Bijeenkomst groep Hoge productie Koe&Wij op 31 mei 2007 bij de familie Verkleij.
Nou vooruit dan maar, ik heb net mijn gras weer onder het plastic. Ik heb 22 ha tweede snede
ingekuild. Vrijdag/ zaterdag gemaaid, amper geschud en zondag gewierst. Het ging dus weer
erg gemakkelijk. De eerste snede heb ik 2 mei ingekuild. Daar kwam eigenlijk veel te weinig
af, mede door de meeuwen overlast. Maar deze snede heeft het wel weer goed gemaakt.
Tussen 10.00 uur en 10.45 kwam iedereen binnen gedruppeld. De eerste reactie was: "Wat is
het druk hier op de weg!" Toen eerst koffie met een plakje cake door mijn dochter
rondgedeeld. Welkomst woord door Jakob met in het bijzonder de heer Bossink van de Gibo
en Kees Middelweerd (uit Rhenoy opstaller).
Daarna gauw begonnen met het rondje in de groep naar de ervaringen van de laatste tijd. Wat
opviel is dat het beweiden overal gemakkelijk rond te zetten was. We hebben immers
groeizame weken achter de rug. Een ander ding dat opviel was dat in het bijzonder de
gehalten vet en eiwit duidelijk hoger lagen dit voorjaar dan anders. Een aantal mensen kon
zelfs een plus noteren bij het eiwit gehalte terwijl er doorgaans een klein dipje zit wanneer de
koeien naar buiten gaan. Mogelijke verklaringen waren de droge omstandigheden en het
suiker gehalte in het gras.
Nog voordat we klaar waren met de ronde zijn we om 11.45 uur naar buiten gegaan omdat we
anders met etenstijd in de knoei kwamen. Ik ben begonnen in de ligboxenstal. Op dat moment
waren er wat pinken en droge koeien binnen. Een opmerking die gemaakt werd is dat ik eens
de boxmaten moest opmeten en waarschijnlijk de neusboom en/of de schoftboom en/of de
knieboom moet veranderen om wat meer comfort te krijgen. Gaan we wat mee doen!

Daarna het land in. Ik had het idee dat niemand geloofde dat het land er een maand geleden
veel beroerder bij lag. Toen stond het gras heel wisselend als gevolg van de meeuwen. Na
alles eraf gemaaid te hebben is het mooi egaal terug gekomen. De heer Bossink vond de
kleur van het perceel waar de koeien in zouden gaan te donker. Ik had er nog nooit van
gehoord. (moeten we als Koe en Wij een kleurenwaaier gaan maken?) Hij raadde aan om de
stikstof gift aan te passen naar 50 ipv 100 kg kas/ha voor de tweede snede.

Daarna zijn we naar de voeropslag gelopen en kreeg ik het advies om de kuilen wat secuurder
af te dekken. Hierna was het etenstijd en na de soep en het brood kon er even bijgepraat
worden.
Vervolgens moesten we het ochtend programma nog afmaken, waarna vervolgens de heer
Bossink het woord kreeg. Hij hield een presentatie over de verschillen in (financiële)
kengetallen tussen beweiders en opstallers. Daarna zette hij de groep aan het werk met een
aantal stellingen, waar of niet waar?

Inmiddels was het 15.00 uur geworden en werd het na wat huishoudelijke mededelingen weer
tijd om te vertrekken. Volgende bijeenkomst bij John in Heerhugowaard; dan wel een melker
regelen.
Paul Verkleij.

