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Kritisch blijven op details cruciaal 
voor een gezonde opfok

Het optimaliseren van de jongvee opfok krijgt permanent 

aandacht van de familie Scheepens uit het Brabantse Sint-

Oedenrode. Marijn van Brakel, Jongvee Specialist van 

Denkavit, evalueert een aantal keer per jaar met Frank en 

Mirjam alle aandachtspunten voor een gezonde opfok aan 

de hand van de jongveecheck. 

Mirjam Scheepens (links) in gesprek met Jongvee Specialist Marijn van Brakel van Denkavit
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Een nieuwe jongveestal als fundament

Met de bouw van een jongveestal legden Frank en Mirjam 

Scheepens 10 jaar geleden een belangrijk fundament voor 

een gezonde ontwikkeling van hun nieuwe aanwas. De stal 

is goed geïsoleerd, voorzien van mechanische ventilatie en 

groepsruimten voor diverse leeftijdscategorieën. De volledige 

scheiding van kalveren tot drie maanden oud van de rest 

van de veestapel beperkt de verspreiding van ziektekiemen 

binnen het bedrijf. Het jongvee is tot en met 1 jaar en 10 

maanden gescheiden van het melkvee. Frank: “Wij hebben 

destijds alle adviezen van Denkavit voor de bouw en inrichting 

overgenomen. Daar zijn we tot op de dag van vandaag nog 

steeds tevreden over. De verdeling van de kalveren in drie 

groepen op stro heeft goed uitgepakt. Het feit dat er geen 

tocht is, bevestigt dat de mechanische ventilatie juist is 

aangelegd en dat het systeem naar behoren werkt.”

De leefomgeving zo droog mogelijk houden en scherp 

zijn op hygiëne

Ook op het erf is alles zo ingericht om kalveren een goede 

start te geven. Na de geboorte wordt een kalf gehuisvest 

in één van de tien eenling-iglo’s voorzien van stro. Frank: 

“De leefomgeving zo droog mogelijk houden is heel erg 

belangrijk. In deze iglo’s hebben we een dekvloer gestort, 

zodat bij hevige regenval het water niet naar binnen kan 

stromen. Na ieder gebruik worden de iglo’s uitgemest, 

schoongemaakt en ter voorkoming van overdracht van 

ziektekiemen een week lang niet gebruikt.” Mirjam over 

de groepsfase: “Als de kalveren een week oud zijn, 

verhuizen ze naar een van de drie groepsiglo’s met 3 tot 

4 kalveren. Maximaal 1,5 week later nemen ze hun intrek 

in de groepshuisvesting in de jongveestal. Rondom de 

drinkautomaat is de ruimte verdeeld in 3 hokken voor 7 tot 

8 kalveren. Leeftijdsgenoten zitten bij elkaar ter voorkoming 

van concurrentie. Iedere twee weken mesten we alles 

uit voor een goede hygiëne en smeren een middel ter 

bestrijding van vliegen op de ruggen van de kalveren.”

Biestkwaliteit meten 

Voordat de eerste 4 liter biest wordt verstrekt, wordt met 

een refractometer de kwaliteit van de biest gemeten. 

Mirjam: “Bij een brixwaarde onder de 22 IgG ontdooien 

we biest uit de vriezer en mengen die met de verse biest 

om de kwaliteit op peil te brengen.” Voor de tweede en 

Onderdelen Jongveecheck 

1. Algemene indruk conditie

2. Stressfactoren

3. Gezondheid

4. Droogstand

5. Geboortezorg

6. Biestperiode

7. Eenlingperiode

8. Groepsperiode

9. Gespeende kalveren

Bent u nieuwsgierig naar wat u kan optimaliseren in 

de jongvee opfok?

De Jongvee Specialisten van Denkavit nemen graag 

alle punten met u door en geven handvatten voor 

verbeteringen.

Mirjam Scheepens (links) in gesprek met Jongvee Specialist Marijn van Brakel van Denkavit

Frank Scheepens in de nieuwe jongveestal
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derde biestverstrekking van 2 liter gebruiken we de 

speenemmer. In de groepsiglo krijgen de kalveren 

naast de melk, brokjes en gehakseld stro. Frank: 

“Sinds we zijn gestart met het meten van de 

biestkwaliteit en bijsturen van de kwaliteit, hebben 

de kalveren nauwelijks last van kalverdiarree.”

Drinkautomaat voor optimale verstrekking 

kalvermelk

In de jongveestal bestaat het rantsoen uit de 

kalvermelk Denkamilk Excellent, kalverbrokjes en 

gehakseld stro. De kalvermelk wordt verstrekt 

via een drinkautomaat. Mirjam: “Het voordeel 

van de drinkautomaat is dat de kalvermelk altijd 

juist gedoseerd is en op de optimale temperatuur 

van 43 tot 44 graden Celsius wordt verstrekt. 

De dosering is ingesteld op 150 gram op 1 liter. 

Vorig jaar heeft Denkavit geholpen de instellingen 

te optimaliseren. De mengtijd is verlengd en de 

temperatuur is juist ingesteld voor een betere 

oplossing van het melkpoeder.” Marijn: “De 

kalveren beginnen met 4 liter kalvermelk per dag 

en kunnen maximaal 1,5 liter per keer drinken. In 10 

dagen bouwen ze van 4 naar 6 liter op. Na 23 dagen 

op een dosering van 6 liter bouwt de automaat 

de dosering in 25 dagen af naar 2 liter per dag. In 

totaal drinken de kalveren 70 dagen kalvermelk.”

Melkveebedrijf G.P.H. Scheepens 
Familie: Frank (47), Mirjam (44) en kinderen Fem (14), 

Hein (12) en Giel (10)

Taakverdeling: Frank en Mirjam runnen het 

melkveebedrijf samen. Fem, Hein en Giel helpen met 

allerlei hand-en-spandiensten. Een zzp-er helpt de 

familie twee dagen per week bij alle voorkomende 

werkzaamheden. 

Plaats: Sint-Oedenrode (Noord-Brabant)

Aantal koeien: 220 en 130 stuks jongvee

Land: 61 hectare, waarvan 31 hectare grasland en 

30 hectare mais

Rollend jaargemiddelde: 10.200 kg melk per koe met 

4,30 % vet en 3,60 % eiwit

Melkstroom: Boerderijmelk
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