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Johan Grolleman geeft, onafhankelijk,
melkwinningsadviezen aan boeren. Hij beoordeelt de
gang van zaken in en rond de melkput, voor en tijdens
het melken. Verder adviseert hij melkveehouders over de
aanschaf van een melkstal, melkrobot of melksysteem.
Voor het melken
06.20 uur - In alle vroegte vindt Johan
Grolleman het door hem te bezoeken bedrijf
bij Dronten. Vaak komt hij op verzoek van een
melkveehouder inventariseren wat de oorzaak
zou kunnen zijn van een probleem dat zich
rondom het melken op een bedrijf voordoet.
Af en toe roept een melkmachinedealer zijn
expertise in, omdat hij en de veehouder voor
een raadsel staan of gewoonweg tips nodig
hebben van iemand die er met veel ervaring,
maar nuchter en onafhankelijk tegenaan kijkt.
Vandaag is Grolleman al voor aanvang van het
melken bij melkveehouder Jos Steenbekkers,
om te voelen hoe de sfeer in de stal is, en of
hem al zaken opvallen in of rond de caroussel.

Achter verse koeien
06.50 uur - Grolleman loopt rustig rond
achter de koeien in de Dairymaster. Hij maakt
aantekeningen van bijzonderheden; geen
melkstel valt af. Behoorlijk wat spenen zijn
kapot. Op het oog geen tekortkomingen wat
betreft vacuüm. In het voorbijgaan vraagt
Grolleman aan de melkveehouder naar de
vervangingsdatum van de tepelvoeringen.
Niets mis mee.

Slechte verneveling
07.50 uur - Johan Grolleman ziet dat de melker
per vijf koeien een schone handdoek gebruikt
bij de voorbehandeling in de draaistal. De
melkstroom komt gemiddeld vlot op gang. De
specialist meet gedurende het melken tienmaal
het vacuüm onder de speen, in de kop van
de tepelvoering en pulsatie continu bij twee
melkstellen als steekproef. Hij wil zo uitsluiten
dat dit de oorzaak is van de kapotte spenen.
Het bedrijfsvacuüm in de binnenkant van de
draaistal, aan het eind van de melkleiding, is
constant.
Grolleman hurkt neer bij de (na)spraybox in
het gangpad. Hij ontdekt dat koeien in zijn
ogen veelal te langzaam of juist te vlot voorbij
de ‘slecht vernevelde’ straal ontsmettingsen verzorgingsmiddel lopen. Hier vindt hij
minimaal één oorzaak voor de kloven in de
spenen.

Hoog kopvacuüm
09.10 uur - Grolleman bekijkt ook de
diepstrooiselboxen. Na twee en een half uur
melken bespreekt hij met de melkveehouder

34

MELKVEE NR 12 DECEMBER 2014

en de inmiddels ook aangeschoven
melkmachinedealer zijn bevindingen.
Grolleman is voorstander van het handmatig
verzorgen (dippen of sprayen) van de spenen,
meer dan van een technische aanpassing. De
melkveehouder zal half januari, als de huidige
voeringen vervangen moeten worden, een
andere uitvoering van de tepelvoering gaan
gebruiken om het extreem hoge kopvacuüm
te verkleinen en de speenbasis te ontlasten.

Tijd en werkplezier
11.00 uur - Na veel gespreksstof over
de handdoeken en de wasmachine, het
wasmiddel en de wasprogramma’s denkt de
melkveehouder − volgens Grolleman prima
bezig met de licht vochtige schone doeken −
er nog 150 doeken bij te kopen om voor elke
koe een schone doek te kunnen pakken.
Verder concluderen de heren dat, omdat de
nasprayinstallatie bij lange na niet voldoet
volgens Grolleman, toch eerst de spenen
moeten herstellen met intensieve verzorging.
De melkveehouder ziet er tegenop omdat zo’n
handmatige dip- of spraybehandeling niet
past bij het door hem gekozen melksysteem.
Na goed resultaat hiervan binnen een maand
kan een start worden gemaakt met ofwel
een beter naspraysysteem, in de stal of op
het plateau, of toch met mensenhanden.
Grolleman beaamt dat behandelen tijd
kost, maar voegt toe dat het ook méér dan
alleen meer melk oplevert; namelijk minder
uierontsteking, daardoor tijdsbesparing en
meer werkplezier.

Computeranalyses
12.00 uur - Met veel dealers praat Grolleman
geregeld even bij; over speciﬁeke bedrijven,
bedrijfsblindheid, kiemgetallen of nieuwe
ontwikkelingen, zoals nu met Gert-Jan Jager
van Dairymaster. Soms treffen ze elkaar in een
stal waar ze beiden moesten zijn, vandaag
spreken ze elkaar ook bij een kop kofﬁe in
Dronten. De term management valt geregeld.
Vanmiddag verwerkt Grolleman zijn
bevindingen in een verslag dat hij naar
de melkveehouder zal sturen. Met daarbij
eventueel nieuwe aanbevelingen naar
aanleiding van de computeranalyses.
Woensdag en donderdag zal hij ergens helpen
een melkstal om te bouwen; pas vrijdag staat
er weer een natte meting, net als vanmorgen,
in zijn agenda. 

Werkdag

ʻFrisse blik werpt licht
op bedrijfsblindheidʼ
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