
DUIDELIJKE BEDRIJFSVISIE FAM. BRAAKMAN 
RESULTEERT IN WERKPLEZIER EN GEZONDE 
KOEIEN

Eigen jongvee werkt het prettigste
De kalveropfok op het bedrijf wordt 
gedaan door Henri. Bertil geeft aan 
dat dit een bewuste keuze is: “het 
beste kan één persoon de kalveren 
voeren”. Jongveespecialist Carine van 
den Bosch van Denkavit beaamt dit: 
“Door één persoon verantwoordelijk 
te maken voor de opfok voorkom je 
misverstanden. Kalveren zijn gebaat 
bij regelmaat en structuur.” Met de 
invoering van de fosfaatrechten is er 
gesneden in het aantal stuks jongvee. 
Henri vertelt dat dit geen goede keuze 
was. “Uiteindelijk hebben we vaarzen 
aan moeten kopen omdat er te weinig 
aanwas was. Ik fok liever mijn eigen 
kalveren op, dan weet je tenminste wat 
je in huis hebt.” Dus is er voor gekozen 
om fosfaatrechten aan te kopen en 
meer eigen jongvee op te fokken. 

Luxe melkpoeder op basis van 
weipoeder
Om de puntjes op de i te zetten wat 
betreft de opfok, heeft Mark Braakman 
van C.A.V.V. Zuid-Oost Salland, de 
huidige mengvoerleverancier, afgelopen 
zomer Denkavit uitgenodigd. Sindsdien 
voeren ze de kalveren Denkamilk 
Perfect, een luxe melkpoeder op basis 
van weipoeder en krijgen ze goede 
begeleiding in de kalveropfok. “De 
keuze hiervoor was simpel. Op een 

In Dalfsen ligt het prachtige melkveebedrijf van de familie Braakman. Dirk (61), Henri (58) en Bertil (30) runnen 
samen het bedrijf met 128 melkkoeien en 67 stuks jongvee. Er wordt 50 hectare land bewerkt waarvan 5 hectare 
maïs. De rest van de maïs wordt aangekocht. In de toekomst zal ook de zoon van Henri in de maatschap treden. 
De heren vinden werkplezier en gezonde dieren erg belangrijk. “Als een dier ziek is, voel ik mij zelf ook een 
beetje ziek”, aldus Henri. Dat er goed gezorgd wordt voor de dieren is ook terug te zien in de melkproductie. De 
hoogproductieve veestapel produceert namelijk per koe gemiddeld 11.193 kg melk met 4,48% vet en 3,58% eiwit. 
Samenwerkend met C.A.V.V. Zuid-Oost Salland wordt het uitgebalanceerde rantsoen verstrekt waarmee de voer-
kosten per 100 kg meetmelk inclusief bijproducten op €7,14 liggen. 

bedrijf waar al veel goed gaat, zie 
je het effect van een hoogwaardige 
samenstelling nóg beter”, aldus de 
jongveespecialist. Mark vult aan: “Een 
melkpoeder op basis van wei hoeft 
niet meer te stremmen in de lebmaag 
waardoor de krachtvoeropname 
sneller op gang komt. Dit komt de 
pensontwikkeling ten goede.” 

Onbeperkt water om hoge 
krachtvoeropname te realiseren
Er wordt door Henri een vrij 
standaard melkschema gehanteerd. 
“Ik ben niet zo van het harde voeren 
met veel liters melk. Ik heb liever dat 
ze rustig opstarten en veel krachtvoer 
opnemen.” De kalveren krijgen 2 
keer per dag melk verstrekt met een 
concentratie van 175 gram poeder per 
liter melk. In eerste instantie 2 liter 
melk per voeding. Er wordt rustig 
opgebouwd naar maximaal 3 liter 
per voeding. Naast de melk kunnen 
de kalveren vanaf dag 2 al ruw- en 
krachtvoer opnemen en hebben ze de 
beschikking tot onbeperkt vers water. 
“In het verleden gaf ik de kalveren 
geen water maar als ik nu zie hoeveel 
water ze opnemen, dan vraag ik 
mij af of ze voorheen niet te weinig 
vocht binnen kregen.” Carine geeft 
aan dat het geven van water ook de 
krachtvoeropname stimuleert. 

Speendip voorkomen met goed 
afbouwschema
Om een speendip te voorkomen wordt 
de melkgift afgebouwd als de kalveren 
ongeveer 2 kilo krachtvoer vreten. 
Meestal is dit rond de 2,5 maand. Mark 
licht het spenen verder toe: “Het mooiste 
is om af te bouwen naar 1x per dag 2 
liter melk i.p.v. afbouwen naar kleinere 
porties per voeding. Op deze manier 
worden de kalveren gestimuleerd om veel 
krachtvoer op te nemen en staan ze niet 
onrustig te wachten op de melk. Een kalf 
kan gespeend worden als het twee kilo 
krachtvoer per dag vreet, of wanneer het 
ongeveer 70 kilo weegt.”

Jongste kalveren krijgen geen 
melkveerantsoen meer
Naast de keuze voor een andere 
melkpoeder is er gekeken naar het 
ruw- en krachtvoer dat gevoerd wordt 
naast de melk. Voorheen kregen 
de kalveren naast de kalverkorrel 
Kalverpens Stimulansbrok, een brok 
met licht verteerbare grondstoffen, 
het melkveerantsoen aangeboden. Het 
melkveerantsoen is vervangen door 
gehakseld tarwestro en wordt gemengd 
met de kalverkorrel. Het advies is om 
op basis van het gewicht 10% stro te 
voeren. Henri: “Sinds deze veranderingen 
zien we dat de kalveren veel meer brok 
opnemen. En hebben we nooit meer 

last van “oplopers” gehad. Ik denk 
dat ze het melkveerantsoen te lekker 
vonden en daardoor de brok links lieten 
liggen”. Carine beaamt dit. “We zien juist 
graag dat de kalveren veel krachtvoer 
opnemen omdat dit de ontwikkeling van 
de penspapillen stimuleert. Daarnaast 
kunnen melkdrinkende kalveren maïs 
nog niet goed verteren waardoor het 
de pensontwikkeling in de weg staat.” 
De melkdrinkende kalveren kunnen 
onbeperkt ruw- en krachtvoer vreten.

Streven: afkalfleeftijd van 23 maanden
 Ook de melkkoeien krijgen een 
uitgebalanceerd rantsoen om de hoge 
melkproductie te kunnen realiseren.
Ongeveer twee weken nadat de 
kalveren gespeend zijn, krijgen ze het 
melkveerantsoen aangeboden. De 
kalverkorrel Kalverpens Stimulansbrok 
wordt geleidelijk vervangen door de 
Jongvee groeibrok van C.A.V.V. Zuid-

Oost Salland en wordt ook gemengd 
met gehakseld tarwe stro. Ze krijgen 
2x2 kilo brok per dag verstrekt. Mark 
geeft aan dat brok verstrekt kan worden 
aan het jongvee tot een leeftijd van 8 
à 9 maanden. Daarna moet uitgekeken 
worden dat het jongvee niet vervet. Op 
dit bedrijf wordt het kuilvoer voor de 
oudere pinken verschraald met stro om 
vervetting te voorkomen. Het advies is 
om een rantsoen te verstrekken met 850 
VEM en 150 RE. “Net als in de kalveropfok 
is het bij het insemineren belangrijk 
om te kijken naar de ontwikkeling van 
het dier en niet alleen naar de leeftijd,” 
vult Mark aan. “De vaarzen krijgen 
op ons bedrijf de tijd om zich goed te 
ontwikkelen zodat we persistente vaarzen 
krijgen. Dat ze dan een iets langere lijst 
maken nemen we voor lief. Het streven is 
om de vaarzen op 23 maanden af te laten 
kalven. Met deze manier van opfokken 
moet dat lukken,” besluit Henri.

Productie: 11.193 kg
128 koeien en 67 stuks jongvee
Totaal wordt er 50 ha bewerkt 
waarvan 5 ha maïs

Van links naar rechts Henri, Bertil en Mark.Ook de melkkoeien krijgen een uitgebalanceerd rantsoen om 
de hoge melkproductie te kunnen realiseren.


