
The Vekis Times
12,5 jaar Van Engelen KI-service 

Van Engelen KI-service bestaat 12,5 jaar. Een mijlpaal voor 
de kleine, gezellige en vooral betrokken ki-vereniging. ‘Het 
begon met insemineren, en van het één kwam het ander’, 
vertelt oprichter Gerco van Engelen over de uitbreiding de 
afgelopen jaren naar acht mensen. ‘We leveren een com-
pleet pakket inclusief onafhankelijk paringsadvies en deskun-
dige vruchtbaarheidsbegeleiding. Veehouders kunnen met al 
hun fokkerij vragen bij ons terecht.’

Jong en buitengewoon enthousiast begon Gerco op 1 februari 2005 als 
kleine zelfstandige met zijn eigen inseminatie service. In 12,5 jaar groeide het bedrijf mee met de  
ontwikkelingen in de melkveehouderij en speelde in op de wensen van ondernemers. ‘Met de beste  
stieren uit alle werelddelen in ons vat hebben we voor elk bedrijf en elke koe een geschikte stier’,  
benoemt Gerco een belangrijke succesfactor. ‘Ja, ook voor de doe-het-zelvers.’

Met groeiende veestapels en een enorm aanbod van genetica kwam al snel de vraag om ook parings- 
advies te doen. ‘Het is de beste methode om inteelt te vermijden. Daarbij staat of valt het succes van een 
stier met het maken van een goede combinatie.’ Succesvol is ook de ondersteuning in vruchtbaarheid, 
nog weer zo’n toegevoegde service. ‘Ontstaan door de vraag van veehouders zelf. Bovendien willen 
we niet alleen insemineren, maar een koe ook echt drachtig maken. Daar doen we alles voor’, aldus 
Gerco die meteen ook een paar voorbeelden bij de hand heeft. ‘Het gebruik van een gunwarmer die de  
temperatuur van het rietje stabiel houdt, de DP huls en het gescheiden route systeem, wat allemaal een 
paar procenten bijdraagt aan een betere drachtscore.’

Met Touran (v. O Man) en de roodbonte Crime Time (v. Jerudo) kregen bijzondere stieren – onder het 
motto ‘doe maar eens een keer gek’- uit eigen aankoop kansen. Maar ondanks alle enthousiasme voor de 
HF fokkerij is de meest gebruikte stier de afgelopen jaren toch echt een Belgische witblauwe, zegt Gerco. 
‘Onze Barack is met 60.000 rieten per jaar veruit de meest populaire stier uit de geschiedenis van Van 
Engelen KI-Service.’ Inmiddels 10 jaar oud en nog fit en vitaal lijkt daar ook nog geen einde aan te komen. 
Ondanks de uitbreiding in de dienstverlening en een toename aan medewerkers gaat Gerco nog steeds 
graag zelf op pad om te insemineren. Vaak bij topdrukte, in het weekend en op feestdagen. ‘Ik doe dan 
maar 6 adressen op een ochtend’, lacht hij. ‘Ik neem overal de tijd om even bij te praten.’ Bovendien  
blijft hij enthousiast over de drijfveer om ooit voor zichzelf te beginnen. ‘Insemineren blijft machtig mooi 
werk.’

Elbert Verbeek: 
‘Aantal insemi-

naties gedaald van 
2,1 naar 1,34’

Wiecher Vliek: 
‘Fokken zonder 

poespas’ 

Gerco van Engelen: 
‘Met 60.000 rietjes 
per jaar is Barack 
veruit onze meest 

populaire stier’

Familie Siebkes: 
‘Wij houden van 

een lekkere 
 boerenkoe’

1 augustus 2017    éénmalige uitgave 12,5 jarig jubileum van Van Engelen KI Service
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Vekis Phantastic VG-87 (Vader: Xacobeo) 
2.04 305 DGN  |  11.765 KG Melk  |  3.42% Vet  |  3.51% Eiwit

4.03 305 DGN  |  13.550 KG Melk  |  3.44% Vet  |  3.33 % Eiwit
Eigenaar: Fam. Busweiler-Bovendorp te Nunspeet  |  Fotografie: Alger Meekma

Veel gebeurd, niets verandert 

Wat is de tijd snel gegaan. Zo ben je jong en wild, zonder hypotheek, eet je mee bij pa en ma uit de pot en 
begin je in een spontane opwelling een eigen ki service. En voor je het weet is het 12,5 jaar later. 

In tussentijd is er veel gebeurd, heel veel  
gebeurd. En (gelukkig) vooral veel leuke 
dingen! Er zijn heel veel personen die ik ei-
genlijk bij naam zou moeten noemen om ze 
ontzettend te bedanken voor hun bijdrage 
aan het succes van  Van Engelen KI Service. 
Want een succes is het zeker geworden. Het 
begon natuurlijk met het vertrouwen die ki 
club Freyr mij gaf om een stuk van hun ge-
bied af te staan zodat ik mijn eigen ki service 
kon opzetten. Zo stond ik na 1,5 jaar Freyr op 
eigen benen. Dat bleek een gat in de markt! 
Alle topstieren van alle wereldwijd opereren-
de ki`s kregen we beschikbaar. Vanuit één vat 
en één bedrijf. Een droom kwam uit! Met ge-
paste trots kan ik wel zeggen dat we na 12,5 
jaar nog steeds een onafhankelijke KI Service 
zijn! 

Nooit zal ik vergeten hoe blij ik was toen 
op 1 februari 2005 de eerste boer insprak 
op de band! Een mooie tijd was het: we in-

semineerden voor € 13 euro per eerste in-
seminatie! Dat was zo concurrerend dat we 
jaar na jaar de omzet verdubbelden. In de 
eerste jaren had ik nog maar tientallen in-
seminatieklanten en dus was er voldoende 
tijd om DHZ-ers te bezoeken om sperma te 
verkopen. Totdat het steeds drukker werd 
met insemineren en we in 2007 met Henk-
Jan Staal als spermaverkoper gingen werken. 
Na de grote doorbraak van topstier (we noem-
den hem zelfs ‘de redder van het Holstein-ras’) 
O Man en zijn zonen, kwam het probleem  
inteelt steeds vaker om de hoek kijken. En dat 
vroeg om actie.  Zo zijn we in 2010 begonnen 
met Wiecher Vliek en zijn unieke paringsadvies- 
programma. Nu hoefden  we  niet  eerst op de 
schets te kijken welk rietje we zouden gaan 
ontdooien.

Omdat we altijd de beste willen zijn en de 
hoogste non-return cijfers willen halen zijn we 
in 2011 met Maarten van der Snel gaan samen-

werken. Voor 
veel boeren 
ging er een 
‘ (vruchtbare) 
-wereld’ open. De 
tussenkalftijd werd 
lager en veel vrucht-
baarheidsproblemen werden sneller en/of  
voorgoed opgelost. In hetzelfde jaar 
kwam neef Marten als inseminator er-
bij en samen met Dorine -die in 2014 
kwam- versterken zij ons team met  
professionele dienstverlening, zoals inse- 
mineren, tocht- en drachtcontrole`s en het 
geven van advies. Eigenlijk dezelfde service 
als waar we 12,5 jaar geleden mee zijn gestart.  
Eigenlijk is er in al die jaren dus niet zo heel 
veel verandert. 
 
We hopen u nog heel lang van dienst te 
mogen zijn! 
Gerco van Engelen
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Een ‘switcher’ is Elbert Verbeek uit Nijkerk helemaal niet. Maar twee jaar  
geleden waagde hij toch de overstap naar Van Engelen ki-service. ‘Het aan-
tal inseminaties liep te hoog op, ik had de hoop dat een wisseling ook een  

verbetering van de vruchtbaarheid zou betekenen.’
 

‘Aantal inseminaties gedaald van 2,1 
 naar 1,7 en nu 1,34’

Weet je wel hoeveel energie een  
eisprong kost?

‘Eerst maar even beginnen met het goede nieuws: de 
vruchtbaarheid van de koeien verbetert! Ik merk de laatste 
maanden dat meer koeien sneller drachtig worden. In de 
vruchtbaarheidskengetallen zie ik dat ook terug. Naar mijn 
idee is er één belangrijke factor die hiervoor zorgt: meer 
energie. De koeien worden harder gevoerd en dat heeft al-
les te maken met het streven naar een hogere productie en 
meer efficiëntie bij de koeien.

Een eisprong -hoe klein en nietsomvattend het ook lijkt- 
vraagt van de koe even een flinke piek in energie. Wanneer 
ze volop melk moet produceren schiet dat er nog weleens 
bij in. Maar momenteel gaat dat dus een stuk beter. In 
het quotumtijdperk werden de koeien toch nog wel wat  
‘gedrukt’.

Dagelijks ben ik met de vruchtbaarheid van de veestapel 
bezig en het toegenomen aantal drachtige koeien stemt 
veehouders tevreden. Het betekent dat ze verzekerd zijn van 
genoeg melk in de toekomst. Om dit snel en gemakkelijk 
inzichtelijk te maken vermenigvuldigen we de drachtige 
dieren per maand x 12. Dan weet je hoeveel kalvingen je 
per jaar mag verwachten en hoeveel melk eraan komt. 
Zo houd je de vinger aan de pols. De tussenkalftijd daalt 
dus ook en daar ben ik persoonlijk ook een voorstander 
van. Dat voorkomt vervetten en juist dat vet verbranden 
aan het begin van de lactatie is heel slecht voor een koe.  
Bovendien heb je bij een korte tussenkalftijd een hogere 
efficiëntie van je eigen verbouwde voer, maar ook van het 
krachtvoer. Ook al geeft de koe 11.000 liter per lactatie, 
ook dan kan ze op dag 60 gerust geïnsemineerd worden.  
Bedrijven die over de hele linie betere vruchtbaarheids- 
cijfers scoren, hebben een gezonde gemakkelijk te  
managen veestapel en meer rendement.’

 

 
Maarten van der Snel 

Vruchtbaarheidsbegeleider bij Vekis

Tip van Elbert:
‘Wanneer een koe tochtig 
is zet ik haar apart voor-
in de stal. De inseminator 
kan dan rustig, ongestoord 
en veilig zijn werk doen 
zonder dat er andere  
koeien omheen draaien. 
Als de inseminator zijn werk 
goed kan doen komt dat 
de drachtigheidsresultaten 
vast en zeker ten goede.’

En dat bleek helemaal te kloppen. 
Het aantal inseminaties per drachtige 
koe daalde van 2,1 naar 1,7 het laatste 
halfjaar. ‘Gerco belde me op dat dit het 
laatste kwartaal verder gedaald is naar 
1,34’, klinkt Elbert tevreden. ‘Zelf had 
ik dat nog niet eens gezien. Zo laag  
zullen we het vast niet houden, maar 
met 1,7 ben ik ook al dik tevreden.’ 
Juist dat meedenken bevalt de melkvee- 
houder met 120 koeien heel goed. ‘De 
mensen van Vekis zijn betrokken bij mijn  
bedrijf, er is aandacht, ze zijn heel  
flexibel en ze gaan voor kwaliteit. Dat 
is een duidelijk verschil met andere  
organisaties.’ Bovendien heeft de 
melkveehouder via Vekis de beschikking 
over stieren van verschillende 
organisaties.
 

‘Het aanbod van stieren 
is enorm groot en afkom-
stig uit de hele wereld’  
 
Dat zorgt ook voor meer spreiding in 
bloedvoering, ik kan nu nog weleens 
een hele andere bloedlijn gebruiken.’ 
Naast het insemineren maakt Elbert ook  
gebruik van de vruchtbaarheidsbege-
leiding én het stieradvies van Vekis. ‘We  
hebben er ook een stro- en hooihandel 
bij, dan moet je sommige dingen ge-
woon uitbesteden. Fokkerij duurt al lang, 
het gaat nog langer duren als je ver-
keerde dingen doet.’ Wel kiest hij samen 
met Wiecher Vliek de stieren uit die 
mee gaan bij het paringsadvies. ‘Ik wil 
een mooie koe met veel eiwit’, luidt het  
fokdoel. Niet alleen de koeien, maar 
ook de pinken krijgen een onder- 
bouwd stieradvies. ‘Die horen er natuur- 
lijk ook bij, maar bij ander advies- 
programma’s worden ze nog weleens 
vergeten.’ Uiteindelijk is de fokkerij zo 
heel gemakkelijk geworden voor Elbert. 
‘De koe is tochtig, ik kijk in het boek 
welke stier geadviseerd wordt en pak de 
telefoon.’



Fokken zonder poespas 

‘U kent ze wel, die prachtig gekleurde adver- 
tenties met fantastische dochterfoto’s. Of die nog  
mooiere flyer waar de melk en de gezondheid van 
de koeien afdruipt. Veehouders zijn net mensen 
en je moet dan ook wel sterk in je schoenen staan 
om niet een aantal rieten van die stier bij die  
aardige vertegenwoordiger te kopen. Maar wat 
als later blijkt dat die stier ver beneden het gemid- 
delde scoort met dochtervruchtbaarheid?

De koeien zijn het fundament van uw rendement. 
Fokkerij is dus belangrijk, maar het vraagt een 
strategische en consequente aanpak. Als parings-
adviseur praat ik dan vooral eerst met de veehoud-
er over zijn fokdoel. Welke koe wil je in de toe-
komst melken? Welke stieren passen daarbij? Of 
veehouders dan advies tussen de koeien (en pink-
en!) willen, op basis van de MPR en afstamming of 
aAa, ik sta overal achter. Feit is dat je met parings- 
advies inteelt voorkomt, de bomen weer her-
kent tussen het bos (oftewel de juiste stier  

vindt, die op uw bedrijf en koe-
ien past) en vooral ook de  

beschikking heeft over  
onafhankelijk

advies op basis van  
eigenlijk alle stieren. Het 
neemt u bovendien werk uit 

handen en dat is prettig, want 
tijd is op elk bedrijf beperkt. 

Wanneer je zo’n aanpak maar lang genoeg  
volhoudt, zie je ook resultaat. Een meer uniforme 
koppel koeien, noemen mijn veehouders -naast 
het gemak- na een aantal jaren als meest opval-
lend. Jaren inderdaad, want geduld moeten we 
wel hebben in de fokkerij. Het resultaat van mijn  
paringsadvies komt pas drie jaar later. Overigens 
is die vertegenwoordiger met die snelle mar-
keting vaak al in geen velden of wegen meer te  
bekennen.’

Wiecher Vliek, 
 Paringsadviseur bij Vekis

MTS BRINKMAN (6003324)
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Alleen met goed management komt fokkerij tot zijn recht

Met een gemiddelde productie van 11.000 kilo melk zijn de 520 koeien van Arnold 
en Gerben van Veelen uit Biddinghuizen topproducentes.  Met aAa en Wiecher Vliek 
van Vekis als sparringpartner heeft de veestapel een foktechnisch hoog niveau. ‘Maar 
dat kun je als veehouder alleen maar benutten wanneer je de koeien goed weet te  
managen.’

‘Eigenlijk bepaalt fokkerij maar 20% van 
het uiteindelijk resultaat.’ Van iemand die 
graag over de fokkerij praat is het wel een 
hele nuchtere constatering. Maar zo zitten  
Arnold en Gerben van Veelen ook in  
elkaar. ‘We kunnen genieten van een  
mooie koe met veel punten, maar op een  
groot commercieel bedrijf als bij ons kun je 
met functionele dieren, met 83 punten voor 
het exterieur, die op tijd drachtig worden en 
een goede uiergezondheid hebben prima 
uit de voeten’, licht Gerben toe.

 ‘Die prima functionerende 
koeien zijn onze ‘money 

makers”
Als Gerben er wat langer over nadenkt weet 
hij eigenlijk wel hoe zijn favoriete koe als 
vaars scoort. ‘Ze mag gerust 82 punten  
krijgen en later doorgroeien naar 87 of 88 
punten. Dat zijn de beste koeien waar je 
goede stieren uit kunt fokken.’ Laatrijpe  
dieren die uitgroeien tot melkrijke volwas-
sen koeien. ‘De Mascol’s bijvoorbeeld’, 
geeft Gerben aan. Maar ook de dochters 
van Shottle, Shogun, Lonar en Stol Joc. En 
wellicht ook de dochters van Repairman, de 
door de broers gefokte Maikzoon uit Isa 12 
(v. Snowman) x Shottle. ‘We hebben ruim 50 
pinken van VVH Repairman en we gebruik-
en hem nog gewoon door. Ja, we hebben  
vertrouwen in de stier, anders hadden we 
hem ook niet aan de ki verkocht.’

Fokken met aAa
De broers melken 520 koeien en dan fok je 
in hoofdlijnen meer op koppelniveau. ‘We 
zoeken 5 tot 6 verschillende stieren uit om 
het gemakkelijk en uniform te houden.’ Het 
aAa systeem helpt bij het maken van de 
juiste combinaties, geeft Gerben aan. ‘Dat 
is voor ons een hulpmiddel om de koe in 
balans te krijgen.’ De stieren zoeken ze uit 
op basis van hun fokwaarde, afstamming 
en prestaties. Daarna komt de aAa code 
eraan te pas om bij elke koe de beste stier 
te vinden. ‘De aAa code zegt wat over de 
bouw van de stier. Een code 5 of een code 
2 betekent niet goed of fout, maar het geeft 
wel aan hoe de stier fokt’, legt Gerben uit.

 

‘Zelf zien we de stieren niet meer, maar 
wij geloven wel dat stieren hun uiterlijk 
doorgeven. Zo voegt het voor ons wat toe.’ 
Wiecher Vliek is voor de Van Veelen’s één  
van de sparringpartners. ‘Hij is een  man van 
de praktijk met een objectieve kijk op koe-
ien en stieren’, vindt Gerben.

Voeren met TMR
Fokkerij komt echter pas goed tot zijn  
recht wanneer de koeien goed geman-
aged worden. ‘Pas dan kan eruit komen wat 
er ook werkelijk in zit’, geeft Gerben aan  
terwijl hij vertelt dat de koeien in verschil-
lende groepen een TMR rantsoen krijgen. 
‘Het is een hard systeem waarin de koeien 
zichzelf moeten bewijzen, maar per lactatie-
periode wel het beste rantsoen krijgen.’ Zo 
hebben ze een vaarzengroep, een opstart-
groep, twee lactatiegroepen voor tweede- 
kalfs en oudere koeien en een opdroog-
groep. ‘In die groep krijgen de koeien een 
laag energetisch rantsoen zodat ze onder 
de 12 liter melk produceren, dat vergemak- 
kelijkt het selectief droogzetten.’ Het  
rantsoen bestaat uit mais, gras, bierbostel, 
perspulp en losse grondstoffen zoals soja, 
raap, gerst, maisvlokken, bietenpulp en 
lupine. ‘ Afhankelijk van de marktprijzen.’ 
Het resulteert in een productie van 11.000 
kilo melk met 3.6% eiwit en dat kan in de 
toekomst nog wel hoger komen te liggen, 
denken de broers. ‘Oudere koeien pro- 
duceren meer melk dan vaarzen. We wil-
len de koeien dus wel graag ouder laten 
worden’, licht Gerben toe. Aangezien uierge-
zondheid en vruchtbaarheid over het alge-
meen belangrijke redenen voor afvoer van 
de koeien zijn willen ze met name daar in de 
fokkerij op letten. ‘De aandacht bij de stier- 
keuze rond uiergezondheid en vruchtbaar-
heid mag niet verslappen. We zien op ons 
bedrijf verschillen per stier, dus genetisch 
valt er ook te verbeteren.’  ‘Alles grijpt in ons 
systeem dan ook op elkaar in. Fokkerij met 
aAa moet zorgen voor een uniforme koppel  
gebalanceerde koeien die goed met een 
hoogwaardig TMR rantsoen overweg  
kunnen en snel drachtig worden. Fokkerij en 
management zijn op elkaar afgestemd, dat 
levert uiteindelijk het beste resultaat.’  



Gerco van Engelen is een oude 
bekende van de familie Sieb-
kes. ‘Hij liep ooit stage bij ons’, 
verklapt Wiljan Siebkes. ‘Toen 
hij voor zichzelf begon met 
Van Engelen ki-service 
was het eigenlijk logisch 
dat we mee gingen.’ 

Het team van Vekis ver-
zorgt de inseminaties op 
het bedrijf met 105 koe-
ien van melkveebedrijf 
Siebkes. ‘Ze zijn heel erg  
flexibel’, noemt de 
veehouder uit Nunspeet als 
grote voordeel. ‘Wanneer het  in-
semineren een keer heel vroeg 
of heel laat moet zijn, of dat nu 
in het weekend of door de week 
is, het kan allemaal.’ Enthou- 
siast is de 20-jarige Wiljan vooral 
ook over het paringsadvies met 

Wiecher. ‘Ik loop altijd met hem 
mee door de koeien en pinken, 
hij heeft er kijk op.’ Elke koe 
wordt zo bekeken en krijgt een 
passende stier geadviseerd. Zo 

zijn de melkveehou- 
ders heel tevreden 
over de dochters van 
Cormick, Stonewall, Lo-
nar, Touran en Gibor. 
‘Fantastische oude 
koeien’, geeft Wiljan 
aan. ‘Van Gibor heb 
ik bij Vekis nog tien 
rietjes gereserveerd. 

 

‘Wanneer zo’n stier 
het goed doet,  

gebruik ik hem heel 
graag nog weer’

 

 
Een eigen vat hebben we 
niet nodig, bij Vekis be-
waren ze ze voor me. 
’Momenteel zijn het de 
dochters van O’Cosmo-
politan die opvallen. Maar 
liefst 8 vaarzen zijn er bij 
Siebkes in de stal te vinden. 
‘Stuk voor stuk beste vaarzen, 
niet te groot met goede uiers en 
benen. Ze zijn mooi rond, sterk 
en degelijk’, precies het fok-
doel dat de melkveehouders na- 
streven. ‘We houden van lekkere  
boerenkoeien.’
Over lekkere boerenkoeien 
gesproken. Vekis Calinda moet 
natuurlijk ook nog even ge-
noemd worden. Wiljan kocht haar 
op de Vekis veiling en inmiddels 
heeft de dochter van Halogen uit 
Larcrest Colorado gekalfd. 

‘Ze  
heeft 85 
punten gekregen en doet het  
heel goed’, vertelt Wiljan die 
opgetogen is met het De-
tour vaarskalf uit Calinda. ‘Die  
Vekis mannen zijn altijd heel 
enthousiast, soms weleen té’, 
zegt Wiljan lachend. ‘Maar voor 
wat betreft de Cosmopolitan 
familie is dat helemaal terecht.’

‘Wij houden van een lekkere boerenkoe’

Ruimere stierenkeus en vaste inseminator

Melkveehouder Bessel de Wild uit Putten kan zich nog heel goed de 
start herinneren van Van Engelen ki-service zo’n 12,5 jaar geleden. 
‘Gerco had toen nog zo’n oude auto, een golf’, vertelt de melkvee- 
houder lachend. ‘Een keer heeft hij een koe geïnsemineerd, maar toen 
wilde zijn auto niet meer starten. Ik heb hem toen nog met mijn auto 
aangetrokken. Het moest in het begin allemaal wat op gang komen.’

Toch maakte de melkveehouder uit Putten vol over-
tuiging de overstap naar de jonge ki-vereniging. 

‘Bij Vekis had ik een veel ruimere keus aan 
stieren. Alle topstieren uit heel de wereld 

hebben ze in het vat.’ Het was voor  
Bessel ook meteen de aanleiding zijn ei-
gen vat van de hand te doen. ‘Elke keer dat  
gedoe met stikstof bestellen en bij- 
vullen. Dat had ik niet meer nodig. 95% 
van de stieren die ik gebruik hebben de 
Vekis mensen op voorraad bij zich.’ En 
zo komt hij op nog een voordeel bij Vek-

is. ‘Of Dorine of Marten komen hier in-
semineren, soms Gerco nog eens een keer 

in het weekend. Maar ik heb altijd dezelfde 

mensen op mijn erf, niet telkens een ander. Dat werkt wel zo prettig.’ 
En mocht Bessel een keer een tochtige pink nog uit het weiland moeten 
halen, dan is er snel en makkelijk overleg wanneer de inseminator komt. 

‘Ik hou van die korte lijnen, je spreekt  
meteen degene die je hebben moet’

De 40 koeien van Bessel halen al jaren een productieniveau van 
meer dan 10.000 kilo melk. ‘Ik zoek wel graag stieren uit die veel 
melk doorgeven.’ Sinds zes jaar helpt Wiecher Vliek hem met de 
paringen. ‘Hij kijkt in de stal hoe de koeien eruit zien’, valt de 
melkveehouder op. ‘Het is geen advies op papier of alleen maar 
op basis van cijfers. Hij kent koeien en hij kent onze koeien.’ 

Bessel heeft veel aandacht voor zijn koeien. ‘Ik ben 57, mijn vrouw 60 
en we hebben geen opvolgers. Uitbreiden hoeven we niet, maar we 
willen wel graag het beste uit de koeien halen. Daarom doet Maarten 
van der Snel de vruchtbaarheidsbegeleiding. ‘Daar heb ik goed schik 
van’, geeft Bessel aan.  



‘Ik heb een klik met ze’

Korte lijnen, een uitgebreid pakket aan stieren en deskundige, vertrouwde mensen. Zo kan Wim Voskuilen uit Achterveld Van Engelen 
KI-Service in het kort wel omschrijven. ‘Maar het begint natuurlijk met een prettig contact, er wordt veel gelachen. Ze hebben een grote 
gunfactor.’

Als Wiecher Vliek wat te laat komt voor 
het paringsadvies stuurt hij natuurlijk 

even een appje naar melkveehouder 
Wim Voskuilen. ‘Maar het valt me wel 
vaak op dat 10 uur half 11 wordt en 

dan loopt onze afspraak ook nog uit 
naar het middageten’, zegt hij met een 

knipoog. ‘Als hij er is, dan bakken we tus-
sen de middag altijd eieren en daar houdt 

Wiecher ook wel van.’

Wim is al klant vanaf het eerste uur. ‘Ik had er meteen een goed gevoel 
bij. Het is geen grote, logge organisatie, maar klein, met korte lijnen en 
direct contact. Bovendien hebben de jongens en meiden  allemaal een 
boerenachtergrond, dat praat wel zo makkelijk.’ De veehouder met 100 
koeien is een liefhebber van fraaie koeien die probleemloos functio- 
neren. ‘Vekis heeft een uitgebreide kaart en zo heb ik de beschik-
king over alle stieren uit de hele wereld. Keus genoeg en maar één 
aanspreekpunt.’

‘Voor een bijzondere koe bestel ik ook nog 
wel eens een speciaal rietje’ 

 
Danillo en Orcival waren -door Henk-Jan Staal aanbevolen- succes
volle  stieren voor zijn veestapel. Momenteel zijn het Bookem, Punch, 
Mogul en Supersire. Maar ook Boss en Preston. ‘Voor een bijzondere 
koe be-stel ik ook nog wel eens een speciaal rietje’, licht Wim toe. 
‘Maar dan app of bel ik eerst even met Wiecher.’ Insemineren doet 
Wim zelf. ‘Ik val net buiten het inseminatiegebied, dat moeten ze in 
de toekomst eigenlijk wat uitbreiden.’ Van de aankoop van sperma 
ging hij logischerwijs ook over naar paringsadvies. ‘Om inteelt uit te 
sluiten.’ Sinds een half jaar is daar ook vruchtbaarheidsbegeleiding 
bij gekomen. ‘Maarten is een specialist, hij geeft tips voor een beter 
resultaat en met de begeleiding elke twee weken zitten we bovenop 
de vruchtbaarheid.’ Een overeenkomst ziet hij wel tussen alle verschil-
lende disciplines. ‘Ze houden wel van een beetje ouwehoeren. We 
hebben dan wel een zakelijk contact, maar het moet ook een beetje 
luchtig blijven.’
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Feestavond vrijdag 25 augustus

Voor genodigden houden we op 25 augustus ons jubileumfeest! Deze avond verzorgen wij een gezellig programma en worden er voor 
onze vaste klanten die hun opgestuurde lotnummer meegenomen hebben, prachtige spermaprijzen verloot! Mede mogelijk gemaakt door:

Vekis DG Laticia VG-85
(Tango x Meridian x Snowman)
305d 12.784kgM 3.4%V 3.0%E

Inzender: Vekis en DG 

Vekis Pearl
(Gold Chip x Stol Joc x Laudan)

Eénmalige kans! Pearl combineert de show 
van Gold Chip met de power van RR Polly!!!  

Compassion; Armoede is te verslaan!
Compassion steunt inmiddels al 1.940.584 kinderen in 25 

ontwikkelingslanden en werkt samen met 6500 lokale kerken.

Vekis Charita 
(Kingboy x Supersire x Freddie)

Kalft op 28-08 van Chartroise Smurf  @ Semex
Inzender: Vekis Genetics

CNN Lorena VG-86
(Shotglass x Lauden x Planet)
362d 15.482kgM 3.8%V  3.1%E  

Inzender: De Veelhorst en Vekis

PG Mrs Cheer P
(Chevrolet x Bookem x MR Sam)

Vers; dagproductie 35 kgM
Inzender: Vliek, Vree en Vekis

Vekis Leonora RF
(Seneca x Showdown x Destry)

305d 10.615 kgM 3.57%V 3.24%E 110+
Inzender: Mts J.W. + G. Polinder en Vekis 

KNS Miss Bali P RF VG-86
(Balisto x Epic x MR Sam)

305d 8.576kgm 5.30%V 3.93%E 110+
Inzender: Vliek, Vree en Vekis 

Door klanten, voor klanten!
Op deze speciale avond willen we onze liefde voor fokkerij en mooie koeien in de praktijk brengen door 6 melkgevende topvaarzen te veilen. 
Daarnaast wordt er een prachtig vaarskalf; Vekis Pearl (Goldchip x RR Polly) geveild voor het goede doel. Dit doel is de wereldwijd opererende 
organisatie Compassion. Compassion is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking in arme landen.

Uit de familie van Morningview Shottle Lucy EX-90

Vekis Chelsea’s Kingboydochter  
word verkocht!

Mrs Poll `s verse Chevrolet kleindochter word 
verkocht!



Naam: Gerco van Engelen           
Geboren: 11-08-1983
Woonplaats: Nunspeet
Partner: Jarina
Beroep: Eigenaar Vekis Genetics & Van 
Engelen Ki Service
Hoogtepunt binnen Vekis: Vieren van 
12,5 jarig bestaan 
Beste eigenschap: Positieve instelling 
Slechtste eigenschap: Chaotisch
Mooiste koe: RR Polly 
Mooiste stier: Boss
Beste fokker: John & Ann Larson 
Hobby’s: Mijn werk 
Hekel aan: Onrechtvaardigheid 

Naam: Wiecher Vliek
Geboren: 08-02-1989
Woonplaats: Ermelo
Partner: Geen
Beroep: Thuis gemengd bedrijf, paring-
sadviseur bij Vekis 
Hoogtepunt binnen Vekis: Veehouders 
die enthousiast zijn over hun vaarzen 
die door het uit combinaties van het 
stieradvies geboren zijn
Beste eigenschap: Eerlijk zijn over 
stieren wat je ervan kan verwachten
Slechtste eigenschap: Meegaan in de 
snelle hoge fokkerij
Mooiste koe: Larcrest Crimson
Mooiste stier: Wonder
Beste fokker: Teus van Dijk
Hobby’s: Darten, Sjoelen en een biertje drinken met vrienden.
Hekel aan: Mensen die lopen te klagen over alles. Terwijl zij een mooi
gezond leven hebben

Naam: Henk-Jan Staal
Geboren: 01-04-1975
Woonplaats: Ermelo
Partner: Getrouwd met Annelies 
daarmee 3 dochters
Beroep Boer + vertegenwoordiger 
Vekis
Hoogtepunt binnen Vekis 1e keer Vek-
is Springsale
Beste eigenschap: Enthousiast en 
eerlijk
Slechtste eigenschap Ongeduldig
Mooiste koe: Hellen 589 Shottle 
Mooiste stier: Barack
Beste fokker:John de Vries Boyl
Hobby’s: Uit eten
Hekel aan: Vakantie gaan

Naam: Marten van Engelen
Geboren: 28-10-1992
Woonplaats: Nunspeet
Partner: Geen
Beroep Melkveehouder/inseminator
Hoogtepunt binnen Vekis Reis naar 
Amerika met Wiecher
Beste eigenschap: Enthousiast
Slechtste eigenschap Soms dingen te 
snel willen doen
Mooiste koe: Larcrest Crimson
Mooiste stier: Fanatic
Beste fokker: Larcrest Holstein
Hobby’s: Voetballen/fokkerij/veebeoor-
delen
Hekel aan: Stress

Naam: Maarten van der Snel
Geboren: 10-02-1972
Woonplaats: Klarenbeek
Partner: Monique
Beroep: ZZP & vruchtbaarheidsspecialist
Hoogtepunt binnen Vekis: Begin van de 
samenwerking. 
Beste eigenschap: Positief 
Slechtste eigenschap: Rommelig 
Mooiste koe: Walnut Acres Jolt Pandora 
Mooiste stier: Starbuck
Beste fokker: John de Vries
Hobby’s: Voetballen, mijn gezin 
Hekel aan: Oordeel over mensen

Naam: Dorine Witting         
Geboren:17-05-1994
Woonplaats: Ermelo
Partner: Henk  
Beroep: Inseminator (trice), export-
medewerkster bij Diamond Genetics, 
cowfitter.
Hoogtepunt binnen Vekis: De Vekis Sale 
en alle bijeenkomsten met het Vekis 
team. Die zijn altijd gezellig 
Beste eigenschap: Doorzettingsvermo-
gen 
Slechtste eigenschap: vergeetachtig 
Mooiste koe: O Kalibra
Mooiste stier: Shottle
Beste fokker: Teus van Dijk
Hobby’s: Paardensport, hardlopen, 
meedoen aan koeien shows, toiletteren van koeien 
Hekel aan: Spinnen en files 
 

Naam: Ype Bonnema
Geboren: 08-06-1972
Woonplaats: Swifterbant
Partner: Patricia
Beroep ZZP’er, verkoper / weekend 
inseminator Vekis
Hoogtepunt binnen Vekis Moet nog 
komen :-) 
Beste eigenschap: Sta voor iedereen 
klaar en altijd vrolijk
Slechtste eigenschap Heb niks met tijd
Mooiste koe: Black Rose
Mooiste stier: Jesther
Beste fokker: Jan Nieuwenhuizen
Hobby’s: Veebeoordelen, zwarte bles 
schapen, schaatsen, voetballen
Hekel aan: Spruitjes

Naam: Siglinda de Vries
Geboren: 28-10-1989
Woonplaats: Elahuizen
Partner: Tjeerd-Sietze 
Beroep Verkoopster bij Masterrind 
& allround medewerkster bij Vekis 
Hoogtepunt binnen Vekis De eerste 
kennismaking met Gerco 
Beste eigenschap: Vrolijk en  
enthousiast
Slechtste eigenschap Af en toe mijn 
energie niet kwijt kunnen. 
Mooiste koe: Larcrest Crimson
Mooiste stier: Fanatic
Beste fokker: Vekis Genetics ;-)
Hobby’s: Wielrennen, tennissen, 
Styldansen, fokkerij, stappen 
Hekel aan: Oneerlijkheid

Vekis Team; wie zijn wij....
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