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Met twee assistenten, bekapstal, een extra box,
takelwagen, gereedschap én computersysteem is hij in het
Utrechtse Oudewater. De Fries Gerwin Cnossen windt er
geen doekjes om: „Klauwproblemen zijn het gevolg van
slecht management.”
Aankomst
9:00 uur - „Gerwin Cnossen vertrekt meestal
al om een uur of zes. Het ligt eraan waar in
Nederland of Duitsland hij moet zijn. Het
is mistig als hij tegen achten arriveert bij
melkveehouder Gerrit Lodder in Oudewater.
Met zijn twee assistenten brengt Cnossen alle
attributen in stelling. Klaas haalt de koeien
uit de stal en jaagt ze één voor één in de
wachtbox. Melvin kijkt naar de nummers van
de koeien die in de bekapstal verschijnen en
per lift omhoog gaan. Hij zet de nummers in de
computer en takelt hun poten omhoog zodra
de dieren in de box hangen. Cnossen heeft
links en rechts aan de box een slijptol hangen
en pakt er een uit de beugel.

Registratie
10:00 uur - Met ingang van dit jaar scoort
Cnossen de klauwgezondheid tijdens het
bekappen. De computer zit gemonteerd
op zijn bekapstal en bij elke koe noteert hij
direct op het scherm wat aan welke poot
mankeert en wat hij eraan heeft gedaan.
Bij een koppelbehandeling registreert hij de
koeien die een extra behandeling hebben
ondergaan. De boer kan ook een overzicht
krijgen van de gehele veestapel: een lijst met
alle bekapte koeien binnen de koppel, inclusief
de gezonde klauwen, gevonden aandoeningen
en behandelde dieren. De veehouder ontvangt
de scoringsresultaten op papier, op een USBstick of per e-mail. Aardig detail is dat Cnossen
dat nog niet heeft verteld aan Lodder. „Gerwin
komt hier al jaren. Ik heb er geen omkijken
naar, want hij komt nooit alleen. Maar ik
wist niet dat ik straks een prachtige lijst krijg
met de complete administratie”, lacht de
melkveehouder.

Duidelijkheid
11:00 - Zo’n uitgebreid registratiesysteem is
nuttig, ervaart Cnossen. Vooral in Oost-Duitsland komt hij regelmatig op grote bedrijven
waar hij te maken heeft met een eigenaar en
een bedrijfsleider. Dat komt de communicatie
niet ten goede. „Daarom is het ﬁjn om bij te
houden wat ik behandel, hoeveel klossen ik
plak en wat ik bij welke koe aantref. Als een
koe rechtsachter een ontstoken balhoorn heeft,
dan noteer ik dat. En bij Mortellaro geef ik aan
in welk medicijn ik gebruik. Voor elk gevonden
klauwprobleem vermelden we of de aandoening gering is, middelmatig of groot. En de
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boer kan op basis van het feit dat hij straks kan
zien dat die ene koe bijvoorbeeld al zes keer
een klosje heeft gehad, besluiten het dier niet
meer te insemineren.”
Cnossen was een tijd geleden helemaal niet
happig op het computergebruik, maar nu ziet
hij alleen nog maar voordelen van het direct
invoeren van de gegevens: „Normaal gesproken zegt een boer nadien tegen de veearts
bijvoorbeeld, ‘er was wel sprake van bevangenheid’, maar beiden hebben dan geen idee om
welk percentage het gaat, en om welke groep.
Nu is dat verleden tijd. Met klauwgezondheidsregistratie bouwen we een historie op van elke
individuele koe. Vervolgens kan een nazorgplan worden opgesteld, zodat de veehouder de
klauwgezondheid kan verbeteren.”

Tempo
12:00 uur - „Het gaat vlot. Soms doet Cnossen
wel driehonderd koeien op een dag. In de nog
altijd dikke mist controleert Cnossen bij Lodder
alle tachtig koeien. Als Melvin een blokje heeft
vastgeplakt en droog geföhnd, hebben de
heren even tijd om te praten. „Je zou het niet
zeggen, maar ik ben een stadsjongen”, zegt
Melvin. Cnossen is blij met z’n hulp. „Hij komt
elke dag met veel plezier werken en doet niks
onder voor een boer.”

Gezondheid
14:00 uur - Cnossen doet z’n gehoorbeschermers
af en vertelt enthousiast: „Vaak worden de eerste problemen, zoals bevangenheid of Mortellaro, door de klauwverzorger geconstateerd. De
gesteldheid van de klauwen is een afspiegeling
van de algehele gezondheid van de kudde. Een
veehouder moet dan ook altijd kritisch zijn in
voeding, hygiëne, voetbaden en andere zaken.
Ook wordt kreupelheid vaak te laat geconstateerd. Als ik „slecht management” zeg, slaat dat
op het feit dat de gezondheidstoestand van de
klauwen vaak buiten beschouwing wordt gelaten in de dagelijkse beslissingen van de veehouder. Klauwmanagement, dus het scoren, is echt
een innovatie voor de veehouder die graag een
goed manager wil zijn.”

Onderweg
15:00 uur - Als de gehele veestapel is gepasseerd, breekt Cnossen de boel af. „Op naar het
volgende bedrijf. In Zuid-Holland bouwen we
straks de kraam weer op.”

Werkdag

Klauwverzorger
registreert elke koe
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