Inspiration en Starbuck) nog +1.84 PTAT!

“PERFORMANCE”

We kunnen uren over Siemers doorpraten, maar zijn aan ruimte gebonden. We sluiten
af met een interessante opmerking die Dan Siemers maakt. ‘Vandaag gebruik ik de
woorden “type” en “productie” liever niet meer. Bij “type” denkt de gemiddelde
melkveehouder aan showkoeien en “fancy” exterieur. Maar dat willen zij niet, zij willen
solied exterieur – en dus hanteer ik liever de term “conformation”. Oftewel: hoe is de
koe gebouwd. Ook het woord “productie” is achterhaald. Vandaag gaat het immers
allang niet meer om productie alleen, maar om zoveel meer: vruchtbaarheid, celgetal,
geboorten, enz. Vandaar dat we liever kiezen voor de term “performance”, ofwel
“prestatie”. Want dat vertelt ons wat de koe voor de melkveehouder gaat betekenen. En
daar draait het vandaag om.’

(https://digitaal.holsteininternational.com/get-image/8928)

Siemers Holsteins in de VS

- Eigen aan de familie Siemers
- Gevestigd nabij Newton in oostelijk Wisconsin, VS 
- 3200 melk-en kalfkoeien, 6000 dieren totaal 
- Productie: 3x 38,045lb (17,300kg) 3.9% 3.15% 
- >1000 VG- en EX-ingeschreven koeien Nr.1 in VS voor aantal Holsteins met GMD &
DOM 
- Totaal bijna 6000 acres (2400ha) 
- Rantsoen: diverse TMR-rantsoenen voor diverse groepen 
- Stierenselectie: Helix & zoons, Hotline & zoons, diverse jonge Siemers-stieren, Delta,
Rubicon, LambdaTerug naar artikelen (/nl/articles)
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