
Henk Blankenstijn: ‘Eens in de twee tot drie dagen storten we de bak bij de kalveren vol met 
krachtvoer’

Het voeren van de kalveren tot acht maan-
den leeftijd is op het melkveebedrijf Blan-
kenstijn in Werkhoven een gemakkelijke en 
snelle klus. ‘Eens in de twee tot drie dagen 
storten we met de shovel de voerbak vol 
met krachtvoer’, beschrijft Henk, die samen 
met broer Anton zo’n 350 koeien en bijbeho-
rend jongvee verzorgt. ‘We zochten naar een 
gemakkelijk voersysteem, maar wel een 
systeem met een maximale groei van de 
kalveren.’ 
Met onbeperkt Follow Up-brok van Alpuro 
Breeding en gehakseld Spaans stro halen de 
kalveren tot een leeftijd van acht maanden 
een groei tot wel 1000 gram per dag. ‘Op een 
leeftijd van dertien maanden zijn de pinken 
klaar om te insemineren. Dan staan er echt 
kolossale dieren.’ Een voordeel van brok en 
stro is dat het een simpel en heel constant 
rantsoen is, geeft Henk aan. ‘Elke dag is het-
zelfde en dat betekent geen dipjes in de groei 
en consistente mest.’ De melkveehouder 
vertelt dat ze eerder het voer van de koeien 
aan de jongere kalveren voerden. ‘Daar groei-
den ze soms goed van, maar er kwam ook 
broei in en dan was de opname een stuk 
minder. Het betekende vooral extra werk.’ 
De melkveehouders beginnen met het voeren 
van de brok op een leeftijd van twee weken. 
Van kleine beetjes wordt de opname geleide-
lijk aan hoger. ‘Wanneer we de kalveren op 
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Henk en Anton Blankenstijn insemineren hun pinken 
op 13 maanden om ze voor het eerst te laten kalven 
op 22 maanden. ‘De succesfactor voor de snelle op-
fok is onbeperkt brok voeren.’

een leeftijd van negen weken spenen hebben 
ze geen groeistilstand omdat ze al veel kracht-
voer opnemen’, geeft Henk aan. Uiteindelijk is 
de opname wel zes tot zeven kilo per dag op 

een leeftijd van zo’n acht maanden. ‘Zonder 
problemen’, signaleren de melkveehouders. 
‘De kalveren doen het heel goed en voor ons 
levert het arbeidsgemak op.’

Gaat u ook voor maximale groei 
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