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‘Dankzij Bas zitten we boven

op de vruchtbaarheid’
Voor goede vruchtbaarheidsresultaten
hoeft melkveehouder Reint Oostra alleen
zijn telefoon in de gaten te houden.
De melkveehouder uit Wapse heeft
alle taken rondom tochtwaarneming,
insemineren en drachtcontrole
uitbesteed. ‘CRV ontzorgt ons volledig
en dat bevalt me heel goed’, vertelt hij.

D

e telefoon staat centraal in het vruchtbaarheidsmanagement van Reint Oostra. Hij melkt samen zijn neef
Freddy Oostra in Wapse ruim honderd koeien. Daarbij
hebben de ondernemers ook een loonvoerbedrijf, waarvoor
ze beiden meerdere dagen in de week op pad zijn. ‘Naast het
werk op twee bedrijven willen we ook tijd overhouden voor
het gezin en een sociaal leven. Daarom melken we met robots
en laten we het landwerk uitvoeren door een loonwerker. En
alle taken rondom de vruchtbaarheid hebben we uitbesteed
aan CRV’, vertelt de veehouder.

Blij met expertise CRV
Om goed zicht te blijven houden op tochtige koeien maakten de neven al langer gebruik van activiteitsmeting.
Sinds anderhalf jaar werken ze daarnaast samen met een

Doelgericht
werken met
Vruchtbaarheid
op Maat
Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV
een service die u ondersteunt bij het
werken aan een betere vruchtbaarheid.
Met uw eigen veestapeladviseur en
vruchtbaarheidsspecialist maakt u
afspraken over concrete doelen. En
samen bepaalt u welke diensten en
producten van CRV u daarvoor in wilt
zetten. Zo werkt u samen met CRV
doelgericht aan een betere vruchtbaarheid.
Deelnemers aan Vruchtbaarheid op
Maat betalen uitsluitend voor handelingen die de specialisten van CRV uitvoeren, en u krijgt vooraf een schatting
van het bedrag dat u op jaarbasis voor
Vruchtbaarheid op Maat kwijt bent.
Dit wordt omgerekend naar een vast
maandbedrag. Zo weet u vooraf waar
u financieel aan toe bent.
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vaste vruchtbaarheidsbegeleider die hen alle zorgen
rondom de vruchtbaarheid van de koeien uit handen
neemt.
Meldingen van tochtige koeien krĳgt Reint binnen op
zĳn telefoon. ‘De koeien die ik wil laten insemineren,
meld ik direct met de app aan. En via de robot kan ik
koeien separeren, zodat ze klaar staan als de ki komt’,
vertelt hĳ.
De Drentse veehouders laten al hun koeien insemineren
met Belgisch witblauwe stieren uit het segment ‘zeer
vlot’. De keuze van deze stieren laten ze over aan hun
veestapeladviseur. En ook in het vervolgtraject maken de
ondernemers dankbaar gebruik van de expertise van
CRV. Hun vaste vruchtbaarheidsbegeleider Bas Kroon
komt elke donderdag op het bedrĳf om te scannen op
dracht en voor onderzoek van koeien op 40 dagen na
afkalven en eventuele probleemkoeien. ‘De koeien die
Bas wil zien, haalt hĳ zelf uit CRV Dier’, vertelt Reint.
‘Hĳ appt me een lĳstje door, zodat ik kan zorgen dat de
dieren klaar staan als hĳ komt. Eigenlĳk ben ik op dat
moment zĳn medewerker’, grapt de veehouder.

Dure vaarzen, goede cijfers
Jongvee hebben de neven Oostra niet. ‘We kopen afgekalfde vaarzen’, vertelt Reint. ‘Daarbĳ gaan we voor de

Wilt u weten wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Bel dan met CRV Klantenservice: 088-00 24 440 (Nederland) of 078-15 44 44 (Vlaanderen). Ook uw eigen veestapeladviseur kan u er alles over vertellen. Meer informatie vindt
u ook op: www.crv4all.nl/service/vruchtbaarheid-op-maat/ en
www.crv4all.be/service/vruchtbaarheid-op-maat/

betere dieren en die zĳn duur. Daardoor zĳn we ons
extra bewust van het belang van een goede gezondheid
en vruchtbaarheid. Hoe minder koeien er uitvallen,
hoe minder vaarzen we hoeven aan te kopen’, legt hĳ
uit. Daarbĳ streven de veehouders voor het hoogste
rendement uit hun stal en robot naar een hoge gemiddelde productie per koe. Op dit moment ligt deze op
circa 33 kg melk per koe per dag. Dat lukt alleen als
de vruchtbaarheid goed is.
‘Ook daarom zĳn we blĳ met de begeleiding van CRV’,
legt Reint uit. ‘We hebben nu een vaste werkstructuur
en dankzĳ Bas zitten we boven op de vruchtbaarheid
van de koeien. Dat zien we terug in de resultaten. De
tussenkalftĳd ligt nu rond de 390 dagen bĳ een inseminatiegetal van 1,7.’ l

Links op de foto Reint,
rechts Freddy Oostra

Reint Oostra:
‘Voor een goede
vruchtbaarheid
hoef ik alleen
mijn telefoon
in de gaten te
houden’
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