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Nadat Jouke later enkele jaren teamleider 
was bij WWS, begon hij voor zichzelf. Hij 
richtte in 2006 Exciting Genes op en was 
wereldwijd de eerste die embryo’s van ge-
sekst sperma verkocht. Een oud-collega van 
WWS ging mee over naar Exciting Genes en 
werd door Kloosterman onderverhuurd aan 
de regionale fokkerijorganisatie Reproplus, 
waaraan Kloosterman zichzelf ook als advi-
seur verbond. „In 2010 nodigde Stef Beunk 
ons uit om mee op Fleckvieh-reis te gaan naar 
Beieren. Ik zag daar voor het eerst Fleckvieh 
en was onder de indruk: koeien met spieren 
die vierkant op de poten stonden en die 
bovendien veel melk gaven.” 

Fleckvieh-embryo’s
„Het bijzondere aan het ras is dat je niet kunt 
zien welke koe nieuwmelkt is”, stelt Kloos-
terman. Hij was geïmponeerd door enkele 
jonge dieren op het bedrijf van Johann Eberl 
in Sauerlach en toen hij er later terugkwam, 
vroeg hij of hij embryo’s kon kopen. „Het 

van werd gepresenteerd – en DJ Redfox. 
„Sinds Andries Barb ben ik altijd van mening 
geweest om rood- en zwartbont te moeten 
mixen. Dan benut je de voordelen van beide 
kleurslagen en het is goed tegen inteelt.” DJ 
Redspot werd bijvoorbeeld gecombineerd 
met Shottle. Het leidde tot fokstier Snooker 
RF en diens volle zussen J&G Redspot 16 (EX-
90), die al eens de fokveedag in Oldebroek 
won, en American DJ Karina, de stammoeder 
achter stieren als American Lexus en Ameri-
can Carnival. Redspot 16 is de grootmoeder 
van J&G Trawant (Fageno × Observer), die bij 
KI Kampen beschikbaar is. Het prefix komt 
van Jan en Gerrie Hoegen, waar DJ Redspot 
heen verhuisde. De uit Redspot voortkomen-
de dieren zijn nog altijd in gezamenlijk bezit 
van Hoegen en Kloosterman. 

Foutjes verdoezelen
Uit Redspot werd een Shottle-embryo aan 
René van Herpen in America (LB) verkocht, 
later resulterend in Carnival en halfbroer 

Exciting Genes verlegt focus naar Fleckvieh

Hij was nauw betrokken bij het Danillo-project en hoog geïndexeerde 
dochtergeteste stieren als Label P, J&G Trawant en American Carnival-Red 
komen uit zijn koefamilie. Desalniettemin focust Jouke Kloosterman nu op 
Fleckvieh. Zijn Exciting Genes testte al met succes de stieren Wolfgang en 
Wilhelmus, stieren die passen bij een toekomst met ‘regeneratieve landbouw’. 

‘Landbouw van de 
toekomst vraagt 
om dubbeldoelkoe’ 

Het klimaat en de toekomst van de aarde 
houden fokkerijondernemer Jouke Kloos-
terman zeer bezig. De landbouw van de 
toekomst is volgens hem regeneratief. Een 
werkwijze die focust op het terugdraaien van 
ontbossing, het herstellen van gronden, het 

vergroten van de biodiversiteit, het verbete-
ren van watercycli en het versterken van de 
vitaliteit. „Het doel is het maximaliseren van 
het organische-stofgehalte van de bodems 
om woestijnificatie tegen te gaan. Met hun 
specifieke graasgedrag hebben koeien daarin 
een cruciale rol”, aldus Kloosterman. 

„Als boer zou ik kiezen voor rassen die goed 
kunnen omgaan met rantsoenen zonder veel 
eiwit en zetmeel. Als kunstmest niet meer 
wordt toegepast en het krachtvoer wordt 
beperkt, moet de koe in staat zijn drachtig te 
worden en te functioneren onder extensieve 
omstandigheden; dan komen de dubbeldoel-
rassen weer in beeld. Die kunnen ook nog 
voorzien in de vraag naar kwaliteitsvlees.” 

DJ Redspot
Het toekomstbeeld verklaart zijn huidige fo-
cus op Fleckvieh. Eerder was Kloosterman ja-
renlang actief in de Holstein-fokkerij en daar 
kunnen veehouders nog steeds hun voordeel 
mee doen. Op de CRV-stierenkaart staat 
American Carnival, de hoogste nieuwkomer 
bij de roodbonte dochtergeteste stieren in 
december. De stier heeft als afstamming Jes-
ter RF × Try RF × Camion × D Sammy × Shottle 
× Stadel. Kloosterman fokte stammoeder DJ 
Redspot (v. Stadel) op het ouderlijk bedrijf, 
waar inmiddels zijn broer boert. 

Kloosterman werd tegenover het KI-station in 
Garyp geboren, waar zijn interesse voor fok-
kerij is ontstaan. „Met de stierverzorger langs 
de eerste Holstein-stieren, voor een kind een 
indrukwekkend gebeuren”, herinnert hij zich. 
Jouke kreeg al op jonge leeftijd kansen om 
zich met de stierkeuze te bemoeien. Later 
kwam er een ligboxenstal en werd er fanatiek 
gespoeld. Zo werd in 1993 Mascot Jolie op 
het bedrijf geboren. „Met Mascot × Enhancer 
achteraf bepaald geen gelukkige afstam-
ming, maar evengoed leverde een spoeling 
met Fatal een excellente dochter in Engeland 
op en uit haar kwamen excellente nakomelin-
gen van matig verervende vaders als Convin-
cer en Basar voort.” Kloosterman wil er mee 
aangeven dat de familie wel fokkracht bezat. 
„Mascot Jolie had de roodfactor en daarom 
adviseerde Henk Verheij van CRV haar met 
Andries (de vader van Kian, red.) te spoelen. 
Dat heeft super gewerkt.” Het resulteerde 
in Andries Barb, op haar beurt de moeder 
van DJ Redspot en haar volle broers Starfire 
– waar in Duitsland al eens een dochtergroep 

Silverstone (v. Rosebud) bij KI Samen en ook 
gingen er embryo’s naar Wietse Duursma, 
de huidige vicevoorzitter van CRV. Duursma 
investeerde in Spencer-embryo’s uit Redspot 
7 (Talent × Stadel) en fokte daar Borderview 
Label P (Ladd P × Sunrise × Spencer) uit. 
De koefamilie liet zich in de showring ook 
niet onbetuigd – zowel Redspot 7 als haar 
Carmano-dochter Redspot 36 viel al eens in 
de prijzen – en Jouke zegt ook liefhebber 
te zijn, al is er volgens hem helaas vaak een 
voorkeur voor grote en extreem scherpe 
dieren. „Ik heb er veel respect voor, maar de 
drempel is nu wel heel hoog. Ik vind dat je 
op regionale keuringen geen toplijn moet 
willen, bovendien leren kinderen daarmee al 
op jonge leeftijd foutjes te verdoezelen.”  
Jarenlang werkte Kloosterman zowel als em-
bryoverkoper als als leraar. „Ik ben opgeleid 
als voedingsdeskundige en heb les gegeven 
aan dieetkoks. Wellicht een bijzondere com-
binatie, maar verkopen is eigenlijk ook een 
sociaal gebeuren. Klanten moeten je aardig 
vinden en je vertrouwen.” 

Jouke Kloosterman (rechts) en zijn medewerker Sipke Plat bij E.G. Wilhelmus P (hij siert tevens de voorpagina), waarvan al 30.000 doses sperma naar China gingen.  

Verkopen sociaal gebeuren, 
klanten moeten je aardig 
vinden en je vertrouwen
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Heeft u vragen en/of opmerkingen, 
neem dan contact op met de 
redactie via redactie@melkvee.nl 
of tel 0314 – 62 64 38.

@

Fokstier Danillo (Goldwyn × O Man × Durham) stond in april 2012 aan 
kop van de NVI-ranglijst. Bijzonder is dat de stier niet in eigendom was 
van een KI-organisatie, maar van Rein Couperus uit Molkwerum (FR). 
De melkveehouder kocht de stier als embryo op voorspraak van Jouke 
Kloosterman en benutte later diens kennis van het KI-wereldje, toen de 
stier getest en vermarkt moest worden. KI De Toekomst zou de test en 
de distributie van het sperma verzorgen en later meldde Genes Diffusion 
(GD) zich. Ze wilden 100.000 doses afnemen. Er volgde nog een tweede 
contract, waar de organisatie voor nog eens 400.000 rietjes tekende. De 
stier, die tevens een plekje op de CRV-stierenkaart wist te verwerven, 
was als gevolg van een blessure een half jaar uit de running en inmiddels 
ook iets gezakt in de ranglijst, toen de belangstelling van GD afnam. 
Door de opkomst van genomicsstieren kantelde de markt en wilde GD 
van het contract af. Couperus ging echter niet akkoord en bracht de zaak 
voor het gerecht. GD sprak van contractbreuk, omdat Danillo positief 
op het Schmallenberg-virus testte en GD daar niet van zou hebben 
geweten. Rein en Jouke toonden aan dat dat niet klopte en wonnen de 
rechtszaak. Kort daarna ging GD failliet; ze bleek niet in staat de boete te 
betalen. Van Danillo resteren 15.000 dochters en staan zoon Danshot en 
kleinzoon Poppe Ferdi inmiddels bij KI Kampen op de stierenkaart. 

Het project Danillo, 
voormalig NVI-lijstaanvoerder

Tekst: Anne Hiemstra. Beeld: Ellen Meinen, 
Alda van der Weerd, Elly Geverink

bleek dat de veehouder eigenlijk geen jonge 
dieren wilde spoelen, op zich een te prijzen 
standpunt, maar hij ging toch overstag.” 
Jouke zette de embryo’s in bij veehouders en 
zo resulteerde de spoeling van de hoornloze 
Maerle (v. Safir) – ze stamt uit een koefamilie 
met veel levensduur – met Wille in de stier 
E.G. Wilhelmus Pp. Hij slaagde als fokstier, 
evenals zijn halfbroer E.G. Wolfgang (Wille × 
Vanstein). „Diens moeder was van een kennis 
van Eberl en de nummer 1-indexkoe met een 
lijst van 10.000 kilo melk als vaars met 4 pro-
cent eiwit en een opvallend beste uier. Zijn 
dochters maken het waar. Ze komen voor het 
grootste deel uit Holsteins en scoren gemid-
deld 3,75 procent eiwit, dat is extreem.” 
In eerste instantie bood Kloosterman zijn stie-
ren aan Stef Beunk van Bayern Genetik aan, 
maar het Duitse stamboek bleek geen stieren 
van buitenaf te accepteren. „Daarom besloot 
ik ze zelf in te zetten”, aldus de Fries, die de 
stieren door Reproplus en Masterrind laat 
vermarkten. Na hun proefperiode werden 
de stieren bij een melkveehouder in Masten-

broek ondergebracht, waarbij de zeer makke 
Wolfgang in het koppel werd gelaten en zelfs 
mee door de melkstal ging. 
Kloosterman is sinds hij kennis met het ras 
maakte voorstander van het inkruisen van 
Holsteins met Fleckvieh. „Het gros van de 
boeren wil een kleine, handige koe met 
bespiering, terwijl de Holstein juist groter en 
opener is geworden. En verder is het grote 
Holstein-probleem natuurlijk de inteelt. Dat 
we ondanks hoge fokwaarden en grote inves-
teringen in koecomfort nauwelijks vooruit-
gaan op het gebied van levensduur, productie 
en fitness, komt door inteeltdepressie. Dat 
zorgt bovendien voor veel embryonale sterfte 
en vruchtbaarheid is dan ook de belangrijkste 
afvoerreden.” Hij wijst erop dat paringspro-
gramma’s standaard te hoge inteeltgraden 
toestaan. „Verder wordt het heterosiseffect 
te laag ingeschat. Ik ben enthousiast over 
kruisen op basis van ervaringen en proeven. 
In Minnesota bleek dat de voerefficiëntie en 
de melkproductie, samen met de verbeterde 
fitnesskenmerken, zorgen voor een opvallen-
de stijging van het saldo. Bovendien kun je 
inkruisen zonder dat je naar de inteelt hoeft 
te kijken. Je kunt de topstieren van elk ras bij 
wijze van spreken blindelings gebruiken.” 

Rechtvaardigheidsgevoel
De Fries is verder voor het gebruik van fok-
stieren, omdat de betrouwbaarheid van veel 
kenmerken van genomicsstieren te laag is. 
„Als veehouder zou ik alleen genomicsstieren 
inzetten bij een soort proefstierpremie. Het 
verdienmodel is nu echter omgekeerd; het 
risico met betrekking tot de onbetrouwbaar-
heid ligt bij de boer. De fokkerijorganisaties 
verdienen veel geld met het verkopen van 

E.G. Wolfgang werd na zijn proefperiode bij het koppel van Van der Weerd in Mastenbroek ingeschaard, waar hij 35 nakomelingen voortbracht.  

DJ Redspot, stammoeder achter stieren als 
Snooker, Label P, Lexus, Trawant en Carnival. 

veel risico.” Zaken die knagen aan Klooster-
mans rechtvaardigheidsgevoel. Het is de re-
den waarom hij zich namens Reproplus ook al 
lange tijd inzet voor een eerlijke concurrentie 
tussen de spelers in het fokkerijveld. 
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