Achtergrond

Hangmat voor het kalf
Een goede doorbloeding kan zwakke kalveren ondersteunen.
De kalverhangmat of calf lifter kan dan uitkomst bieden.
Wilma Wolters

H

et gebeurt op elk bedrijf weleens:
een zwak of ziek kalf, wellicht
doordat het klem zat bij de
geboorte, een kalf dat overkoot staat of
anderszins moeite heeft met staan. Bij
koeien kan een heupklem net dat steuntje
bieden om het dier weer te laten staan,
bewegen en eten. Nu is er voor kalveren
een kalverhangmat.

Scheepszeil
Cowfitter Erica Rijneveld verkoopt artikelen voor het klaarmaken van koeien voor
shows en veilingen. Een kennis van haar
uit de fokkerijwereld kwam met het idee
voor een hangmat voor kalveren. Samen
lieten zij er een maken, vervolgens wat ver-

maken, en zo ontstond het uiteindelijke
ontwerp. De hangmat is gemaakt van een
soort zeildoek, een scheepszeil, en dus erg
sterk. Rijneveld vertelt: “In het doek zitten
kleine gaatjes waar eventueel urine van
stiertjes doorheen kan. Ook zorgen de
gaatjes voor ventilatie, zodat ook als het
warm is of het kalf er wat langer in hangt,
het dier niet gaat zweten. Bovendien is het
materiaal gemakkelijk schoon te maken.”
Het kalf staat dus in een soort harnasje van
zeildoek, de pootjes steken erdoor. Als het
kalf niet of moeilijk zelf kan staan, hangt
het in het doek. De randjes van het doek
zijn omgenaaid, zodat het geen schuurplekjes achterlaat. “De hangmat is erop
gemaakt om het kalf zo comfortabel moge-

lijk te laten hangen”, zegt Rijneveld. “Het
werkt goed. Het kan slappe kalveren
ondersteunen bij het staan en drinken,
waardoor ze net wat sneller weer opknappen. Een half uurtje per dag een zwakker
kalf in het doek laten hangen zorgt voor
een betere doorbloeding en dat is goed
voor alle lichaamsprocessen.”
Ze heeft de hangmat ook getest op gezonde
kalveren. “Die staan er goed in en springen
er niet zomaar uit. En na vijftig kalveren
die erin hebben gehangen, vertoont het
zeil nog geen slijtage.”
In de praktijk is ook gebleken dat de hangmat uitkomst kan bieden bij kalveren die
heel slecht willen drinken. “Als ze in de
mat staan, kunnen ze niet achteruit trekken”, legt Rijneveld uit.

Via de veearts
Bij een complete set hoort naast het doek
ook bevestigingsmateriaal. Dit bestaat uit
verstelbare stangen die je vast kunt zetten
op de eenlingbox of iglo, de hangmat
bevestig je hieraan met behulp van haken.
Zo’n set kost 175 euro. Voor alleen de
hangmat of alleen de stangen betaal je
89,95 euro. “Het is een duur product voor
iets wat je niet elke dag gebruikt”, erkent
Rijneveld. “Maar als je er een of twee kalveren mee redt, ben je al uit de kosten.”
Het zijn niet enkel veehouders die de calf
lifter aanschaffen. “Ik heb ze ook verkocht
aan veeartsen die hem uitlenen of verhuren aan veehouders die een zwak kalf
hebben.”

De hangmat kan zwakke kalveren
ondersteunen bij staan en drinken.
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