“We verversen elke
dag de brok en het
hooi in de bakken,
zodat het smakelijk
blijft.“
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JONGVEEOPFOK LOONT

“Houd het
simpel en
verklein de
foutenkans”
De 25-jarige Karin de Brouwer uit Someren-Heide heeft haar
hart aan kalveren verloren. “Tijdens mijn studie probeerde
ik mijn blik wel te verbreden, maar ik kwam toch steeds bij
de jongveeopfok terug.” Op de boerderij van haar ouders is
ze, met haar moeder en zus, verantwoordelijk voor het jongvee en ze behalen mooie resultaten. Haar vader houdt zich
bezig met de melkkoeien.
Het traditionele melkveebedrijf telt 160 melkkoeien en zo’n 90
stuks jongvee, de opfok doen ze zelf. Karin: “Dan kun je het op
je eigen manier doen en ben je niet afhankelijk van de werkwijze van een ander. Daarbij spelen andere belangen, zoals kostenbesparing, ook een rol. We kregen de kalveren niet altijd
terug op een manier die je vooraf hoopt. Wij wilden graag een
bepaalde mate van groei en ontwikkeling zien bij het teruggekomen jongvee. Vooral de periode na het spenen, wanneer de
kalveren veel veranderingen te verduren krijgen, vallen ze vaak
terug. Of nadat ze een ander rantsoen krijgen rond 6 maanden,
dan kunnen ze flink verschralen, dat zagen we dan ook terug.
We hebben ook de mogelijkheden om ze zelf te houden. Als er
nu iets niet goed gaat, dan kun je de schuld alleen bij jezelf
zoeken.”
Ervaring opgedaan in het buitenland
Karin studeerde aan de HAS in ’s Hertogenbosch, waar ze de
richting Dier- en Veehouderij volgde. Tijdens haar stage draaide
ze een kalfseizoen mee in Nieuw-Zeeland. En na haar studie
werkte ze negen maanden in de staat Michigan, in Amerika.
“Daar heb ik enorm veel geleerd. Het was een bedrijf met 1.500
koeien en de dame die verantwoordelijk was voor de kalveren,
stopte ermee. Ik heb een maand met haar meegewerkt en

Herkauwer, februari 2021 - 13

“Ik denk dat we nog
lang niet alle kennis
hebben over biest.”
kreeg daarna de vrijheid om zelfstandig te werken. Je moet
natuurlijk roeien met de riemen die je hebt, het waren wat verouderde stallen. Hoe krijg je de omstandigheden zo goed mogelijk en kun je toch de weerstand verhogen, als de omgeving niet
optimaal is? De stal is aangepast, ze hadden eerst een drinkautomaat met drie boxjes, voor zestig kalfjes. Dat vond ik veel te
veel, als er één kalfje ziek wordt heb je gelijk een groot probleem. Daarom heb ik dit veranderd naar individuele huisvesting van kalveren tot en met spenen. Daarnaast heb ik protocollen gemaakt, zodat iedereen hetzelfde werkt; ook de
nachtwerkers. Qua biestmanagement was het een beetje vallen
en opstaan. Hoeveel geef je en hoe lang voer je door? Naar
mijn mening kun je er niet genoeg van geven.”
Voerprotocol
Weer terug in Nederland werkt ze nu als kalveropfok- en lammerspecialist bij Vitalvé. Daarnaast draait Karin mee in het bedrijf
van haar ouders. Elke dag probeert ze minstens één voerbeurt in
de stal te zijn, in de weekenden maken ze samen de hokjes
schoon en vullen de protocollen in voor de volgende week.
“Het belangrijkste is om het simpel te houden en te zorgen dat
iedereen op dezelfde manier werkt. Zo verklein je de kans op
fouten. Wij werken met een protocol. Op een whiteboard schrijf
ik iedere zaterdag de werkzaamheden voor de komende week.
Welke kalveren moeten hoeveel biest of kunstmelk krijgen en
tot wanneer? Hoeveel kalfjes zitten er in het strohok, welke
milkbars horen bij welk hok et cetera. We hebben alles ook
genummerd, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Brok en hooi
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Karin noteert op
het whiteboard
wat er die week
moet gebeuren
bij de kalveren.

voeren we ‘beperkt onbeperkt’. De kalveren hebben altijd voer
tot hun beschikking. De melk is 50 procent magere melkpoeder,
waardoor krachtvoeropname extra goed gestimuleerd moet worden. We verversen elke dag de brok en het hooi in de bakken,
zodat het vers en smakelijk blijft. We werken ook met een
weegschaal voor het melkpoeder. Ik schrijf op het whiteboard
hoeveel kilogram melkpoeder er in de liters melk moet, 150
gram in één liter melk. Dat wegen we af, we merkten dat iedereen één schep melkpoeder anders inschat. Dan krijg je verschillen en is het bij de ene persoon duizend gram en bij de ander
achthonderd”, legt Karin uit.
Biestmanagement
“Een kalf wordt na de geboorte zo snel mogelijk in een hokje
gelegd en krijgt biest van de eigen moeder. Ons streven is om
deze biest binnen twee uur na de geboorte in het kalf te krijgen, met de fles en als dat niet lukt via een de sonde. In die
eerste ronde geven we vier liter biest met minimaal 22 procent
brix, binnen 24 uur willen we de 300 gram IgG halen. De rest
van de biest en die van de volgende melking bewaren we in de
koelkast en deze wordt de eerste drie dagen gegeven.“
Karin vertelt verder: “Ik denk dat we nog lang niet alle kennis
hebben over biest en dat het heel belangrijk is er zoveel mogelijk van te geven aan de kalveren. Na drie dagen geven we
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kunstmelk met 50 procent magere melkpoeder, met een niet te
hoog vetpercentage en voldoende eiwitten en mineralen. We
zijn gestopt met de stierkalveren volle melk te geven. We hadden een vrij hoog vetpercentage in de melk en dan krijg je
zoveel meer kans op voedingsdiarree. Dus hebben we, ook voor
het gemak, nu alles op 50 procent magere melkpoeder staan.”
Overgangen soepel laten verlopen
Een zo hoog mogelijke groei, met zo min mogelijk problemen;
dat is wat Karin graag wil bereiken. Met onder de 4 maanden
een groei van minimaal 950 gram per dag, van 4 tot 8 maanden
900 gram per dag en van 8 tot 14 maanden 850 gram per dag.
Het uitvalspercentage, zonder doodgeboorten, was de afgelopen
jaren 0 procent. Wat haar fascineert aan het opfokken is het
goed omgaan met de verandering die het dier doormaakt van
zuigeling naar herkauwer. We houden een afkalfleeftijd aan van
ruim 22 maanden en proberen alle overgangen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
“Het spenen is altijd een lastige periode. We halen de kalveren
rustig van de melk af. Zo kunnen ze er vast aan wennen. Op het
moment dat ze worden verplaatst, is op die manier weer één ding
niet nieuw. De kalfjes staan in groepjes van vier, om te voorkomen dat een ziek dier alle kalveren besmet. Is de jongste van de
groep 8 weken? Dan beginnen we daarna met een week een liter
minder te voeren per voerbeurt. De week daarop geven we alleen
een avondvoeding van twee liter per kalf, de week daarop halen
we deze kalveren helemaal van de melk af. Nog een week later
verplaatsen we ze pas. We zitten er dicht op tijdens de overgangen. Binnen enkele maanden gaan de kalveren van een iglo,
groepshok met stro naar een box met roosters. Ze krijgen geen
melk meer, maar brok en ruwvoer. Dat vraagt nogal wat van een
dier. Vandaar onze begeleiding in alle fasen. Als ze van de biest
afkomen hebben de vaarskalfjes toegang tot brok met hooi.”

Longgezondheid blijft aandachtspunt
De afkalfpiek ligt in december/januari, qua weer niet het meest
ideale moment. “Het koude en vochtige weer doet geen goed.
We proberen zo goed mogelijk een inschatting te maken van
wat het weer gaat doen en hoe we het windbreekzeil bij de
groepshokken daarop goed kunnen sturen. We beschikken niet
over mechanische ventilatie in de stallen. Longgezondheid blijft
dan ook een aandachtspunt.”
Mooie resultaten
Trots is ze op de vitaliteit van het jongvee van het bedrijf. “Uit
het ingevulde KoeKompas komt ook dat de kalveren er goed uitzien en het goed doen. Mijn vader geeft ook aan dat ze vlot
tochtig worden en makkelijk opstarten. De vaarzengroep doet
het goed, je hebt er dan weinig werk meer aan en het jongvee
levert als volwassen melkkoe goede resultaten op. In het algemeen is kalveropfok iets waarvan veel veehouders wel weten dat
het belangrijk is, maar je hebt zoveel taken. Het aspect tijd en
arbeid is echt een ding. Wij krijgen er echt energie van en hebben er passie voor. Vitaal jongvee levert ook een mooi homogeen koppel melkkoeien met een goed productieniveau en lange
levensduur. Zo werken we samen aan dit bedrijf.”

Ze gebruiken een weegschaal, om
weegfouten te voorkomen.

Hygiëne belangrijk
De kalveren staan los van de melkveestal in een aparte huisvesting, tot ze zijn geïnsemineerd. De looplijnen zijn gescheiden
van het melkvee. Na elke drinkbeurt worden de drinkbakken grondig schoongemaakt. De speenemmers en milkbars worden na elk
gebruik gespoeld met warm water. En eens per week worden ze
gereinigd met reinigingsmiddel. De biestsonde of -fles wordt na
elk gebruik grondig gereinigd met reinigingsmiddel. “Iedereen
herkent het wel: op het moment dat het goed gaat, verslapt je
aandacht soms en schieten zaken als hygiëne er als eerste bij in.
Maar heb je last van crypto? Dan kost het tien keer meer tijd en
energie. Daar proberen we altijd alert op te blijven”, zegt Karin.

“Mijn vader geeft ook
aan dat het jongvee
vlot tochtig wordt.”
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