
De deelnemers

8  MELKVEE    augustus   nummer 8   2019

Jasper Albring

‘We vriezen alleen nog 
maar biest in als de 
brix-waarde boven

de 25 procent is.’

Gezina Klunder

‘Wij gaan in ieder geval 
de biestkwaliteit

in de droogstand
met voer verbeteren.’

Nico van Raalte

‘Kalveren krijgen eigen 
emmers, we maken ze 
vaker schoon en laten 

ze drogen in de zon.’

Tijmen Nagel

‘De kalveren krijgen 
6 tot 8 liter volle melk 

met citroenzuur en dat 
werkt goed.’

Roland Brink

‘De stal is geïsoleerd. 
Kalveren houden niet 

van te veel verschillen 
in temperatuur.’

te geven met als insteek crypto en hygiëne 
is bewust. „Er is namelijk een duidelijke link 
tussen crypto, stalhygiëne en voeding”, legt 
Marijn van Brakel uit. Hij is jongveespecia-
list fokkalveren bij Denkavit en merkt dat 
crypto een behoorlijke impact kan hebben. 
Een optimale stalhygiëne en biestgift zijn 
essentieel om crypto buiten de staldeuren 
te houden. Dit omdat de jeugdgroei ontzet-
tend belangrijk is om een goed presterende 
vaars te krijgen en crypto een behoorlijk 
negatief effect heeft op die groei. Marijn: 
„De effecten van gezondheidsproblemen zie 
je in de vleeskalverhouderij heel duidelijk. 
Een groei van 1.100 tot 1.200 gram is in deze 
sector weliswaar belangrijk, maar de gezond-
heid staat op nummer één. Het streven is om 
vitaal jongvee in de eerste twee maanden te 
realiseren. Voor de melkveehouderij geldt dat 
70 procent van de uitval bij jonge kalveren 
veroorzaakt wordt door diarree en de para-
siet crypto is een van de meest voorkomende 
ziekten op een melkveebedrijf.” 

Hardnekkige parasiet
„Symptomen van crypto zijn tussen de vijf 
en vijftien dagen na de geboorte te zien”, 
verklaart Jettie Veerman, jongveespecialist 
fokkalveren en lammeren bij Denkavit, regio 
Noord. „De diarree is waterig en vaak groen. 
Voedingsdiarree is meestal dof en grijs en die 
van een infectie is meestal glanzend.” Om 
crypto aan te tonen is het testen van slechts 
één kalf niet voldoende. De test is weliswaar 
betrouwbaar bij een positieve uitslag, maar 
geeft dan toch te weinig zekerheid. Er moe-
ten dan ook meer kalveren worden getest. 
„Preventie van crypto is naast testen vooral 
focussen op biest, voeding en hygiëne”, ver-
telt Jettie aan de melkveehouders.
„Ik had in het verleden wel last van crypto”, 
vertelt melkveehouder Nico van Raalte. Hij 
heeft in Linde een bedrijf met 95 melkkoei-
en en 50 stuks jongvee. „Inmiddels gaat het 
weer goed en hebben we de zaken opgelost 
door elk aspect van de jongveeopfok langs 
te lopen. We hebben schema’s opgezet en 
zijn overgegaan op een ander melkpoeder. 
De kalveren krijgen eigen emmers met een 
nummer per kalf. We maken ze vaker schoon 
en zetten ze dan in de zon om te drogen. 
Eigenlijk zijn we stipter gaan werken.” 
„Je hebt dus telkens kleine stapjes gemaakt 
om alles te verbeteren”, reageert Tijmen 
Nagel, die in Beilen 175 koeien melkt en 60 

Drentse melkveehouders over jongveeopfok en crypto

Cryptosporidium parvum is op 60 procent van de bedrijven aanwezig. Het 
voorkomen van crypto is dus cruciaal in de jongveeopfok, vinden Denkavit en 
Schrijver Stalinrichting en afgelopen zomer streken ze met ‘Toer de Boer’ in 
Zwiggelte neer met een workshop voor melkveehouders. Wat blijkt: ook bij 
crypto zijn biestgift en hygiëne de beste preventieve maatregelen.  

‘Jongveeopfok is ratrace 
tussen biest en crypto’

Denkavit en Schrijver Stalinrichting hebben 
niet zomaar een melkveebedrijf uitgekozen 
om een workshop te geven over crypto en 
hygiëne. Het bedrijf van vader Wim en de 
broers Roland en Martijn Brink in Zwiggelte 
is het toonbeeld van een modern bedrijf 
waar hygiëne, structuur en zorg hoog in 
het vaandel staan. De melkveehouderij is de 
afgelopen jaren flink gemoderniseerd. De 
jongveestal uit 2017 is het toonbeeld van 
hoe menige veehouder graag zijn jongvee 
gehuisvest ziet. Een mooie hoge stal met 

ruime strostallen voor de jongveegroepen. 
Er is tevens meer dan voldoende ruimte voor 
mobiele eenlinghokken. 
Sinds de nieuwe jongveestal gaat het aan-
zienlijk beter met de opfok. „Het ging niet 
slecht, maar er is altijd ruimte voor verbete-
ring”, vertelt Roland Brink aan zo’n dertig 
veehouders, die voor de workshops komen. 
„We hebben nu een afkalfleeftijd van twee 
jaar, mede dankzij het feit dat wij hard 
voeren.” Wat betreft fosfaat proberen ze 
met het jongvee scherp te zitten. „Twintig 

procent vervanging halen we nog niet, maar 
onze doelstelling is om zo weinig mogelijk 
jongvee aan te houden. Op dit moment 
zitten we op 65 stuks jongvee per jaar en in 
totaal 140 stuks jongvee op zo’n 250 koeien. 
We moeten de balans nog vinden.”

Gezondheidseffecten crypto
In de werktuigenschuur staat de Toer de 
Boer-trailer van Schrijver Stalinrichting. De 
keuze om samen met Denkavit workshops 

stuks jongvee heeft. Hij heeft het bedrijf 
in een vof samen met zijn vrouw Ingrid en 
ouders. Ook Tijmen kende veel problemen 
met crypto, maar dat is nu verleden tijd: „We 
hebben vaak veel kleine dingetjes aangepast. 
Meer kalverhokken en we werken hygiënisch 
en ontsmetten veel meer. We hebben ook 
onze looplijnen aangepast, waardoor we de 
kalveren vaker zien. Daarnaast krijgen de 
kalfjes 6 tot 8 liter volle melk per dag met 
citroenzuur en dat werkt goed.” 
„Jouw kalveren hebben geen diarree meer?”, 
vraagt Gezina Klunder. Met haar partner 
Jan-Willem Haisma en zijn ouders heeft ze in 
Bakkeveen een melkveebedrijf met 380 melk-
koeien. Het jongvee blijft tot vier maanden 
op het bedrijf. Tijmen: „Nee, nauwelijks meer. 
Maar we moeten strak en streng zijn. Je kunt 
gemakkelijk verslappen en als je met meerde-
ren samenwerkt, ben je kritisch naar elkaar. 
Je komt elkaars fouten tegen.” 
Jasper Albring, melkveehouder in Dalen met 
95 melkkoeien en 45 stuks jongvee, heeft 
net als de andere melkveehouders last van 
crypto gehad en probeert zoveel mogelijk 
de werkwijze van zijn vader op te volgen 
van het opbouwen van een evenwicht in de 
weerstand en de infectiedruk te verlagen. Hij 
constateert bovendien dat ten opzichte van 
vroeger er meer van koe en kalf gevraagd 
wordt en dit een scherpe focus van de boer 
vergt. Er is constante zorg nodig. Soms ont-
breekt dat op de grotere bedrijven. Daarbij 
komt ook nog dat het kalf nu 14 dagen op 
het bedrijf moet blijven en dat betekent 14 
dagen gezond houden, waarvan de eerste 
dagen belangrijk zijn. 

Hygiëneprotocollen
Op het bedrijf van Gezina en Jan-Willem zijn 
twee veestapels samengevoegd en dat gaf 
toch nog wel wat problemen. „De balans was 
zoek en we hadden last van crypto. We voer-
den de kalveren drie keer per dag, maar dat 
was te arbeidsintensief en nu krijgen ze on-
beperkt aangezuurde melk. Dat bevalt goed. 
We hadden daarna wat last van diarree, maar 
dat bleek na testen rota en geen crypto te 
zijn. Maar we kunnen nog wel verbeteren in 
hygiëne en kalverboxen. Op dit moment heb-
ben we te weinig kalverboxen.” Nico oppert 
de mobiele boxen. Volgens Tijmen werken 
deze goed en zijn ze prima schoon te maken. 
Hygiëne is een belangrijke factor volgens Jim 
Booijink van Schrijver Stalinrichting. „Een 

Ö In de prachtige nieuwe 
jongveestal van Roland en Martijn 
Brink luisteren de melkveehouders 
aandachtig naar tips en advies 
over crypto.
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steeds goed”, meent Marijn. „Het is dus een 
ratrace tussen biest en crypto.” 
„Wij gaan in ieder geval de bieskwaliteit in 
de droogstand verbeteren”, zegt Gezina. 
Volgens Tijmen is dat de eerste winst en 
Jasper denkt dat de brix-waarde van de biest 
boven de 23 procent zou moeten liggen. „In 
het verleden hadden we grote problemen 
met crypto en afgelopen winter nog enkele 
gevallen. We hebben nu besloten om alleen 
nog maar biest in te vriezen als de kwaliteit 
boven de 25 procent is. We geven net iets te 
weinig biest. Maar we gaan nu het kalf in 
één keer 4 liter geven, zodat dit vanuit de 
pens overstroomt en direct in de lebmaag en 
de darmen terechtkomt. Nooit bij stil gestaan 
dat als je kalf maar 1,5 liter drencht, het te 
lang duurt voordat de biest in de darmen 
komt”, aldus Jasper, die zegt dat hij vandaag 
weer nieuwe kennis heeft opgedaan. Ook de 
anderen zullen op hun eigen bedrijf zaken 
groot en klein veranderen. Tijmen: „Er is nog 
veel te doen. Het kan altijd beter. We zijn in 
elk geval bezig met een nieuwe jongveestal 
en meer hygiëne in de afkalfstal.” Gezina is 
onder de indruk hoe goed Roland en Martijn 
hun jongveeopfok voor elkaar hebben en 
glimlacht: „Er is nog heel veel werk te doen.” 

lage hygiëne resulteert in een opeenstape-
ling van ziekten. Je hebt daarom hygiëne-
protocollen nodig in de jongveeopfok voor 
het reinigen en desinfecteren van spenen, 
drinkautomaat en kalverboxen. Inschuimen 
met zeep en daarna desinfecteren met bij-
voorbeeld Kenocox. Een uur laten inwerken 
en dan weer afspuiten. Extra kalverboxen 
zorgen ervoor dat de boxen de tijd krijgen 
om te drogen en te ontsmetten.”

Veel factoren in het spel
Jim demonstreert een ATP-meter op de zool 
van zijn ogenschijnlijk schone schoen om te 
laten zien hoeveel bacteriën er zijn. Alleen al 
op de schoenen komt een onacceptabel hoog 
getal voor. Zijn advies is om toch af en toe 
eens te checken hoe ‘vuil’ zaken als boxen, 
spenen en emmers zijn. De resultaten van de 
‘schoenmeting’ baart toch wel enige opzien. 
Menige melkveehouder had niet verwacht 
dat op een ‘schone schoenzool’ zoveel 
bacteriën groeien en dat hygiëne wellicht 
meer aandacht nodig heeft. „We maken één 
keer per dag de emmers schoon en het gaat 
goed”, zegt Gezina Klunder. Tijmen reageert: 
„Een keer is wellicht te weinig.” Gezina zegt 
dat dit goed gaat, waarop Nico antwoordt: 
„Er zijn zoveel factoren die meespelen. Het 
kan heel lang goed gaan, maar dan gaat 
het ineens mis. Bijvoorbeeld dat de koeien 
vermageren in de droogstand en dan heb je 
de kalveren aan de schijt.”  
Afgezien van reinigen en desinfecteren blijft 
een dikke laag stro zeer belangrijk voor een 
lage infectiedruk. Daarnaast is volgens Jim 

een klimaat van frisse lucht en weinig tocht 
essentieel om de weerstand van het kalf 
(longen) optimaal te houden. Wat dat betreft 
zijn de kalveren van Roland en Martijn goed 
gehuisvest. De jongveestal heeft natuurlijke 
ventilatie met openingen in de nok en ook 
mogelijkheden om met roldeuren het stalkli-
maat in de zomer fris te houden. „De stal is 
ook goed geïsoleerd. Kalveren houden niet 
van te veel temperatuurverschillen”, geeft 
Roland toe als hij de bezoekers zijn stal laat 
zien. „Helaas zijn we niet vrij van crypto, het 
blijft nog een zoekproces welk protocol het 
beste bij ons bedrijf past.” 
Jettie vertelt dat biest het eerste ‘medicijn’ 
is tegen crypto. Vier liter binnen zes uur na 
de geboorte is het advies. Als men een sonde 
gebruikt, is het advies 3 tot 4 liter in één keer 
te geven, zodat de biest niet enkel in de pens 
blijft hangen, maar meteen doorstroomt naar 
de lebmaag en de darmen. Dan worden de 
antistoffen direct opgenomen. 

Verhogen biestkwaliteit
Marijn vetelt dat naast genoeg biest ook de 
kwaliteit goed moet zijn. „Dat kan door de 
koeien in de droogstand goed te voeren, 
zodat ze vitaal de afkalfperiode ingaan. Het 
droogstandrantsoen kun je aanpassen voor 
een betere biestkwaliteit door elke dag te 
gaan voeren en alleen de beste kuil te gebrui-
ken.” Daarnaast gebruiken Roland en Martijn 
stro met smulsiroop en fris ruwvoer voor een 
betere voeropname. De biestkwaliteit moet 
een brix-waarde hebben van rond de 23 tot 
30 procent. „Maar 22 procent is ook nog 

Jettie Veerman en 
Marijn van Brakel 
leggen uit welke 

maatregelen en han-
delingen er verricht 

moeten worden 
om crypto buiten 
de staldeuren te 

houden. 
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