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Bart Soetebier, directeur WWS: ‘Sinds de introductie van Zoetis’ CLARIFIDE Plus 
levert WWS veehouders planmatige en doelgerichte genetische vooruitgang.’

CLARIFIDE Plus:  
precisiefokkerij op basis van direct 
geschatte Zoetis-fokwaarden

A C H T E R G R O N D

tekst Jorden Stegink  / fotografie Christine Massfeller

In 2020 introduceerde WWS, samen met Zoetis, in Nederland en België het genomic selectieprogramma CLARIFIDE 

Plus. WWS-directeur Bart Soetebier, van meet af aan onder de indruk van Zoetis’ fokwaardenschatting, vertelt over 

de mogelijkheden voor melkveehouders in de lage landen. ‘Met behulp van de genetische strategie calculator wordt 

voor hen tot op de euro nauwkeurig het toekomstige rendement op hun fokkerij-investering berekend.’

Geen land ter wereld waar Holsteinfok-
kers niet vertrouwd zijn met de TPI. 
Ook WWS, importeur voor de grote 

Amerikaanse KI Select Sires, vermeldt de veel 
gebruikte Amerikaanse totaalindex sinds de-
cennia bij hun stieren. Sinds 2016 publiceert 
WWS even prominent de DWP$, een nieuwe 
totaalindex ontwikkeld door de Amerikaan-
se farmaceut Zoetis. De DWP$-index bevat, 
naast productie-, exterieur- en levensduur-
informatie, genomic fokwaarden voor direct 
geschatte fitnesskenmerken, ook wel Zoetis 
Wellness-kenmerken genoemd. In 2020 intro-
duceerde WWS, samen met Zoetis, in de lage 
landen CLARIFIDE Plus. Met CLARIFIDE Plus 
kunnen Nederlandse en Belgische Holstein-
fokkers hun dieren door Zoetis op genomics 
laten testen en met behulp van de uitkomsten 
planmatig en resultaatgericht investeren in de 
genetische ontwikkeling van hun veestapel.

Onderscheidend
Bart Soetebier, directeur van WWS in België 
en Nederland, kwam in 2015 voor het eerst 

in contact met Zoetis. ‘We bezochten dat jaar 
met een aantal collega´s de twee jaarlijkse 
WMS-conferentie in Canada. Daar vertelde de 
Amerikaanse statisticus Dan Weigel hoe hij 
en zijn Zoetis-collega’s op melkveebedrijven 
managementdata verzamelden en op basis 
daarvan genomic fokwaarden ontwikkel-
den. Een waanzinnig goede presentatie die 
indruk op mij maakte.’
In 2016 startte Zoetis, mede bekend als de 
producent van de teatsealer OrbeSeal, met 
de publicatie van Zoetis Wellness-kenmerken 
en totaalindex DWP$. Soetebier: ‘Select Sires 
is vervolgens direct gestart met de publicatie 
van Zoetis-fokwaarden voor hun stieren. Juist 
rond 2016 zochten wij naar de beste totaalin-
dex om binnen het grote Select Sires-aanbod 
de beste stieren voor de Nederlandse en Bel-
gische markt te selecteren. Dat was ook de tijd 
dat WWS-stier Bookem langdurig de hoogste 
dochtergeteste NVI-stier was. Commercieel 
gezien hadden we onze stieren misschien op 
NVI-basis moeten blijven rangschikken, maar 
het gebruik van een totaalindex is voor ons 

gen we bijvoorbeeld achtergrondartikelen 
over Zoetis Wellness-kenmerken en CLARIFIDE 
Plus. Ook lichten we individuele kenmerken 
nader toe. De vertaling van “getal naar de stal”, 
daar draait het om!’ Soetebier wijst er daarbij 
nadrukkelijk op dat ook nu, met de DWP$ als 
WWS’ belangrijkste eerste selectiecriterium, 
geldt dat de hoogste stier niet per se voor 
iedere veehouder de meest geschikte is. ‘De 
gTPI-topstier Pine-Tree CW Legacy bijvoor-
beeld, viel tijdens zijn hele genomic periode 
op door hoge DWP$-waarden. Toch is hij hier 
nooit veel verkocht. WWS-klanten in België 
en Nederland hechten aan een bepaald 
exterieurniveau, waar Legacy niet helemaal 
aan voldoet. Dat is voor ons dan helemaal 
prima; WWS wil de DWP$ niet koste wat kost 
opdringen aan veehouders.’
Soetebier is daarmee beland bij het cruciale 
vertrekpunt van Zoetis’ CLARIFIDE Plus. ‘Een 
succesvolle inzet van dit fokkerij-instrument 
begint bij de vraag: waar wil je als veehouder 
met je bedrijf en veestapel naar toe? Welke 
‘stieren van de dag’ aan dit doel kunnen 
bijdragen, is niet interessant. Stieren zijn niet 

meer en niet minder dan elkaar opvolgende 
dragers van de door veehouders benodigde 
genetica. WWS is niet langer aanbieder van 
stierensperma en paringsadvies alleen. Sinds 
de introductie van Zoetis’ CLARIFIDE Plus 
levert WWS veehouders planmatige en doel-
gerichte genetische vooruitgang.’

Belangrijke schakel 
Doelstelling bepalen, bepaling van het beno-
digde aantal benodigd vervangers, rangschik-
ken van al het jongvee en de melkgevende 
dieren op basis van hun Zoetis-fokwaarden en 
genetische bijdrage aan het gekozen fokdoel, 
stieren kiezen, jongvee en koeien aanparen 
en tot slot als zesde en laatste stap: periodie-
ke monitoring van de gekozen genetische 
strategie met een WWS-fokkerijspecialist. ‘Het 
werk van onze fokkerijspecialisten verandert 
door de komst van CLARIFIDE Plus. Ze worden 
steeds meer procesbegeleiders. Dat vraagt 
enerzijds om extra vakkennis. Deze week bij-
voorbeeld, heeft een specialist van Zoetis ons 
een training gegeven over uiergezondheid. 
Anderzijds vraagt de veranderende rol van 

geen marketingtool. WWS wil een totaalindex 
alleen gebruiken om te kunnen schatten van 
welke stieren de dochters economisch het 
best zullen presteren. Stieren die hoog scoren 
voor de DWP$-index zullen dochters brengen 
die veel produceren en weinig kosten veroor-
zaken. Koeien derhalve die zoveel mogelijk 
geld, in dit geval uitgedrukt in dollars, opleve-
ren en zo min mogelijk problemen genereren. 
Eveneens heel belangrijk: Zoetis maakt geen 
gebruik van indirect geschatte kenmerken. 
Alle Zoetis Wellness-fokwaarden, ook voor 
mastitis, worden berekend op basis van direct 
geschatte informatie. Daarmee onderscheidt 
de DWP$-index zich van de NM$. Deze voor 
Amerikaanse commerciële melkveehou-
ders ontwikkelde index maakt bijvoorbeeld 
gebruik van uierkenmerken als indirecte 
informatiebron voor mastitis.’ 

Vertrekpunt
De komst van de Zoetis Wellness-kenmerken 
en de introductie van CLARIFIDE Plus heeft 
de bedrijfsvoering van WWS in Nederland en 
België direct beïnvloed. Neem de stieren-
presentatie. ‘Voorheen brachten we een 
stierenkaart op een dubbelgevouwen A3-tje 
uit. Nu publiceren we 3 keer per jaar een 44 
pagina’s dikke stierencatalogus. Daarin bren-

onze fokkerijspecialisten goede communica-
tievaardigheden, om samen met veehouders 
adequaat doelen te kunnen vaststellen en 
periodiek de genetische vooruitgang te 
kunnen monitoren.’
Soetebier geeft daarbij aan dat discussie 
met de veehouder een belangrijke schakel 
is. ‘Neem de familie Hampsink. Zij kwamen 
via discussies op het idee om via ET bij hun 
hoogst geteste pinken de genetische doel-
stellingen voor hun veestapel nog sneller te 
realiseren.’ De familie Hampsink van Belvedè-
re Holsteins (HI Plus 02/18) in Emmer-Compa-
scuum heeft al volop ervaring met CLARIFIDE 
Plus. Soetebier: ‘Binnen hun 240 koppige 
melkveestapel lopen vierdekalfs dieren die 
door Zoetis op genomics zijn getest. Bij de 
eerste, tweede en derdekalfs koeien zie je 
nu daadwerkelijk grote prestatieverschillen 
tussen de groepen met de laagste en de 
hoogste genomic fokwaarden. Het verschil 
bijvoorbeeld tussen de 25% slechtste en 25% 
beste derdekalfs koeien voor de genomic 
fokwaarde DPR%, is maar liefst 30 da-
gen tussenkalftijd.’

Niet alleen pinken
Soetebier en zijn collega’s zien uit de CLARI-
FIDE Plus-paringsadviezen dat de genetische 
vooruitgang niet alleen door pinken wordt 
gerealiseerd. ‘De genetisch beste jonge koeien 
dragen meer bij aan de vooruitgang dan de 
genetisch laagste pinken.’ Toch wijst Soetebier 
op een belangrijke verandering. ‘Onlangs be-
spraken we binnen ons team een voorbeeld-
koe, een 87 punten vaars met een mooie 
lactatiewaarde. Voor de introductie van CLA-
RIFIDE Plus zou zij een zekere kandidaat zijn 
geweest om een koekalf uit op te fokken. Nu 
heeft haar eigenaar, op basis van haar 91 voor 
de Zoetis-fokwaarde mastitis, volgens advies 
geïnsemineerd met een vleesstier. Zoetis 
Wellness-fokwaarden leggen allemaal kleine 
stukjes genetische informatie bloot, waardoor 
er nog betere beslissingen genomen kunnen 
worden; welke dieren worden gebruikt om de 
volgende generatie melkkoeien uit te fokken.  
Met het genomic selectieprogramma CLARI-
FIDE Plus kunnen veehouders daar nu bewust 
en doelgericht gebruik maken.’  n

Op Belvedère Holsteins, CLARIFIDE Plus-gebruikers van het eerste uur, 
bedraagt het verschil tussen de 25% slechtste en 25% beste derdekalfs-

koeien voor de genomic fokwaarde DPR%, 30 dagen tussenkalftijd.
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