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VRAAG GD HET HEMD VAN HET LIJF TIJDENS DE

Masterclasses
Water
‘Goed water. Gezonde koeien.’ Onder dat motto organiseert
GD Academy de komende weken in diverse regio’s een masterclass, speciaal voor melkveehouders die alles boven water
willen krijgen als het om water gaat.
Goed en voldoende drinkwater is een basisvoorwaarde voor
vitale koeien en een essentieel onderdeel van gezonde voeding.
Een koe vreet immers minder als zij een matige of slechte kwaliteit water tot haar beschikking heeft. Tijdens de masterclasses
zullen Sanne Carp - van Dijken en Patty Penterman, dierenartsen bij GD en deskundig op het gebied van veedrinkwater,
ingaan op het belang van goed en voldoende drinkwater voor
de gezondheid van uw koeien. Wanneer is het water goed? En
hoe weet je het als het niet goed is? Merk je dan wat aan de
koeien? Toine van Erp, zoötechnisch specialist bij GD, vertelt in
de tweede helft van de masterclass meer over de technische
kant van de watervoorziening: hoe zorg je ervoor dat het water
altijd schoon en voldoende in de drinkbakken aanwezig is? En
wat kun je praktisch doen als de waterkwaliteit voor verbetering
vatbaar is?

DATA EN LOCATIES
Masterclass Regio Zuid
• woensdagmiddag
6 december 2017:
Baexem, Baexheimerhof
• woensdagavond
6 december 2017:
Moergestel, Partyboerderij
’t Draaiboompje
• maandagmiddag
18 december 2017:
Wijchen, Zaal Verploegen
Masterclass Regio West
• woensdagmiddag
13 december 2017:
Alkmaar, Restaurant,
Party- en Zalencentrum
Alkmaarse Poort

Diepgaand en praktisch
De masterclasses Water zijn een unieke kans om te sparren met
de deskundigen van GD op het gebied van veedrinkwaterkwaliteit. Zij brengen u op de hoogte van actuele onderzoeksresultaten vanuit de literatuur, maar delen ook praktische kennis en
ervaringen vanuit de praktijk.
Komt u ook?
Op het moment dat deze Herkauwer bij u op de mat valt zijn er
nog negen masterclasses waar u naartoe kunt (zie kader).
Aanmelden voor een masterclass bij u in de regio kan eenvoudig
via www.melkmeesters.nl. Deelnemers aan het GD-abonnement
Melkmeesters bezoeken de masterclass kosteloos. Nietdeelnemers betalen eenmalig 24,95 euro (excl. btw).

Toine van Erp

Masterclass Regio Oost
• maandagmiddag
13 november 2017:
Saasveld, Café Restaurant
’t Anker
• maandagavond
13 november 2017: Raalte,
Bar & Brasserie Zwakenberg
Masterclass Regio Noord
• maandagmiddag
20 november 2017:
Marum, Kruisweg Marum
• donderdagmiddag
30 november 2017:
Goutum, Dairy Campus
Praktijkcentrum
• donderdagavond
30 november 2017:
Steenwijk, Fletcher Hotel Restaurant Steenwijk

Patty Penterman

Sanne Carp - van Dijken
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