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Willy Janssen ĳvert voor drie kalvingen in vier jaar

Alles draait om
vruchtbaar vee
Willy Janssen
Willy Janssen insemineert
de pinken al vanaf de leeftĳd
van een jaar. Vruchtbaarheid
is zĳn belangrĳkste criterium
voor een rendabele vleesveehouderĳ.
Bedrĳf:
Ras:
Aantal stuks:
Aantal kalvingen:

‘N

Witblauwfokker Willy Janssen uit Kasterlee zet alles op alles voor
Kasterlee

vleesvee en vleesvarkens
witblauw
70
45

og even en dan ben ik klaar.’ Met
gefronste blik tuurt witblauwfokker Willy Janssen (52) uit Kasterlee naar
het scherm van zĳn computer. Zĳn volle
aandacht gaat naar het ingeven van de
laatste reeks drachtig gevoelde koeien in
VeeManager. ‘Eerst even het lĳstje printen en klaar.’
Het beeld is tekenend voor het gehele
management bĳ Janssen. Alles draait om
registratie en het bĳhouden van gegevens, of het nu over verkopen, aankopen
of kalvingen gaat. ‘Ik heb dagboeken van
1998 tot nu waarbĳ dagelĳks alles is genoteerd’, vertelt hĳ.
De witblauwfokker haalt de agenda van
afgelopen najaar erbĳ en vergelĳkt bĳ
enkele koeien de afkalfdatum van 2015
met de geplande kalfdatum in 2016. De
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het behalen van goede vruchtbaarheidscĳfers bĳ fokvaarzen en
koeien. Het doel is drie keer kalven binnen vier jaar. Om dat te bereiken is het cruciaal om vroeg te beginnen met het insemineren
van de pinken en ook om kort na het kalven snel te herstarten.
tekst Annelies Debergh

balans? Bĳ sommige dieren vervroegt de
afkalfdatum op jaarbasis drie tot vĳf weken. ‘Ik streef enorm naar een hoge
vruchtbaarheid en begin vaak zes weken
na de keizersnede opnieuw te insemineren. Dat kost soms wel een rietje meer,
maar meestal haal je op die manier een
kortere tussenkalftĳd.’
Het resultaat is dat koeien op een leeftĳd
van vier jaar mogelĳk al drie keer hebben gekalfd. Vier koeien die recent mager zĳn verkocht. ‘Het gaat me echt om
het kweken van vee. Dieren afmesten is
geen passie van mĳ. Fokken wel.’

Focus op graslandmanagement
Exact 22 jaar lang molk Willy Janssen
een kudde melkkoeien, tot hĳ er enkele
jaren geleden voor koos om nog enkel

vleesvee te houden. ‘Ik sta er op het bedrĳf alleen voor en moest een keuze maken.’ Hĳ specialiseerde zich in witblauw
en besloot de vleesvarkenstak te behouden. ‘Het bedrĳf is zo gegroeid naar 45
kalvingen. Momenteel heb ik een zeventigtal dieren. Ik leg de focus op de fokkerĳ en probeer wel dat extra kalf te halen. Alles draait om het rendement van
de veestapel.’
De achtergrond van melkveehouderĳ
zorgt ervoor dat de veehouder een punt
maakt van de graswinning. ‘Als ik gras
oogst, dan streef ik altĳd naar dezelfde
kwaliteit als bĳ melkvee.’ Hĳ ziet veel
voordelen in de beste kwaliteit gras,
deels door het grote aandeel in het rantsoen. ‘Ik houd vast aan negentig procent
graskuil voor de koeien. Mais zet meer
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aan tot vervetten.’ Slechts drie hectare
mais zit in het teeltplan vervat. In het
voorjaar wordt de resterende maiskuil in
balen verpakt en nog sporadisch gevoerd
of eventueel verkocht. ‘Voor de groei van
het vee is graskuil het beste.’
Een ander ingrediënt waar deze vleesveehouder bĳ zweert en waar hĳ al vele
jaren gebruik van maakt, is spelt. ‘Vanaf
de leeftĳd van acht dagen meng ik spelt
onder het krachtvoer van de kalveren.
Dat gaat tot de helft en dat vul ik aan
met hooi.’

Veel biest belangrĳk
In de zomer staan de kalverhutten buiten, in de winter zitten de jonge kalveren binnen. Tot de leeftĳd van vier
maanden verblĳven de kalveren op stro.
‘Ik geef pasgeboren kalveren bĳ voorkeur erg veel biest’, laat de vleesveehouder weten. Om steeds voldoende biestvoorraad te hebben haalt hĳ extra biest
bĳ een veehouder uit de buurt met een
gelĳke gezondheidsstatus. ‘Ik heb een
voorraad van wel 60 tot 70 liter biest in
de vriezer en durf tot drie dagen na de
geboorte pure biest te geven aan kalveren.’ Alle koeien worden ook met vaccins beschermd tegen E. coli en het rotaen coronavirus. ‘Zo krĳgen de kalveren
zeker voldoende antistoffen binnen.’
De rest van de melkperiode wordt ingevuld met melk van eigen koeien. ‘Ik
melk elke dag vĳf koeien met de hoogste
productie.’ De vleesveehouder maakt
daarvoor gebruik van een minimelker.
‘Ik melk er een paar in de ochtend en
een paar in de avond om voldoende melk
te hebben voor de kalveren.’ Het levert
behalve een prĳsvoordeel ook nog veel
voldoening op. ‘Ik heb mĳn hele leven
koeien gemolken en maak er geen pro-

Foto’s rechts van boven naar beneden:
– Binnenaanzicht van de vleesveestal
– De krachtvoergift bĳ het jongvee wordt
aangevuld met spelt
– Rubber op de roosters voorziet in extra
comfort voor het vee
– In de zomermaanden verblĳven de jongste
kalveren buiten
– Likblokken liggen standaard op de weide

bleem van om dat elke dag weer te doen.
Mĳn koeien zĳn ontzettend mak, sommige hoef ik niet eens vast te zetten om
te melken.’
De vleesveestal telt een aantal bindplaatsen en is voorzien van boxen met een
roostervloer met daarop een rubbermat.
Rubber op de volle roostervloer maakt
de bodem voldoende zacht, maar ook
enigszins stroef en daardoor goed beloopbaar voor de koeien. ‘Dit type huisvesting is arbeidsvriendelĳk en ik bespaar op strooiselkosten.’ Janssen wĳst
op een groep vaarzen die binnenkort
voor het eerst kalft, maar nog nooit buiten heeft gelopen. ‘Vaarzen gaan voor
het kalven nooit naar buiten, om zo een
goede groei te garanderen.’

Goede benen en massa
Door de keuze voor huisvesting op een
harde ondergrond is beenwerk een belangrĳk element in de stierkeuze. ‘Ik fok
op goed beenwerk en veel massa’, klinkt
het vastberaden. ‘Ik wil een gemakkelĳk
dier dat snel groeit en goed drachtig
wordt.’ Bĳ de kalveren is vaak al het verschil te zien, ervaart de vleesveehouder.
‘Ik hou van kalveren met grote oren en
een lange staart. Dan komt het met de
massa altĳd goed.’
In de fokkerĳ krĳgen uitsluitend ki-stieren kansen. Onder meer Empire is in het
verleden veelvuldig ingezet. ‘Daar heb ik
goede koeien van gekregen, maar het gevolg is wel dat het bloed van Empire in
bĳna iedere foklĳn zit.’ Nu zĳn de stieren Iglo, Toscan, Titane, Nodule, Roccosi, Heros, Jasper en Paprika gebruikt. ‘Ik
gebruik wel graag veel stieren en heb
daardoor ook veel verschillend bloed in
de stal.’
In de fokkerĳ ligt de focus zoveel mogelĳk op complete stieren, niet extreem
bespierd, maar wel economisch vee. Zoals Iglo, waarvan ruim honderd rietjes
zĳn weggezet. Ook jonge stieren komen
eraan te pas. ‘Ik zoek naar stieren met
een goede origine’, besluit Willy Janssen. ‘Fokkerĳ blĳft altĳd een beetje gokken, maar door goed naar de bloedvoering te kĳken is het toch meestal een
beredeneerde gok.’ l
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