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FOKKEN OP MAAT
Wat kan merkerselectie voor 
de jongveeselectie betekenen?



In het fokprogramma gebruikt CRV volop de techniek van merkerselectie om 

alleen de beste jonge stiertjes te selecteren die u als InSire-Topstier of InSire-

Selectstier kunt inzetten op uw bedrijf. Gebruikt u liever dochtergeteste stie-

ren? Ook dan profiteert u van de merkertechniek! Door de betere selectie in de 

jongere stieren is de kans op een fokstier groter. Tegelijkertijd komen er door 

het breder gebruik van de stieren als jonge stier grotere aantallen dochters aan 

de melk, waardoor de betrouwbaarheid van deze stieren op dat moment sneller 

toeneemt dan in het verleden (lees: vóór merkerselectie) het geval was. 

TABEL 1

Delta G-Force: door merkerselectie konden 

we hem als jong kalf al onderscheiden van zijn 

volle broer Delta Giant. Op basis van dochter-

informatie zijn deze verschillen nog steeds 

zichtbaar.

G-Force Giant

Betrouwbaarheid NVI 98% 88%

NVI 258 193

Kg melk 994 1954

% vet +0,13 –0,47

% eiwit +0,11 –0,14

Inet €312 €315

Beenwerk 109 102

DE THEORIE: HOE KAN IK 
MERKERSELECTIE INZETTEN OP MIJN BEDRIJF?

In het fokprogramma gebruikt CRV de merkertechno-

logie om uit groepen volle broers en halfbroers de 

beste uit te zoeken voor inzet. Op uw bedrijf gebeurt 

het minder vaak dat u volle zussen tegelijkertijd krijgt. 

Dat is alleen het geval bij embryotransplantaties of 

tweelingen. 

Toch kunt ook u gebruikmaken van merkerselectie 

om alleen de beste dieren voor uw bedrijf in opfok te 

houden en die dieren die qua genetische aanleg niet 

aan uw voorwaarden voldoen, af te voeren. Het gaat er 

dan niet om de beste van een groep zusjes uit te zoe-

ken, maar het gaat er dan vooral om te beoordelen of 

er dieren zijn die door de merkeruitslag duidelijk beter 

zijn dan verwacht op de voor u belangrijke kenmerken. 

Deze wilt u uiteraard graag opfokken. 

Andersom geldt minstens zo sterk dat het gaat om 

dieren te identificeren die duidelijk niet voldoen aan 

de door u gestelde eisen. Als u dit puur op basis van 

verwachtingswaarden (afstamming) doet, dan blijkt dat 

er door de variatie in genen die de ouders aan de na-

komeling doorgeven, toch nog wel tegenvallers kunnen 

zijn, ook bij nakomelingen uit goede koeien. 

Door de natuurlijke variatie in genen die worden 

doorgegeven van ouders op nakomelingen,  

kunnen ook kalveren uit goede koeien tegenvallen



WAT MAG IK VERWACHTEN VAN MERKERSELECTIE 

OP MIJN BEDRIJF?

Het uitgangspunt is dat de betrouwbaarheid van een 

verwachtingswaarde voor een kalfje voor NVI 35% 

bedraagt en dat de genoomfokwaarde voor NVI een 

betrouwbaarheid heeft van 65%. Individuele dieren 

kunnen hier wat van afwijken, omdat er meer of minder 

informatie over hun genetische aanleg beschikbaar is. 

Een nakomeling van een dochtergeteste stier komt na 

een merkertest iets hoger uit in betrouwbaarheid (rond 

de 66%) dan een nakomeling van een eigen stier of 

van een genomic stier (rond de 62%). Evenzo geldt dat 

als de moeder een hogere betrouwbaarheid heeft, de 

nakomeling ook op een iets hogere betrouwbaarheid 

uitkomt. 

In bovenstaande grafiek kunt u zien wat u mag ver-

wachten van de spreiding in de merkeruitslagen op 

basis van NVI. De grafiek geeft weer hoeveel procent 

van de dieren met hun merkereffect tussen bepaalde 

marges blijven.

Merkerselectie helpt u om de kalveren 

te identificeren die voldoen aan de door 

u gestelde eisen en de kalveren in kaart 

te brengen die hier niet aan voldoen

Na een merkertest heeft u net zo veel informatie over 

de erfelijke aanleg van een kalf als van een derdekalfskoe

gemiddelde merkeruitslag 
= 
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CONCLUSIE

Concreet betekent dit dat u uw selectiebeslissingen over 
welke kalveren u wilt houden voor opfok optimaal kunt 
nemen na de merkertest. De tabel laat zien dat een deel 
van de dieren in de buurt van de verwachtingswaarde (VW) 
blijft, maar dat er ook een behoorlijk deel kan veranderen. 
Nu gaat het in dit voorbeeld om NVI, maar u kunt zich voor-
stellen dat als u celgetal belangrijk vindt, dergelijke reken-
sommen ook gedaan kunnen worden. Of als u met een ro-
bot melkt en geen nauwe achterspeenplaatsing of te traag 
melkende koeien wilt hebben, dan kunt u ook de extremen 
op dat vlak beter uitsluiten door de kalveren te typeren. 

Onderstaande tabel geeft nog meer in detail weer wat u mag verwachten van de spreiding in de merkeruitslagen voor NVI.

merker-
effect t.o.v. 
VW (in NVI)

% dieren met 
merkereffect gelijk 
aan of lager dan

% dieren met 
merkereffect gelijk 
aan of hoger dan

–100 2% 98%

–90 3% 97%

–80 4% 96%

–70 7% 96%

–60 10% 90%

–50 14% 86%

–40 20% 80%

–30 26% 74%

–20 33% 67%

–10 41% 59%

0 50% 50%

10 59% 41%

20 67% 33%

30 74% 26%

40 80% 20%

50 86% 14%

60 90% 10%

70 93% 7%

80 96% 4%

90 97% 3%

100 98% 2%

Hoe lees ik deze tabel? Hieronder staan een aantal voor-

beelden die u hierbij helpen:

1)  Het makkelijkste is om te beginnen bij een merkereffect 

van 0 NVI. Dat betekent dat het dier gelijk blijft aan de 

verwachtingswaarde en dat de fokwaarde voor NVI niet 

verandert door de merkertest, maar dat alleen de be-

trouwbaarheid is toegenomen. De eerste kolom laat zien 

dat 50% van de dieren een merkeruitslag krijgt waarbij 

de fokwaarde voor NVI met 0 of meer dan 0 punten NVI 

zakt. De tweede kolom laat het omgekeerde zien: ook 

50% van de dieren heeft na de merkertest een merker-

uitslag waarbij de fokwaarde voor NVI 0 of meer dan 0 

punten NVI stijgt. Samen is dat weer de 100%. Dit is ook 

logisch: de helft van de dieren zal onder de verwach-

tingswaarde uitkomen en de helft erboven. 

2)  Daarna kunnen we naar de meest extreme uitslagen 

gaan. Laten we beginnen bij die van –100 punten NVI, 

de echte tegenvallers dus. 2% van de dieren heeft een 

dermate teleurstellende uitslag. Andersom geldt dat ook 

2% van de dieren een uitslag heeft die 100 punten NVI  

of meer dan 100 punten NVI boven de verwachtings-

waarde uitkomt.

3)  14% van de dieren zakt 50 punten NVI of meer en om-

gekeerd stijgt 14% van de dieren 50 punten NVI of meer. 

Dat betekent dat (100–28=) 72% van de geteste dieren 

tussen een merkeruitslag van –50 en +50 punten NVI 

blijft.  

4)  33% van de dieren zakt 20 punten of meer en 33% stijgt 

20 punten of meer. Dat betekent dat 34% van de dieren 

tussen de –20 en +20 punten van hun verwachtings-

waarde blijven na de merkertest.



De linker tabel laat zien welke kalveren Mark gaat 

aanhouden en welke kalveren hij gaat afvoeren als hij 

alleen naar de verwachtingswaarden (VW) kijkt. De 

rechtertabel laat zien wat de NVI’s van zijn 22 kalveren 

zijn, nadat ze zijn merkergetest. Daar is ook te zien 

welke zeven vaarskalveren nu voor afvoer in aanmer-

king komen. Van de zeven kalveren die Mark op basis 

van afstammingsinformatie zou afvoeren, zijn er na de 

merkertest nog maar drie hetzelfde (9932, 9925 en 

9930). Vier andere die hij op basis van de verwach-

tingswaarde zou afvoeren, komen juist nu in aanmer-

king voor aanhouden. Vooral 9920 en 9924 vallen in dit 

groepje van zeven op als kalveren die genetisch veel 

beter zijn dan verwacht en die Mark nu graag in opfok 

houdt. 9935, 9942 en 9936 zijn helaas flinke tegenval-

lers in de merkers en zouden nu dus in aanmerking 

komen voor afvoer. 

9935 komt uit een van de beste koeien uit de stal. Op 

basis van de verwachtingswaarde van het kalf was te 

zien dat ze bij de beste zit, maar door toeval heeft ze 

minder van de gewenste genen meegekregen dan 

verwacht was. Helaas.  

Bij veehouder Mark zijn er in een periode van acht maanden 
22 vaarskalveren op zijn bedrijf geboren. Voor vervanging heeft hij er 
jaarlijks 20 nodig. Met een veiligheidsmarge ingebouwd (om rekening te 
houden met bijvoorbeeld sterfte) heeft hij in HerdOptimizer aangegeven 
23 vaarskalveren op jaarbasis aan te willen houden. 
Voor de periode van acht maanden betekent dit dat hij er 15 zou moeten 
aanhouden. Om te laten zien wat merkerselectie hierin kan betekenen la-
ten we de situatie voor deze 22 vaarskalveren voor en na merkerselectie 
zien. In HerdOptimizer kun je je eigen fokdoel instellen, maar voor boer 
Mark laten we zien wat er gebeurt als zijn fokdoel gelijk is aan NVI. 

EN DAN NU IN DE PRAKTIJK

ranking 
o.b.v. VW kalf VW 

(NVI) afstamming

1 9929 205 Delegate x Kodak

2 9937 181 Delegate x Klimmer

3 9926 176 Timeless x Camion

4 9935 168 Delegate x Asterix

5 9931 165 Colorado x Aram

6 9927 160 Timeless x Dexter

7 9939 160 Mahoney x Kodak

8 9938 157 Colorado x Aram

9 9941 154 Brasil x Spencer

10 9934 152 Almond x Theodore

1 1 9922 147 Meridian x Broeks Tequila

12 9942 145 Rafter P x Curtis

13 9936 141 Skipper x Broeks Windstar

14 9940 131 Skipper x Taco

15 9921 125 Meridian x Curtis

16 9920 120 Director x Tequila

17 9928 1 17 Timeless x Kodak

18 9924 1 14 Valentino x Kodak

19 9923 107 Airborne x Classic

20 9925 97 Megamix x Classic

21 9930 94 Megamix x Glorious

22 9932 86 Eduard x Spencer

ranking 
o.b.v. GFw

verandering 
ranking kalf VW

(NVI) 
GFw
(NVI) afstamming

1 +4 9931 165 229 Colorado x Aram

2 +4 9927 160 227 Timeless x Dexter

3 +5 9938 157 220 Colorado x Aram

4 –1 9926 176 211 Timeless x Camion

5 +4 9941 154 201 Brasil x Spencer

6 –5 9929 205 165 Delegate x Kodak

7 +8 9921 125 163 Meridian x Curtis

8 –1 9939 160 153 Mahoney x Kodak

9 +7 9920 120 150 Director x Tequila

10 +1 9922 147 148 Meridian x Broeks Tequila

1 1 +7 9924 1 14 140 Valentino x Kodak

12 –10 9937 181 135 Delegate x Klimmer

13 –3 9934 152 134 Almond x Theodore

14 +3 9928 1 17 120 Timeless x Kodak

15 +4 9923 107 1 18 Airborne x Classic

16 –12 9935 168 1 17 Delegate x Asterix

17 –3 9940 131 108 Skipper x Taco

18 –6 9942 145 104 Rafter P x Curtis

19 +3 9932 86 89 Eduard x Spencer

20 –7 9936 141 74 Skipper x Broeks Windstar

21 –1 9925 97 72 Megamix x Classic

22 –1 9930 94 69 Megamix x Glorious
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Mark kan de informatie over de genetische aanleg van 

deze groep kalveren ook gebruiken om te bepalen 

welke dieren met gesekst sperma geïnsemineerd kun-

nen worden. De beste vijf (9931, 9927, 9938, 9926 en 

9941) staan wat los van de rest en zouden met SiryX ge-

insemineerd kunnen worden. Het volgende groepje van 

hetzelfde niveau kan dan met conventioneel sperma 

worden geïnsemineerd en als Mark nog satellietem-

bryo’s wil inzetten, kan hij daarvoor de laagste dieren 

benutten.

We hebben nu gekeken naar een voorbeeld van se-

lectie in een groep al geboren kalveren die ook al wat 

ouder zijn. Het liefst wil je al in de eerste maand kunnen 

selecteren, omdat het dan voor de meeste veehouders 

het makkelijkste is om kalveren af te voeren.

Nu wil het geval dat veehouder Mark standaard al zijn 

vrouwelijke holsteinkalveren typeert. Deze week zijn 

er twee uitslagen van kalfjes 9943 en 9944. Beide zijn 

kalveren uit vaarzen waarbij 9943 van gesekst sperma 

van Delegate is en 9944 zou van gesekst sperma van 

Colorado kunnen zijn, maar gezien de draagtijd is de 

eigen stier waarschijnlijker. Ook daar gaat de merker-

test helpen. 

De merkertest bevestigt de afstamming van het De-

legatevaarskalfje Elsje 90. De andere, Mieke 70, blijkt 

toch van de eigen stier te zijn en niet van de eerdere 

inseminatie van Colorado. De situatie is nu als volgt:

9943 is dus ietsje gezakt en 9944 wat meer gezakt. Als 

we deze twee nieuwe vergelijken met de tabellen uit 

het begin, dan zien we dat 9943 binnen de kalfjes van 

dit jaar nog steeds een goed niveau heeft, maar dat 

9944 aan de onderkant zit. Wat is nu het beste om te 

doen?

HerdOptimizer brengt in kaart hoe de kalfjes zich exact 

verhouden tot de rest. In dit geval is het advies om 

9944 niet voor opfok aan te houden.

Kalf Afstamming VW NVI GFw NVI

9943 Elsje 90 Delegate x Ironic 177 166

9944 Mieke 70 Broeks Generous x Superstar 118 93

Dankzij merkerselectie is Mark wel in staat om de juiste 

kalveren in opfok te houden en de juiste af te voeren. In 

de onderstaande figuur is te zien hoe het advies in Her-

dOptimizer tot stand gekomen is. Doel is om de beste 

vijftien binnen het fokdoel van Mark aan te houden en 

de zeven laagste dieren het advies ‘afvoeren’ te geven.



Uitslagen die duidelijk afwijken van de 

verwachtingswaarde, kunnen de beslissing om 

op te fokken beïnvloeden

Als we in de figuur van HerdOptimizer kijken, dan zien 

we dat de laagste van deze vijf (9949) vooralsnog 

het advies afvoeren krijgt. Mark is benieuwd naar de 

uitslagen, want de moeder van 9949 begint goed en 

het niveau van deze vijf ligt vrij dicht bij elkaar. Met wat 

variatie in de uitslagen (wat goed mogelijk is) kan de 

volgorde veranderen. Als de uitslagen allemaal gunstig 

zijn, hoeft er misschien wel geen kalf weg. Met wat 

variatie kan het er één zijn en dat kan 9949 zijn, maar 

ook bijvoorbeeld 9950 als die wat tegenvalt. Maar als 

er een van de andere tegenvalt, kan het ook nog weer 

anders worden. Kortom, even de uitslag afwachten!

Inmiddels zijn de merkeruitslagen van 9946, 9948 en 

9949 bekend. 9946 is gezakt naar 105 NVI, 9948 is 

gezakt naar 93 NVI, maar is wel genetisch hoornloos en 

9949 is gestegen naar 166 NVI. In dit geval drie uitsla-

gen die duidelijk afwijken van de verwachtingswaarden 

en die de beslissingen voor opfok beïnvloeden. Mark 

houdt 9949 zeker aan en gaat 9946 afvoeren. 9948 

mag blijven, omdat ze genetisch hoornloos is.

Kalf Afstamming VW NVI GFw NVI

9946 Lucie 139 Broeks Generous x Ironic 131 ?

9948 Rita 95 Rafter P x Classic 140 ?

9949 Kee 156 Broeks Generous x Animator 1 10 ?

9950 Carolientje 55
Broeks Generous x Broeks 
Kodak 1 15 ?

9951 Saskia 39 Adapter P x Aram 135 ?

Volgende week zijn de uitslagen voor de volgende kalveren beschikbaar:

Dankzij merkerselectie kan Mark de beste 

vaarskalveren voor zijn eigen fokdoel in 

opfok houden en de juiste afvoeren
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