
Willian Tol (midden) met stagiair Sem van Roij (links) en bedrijfscoach Anne Terpstra van Bles Dairies

Bedrijfscoach Bles Dairies  
maakt kansen inzichtelijk  
bij maatschap Dekker 

Gedreven melkveehouder Willian Tol is nieuwsgierig naar het potentieel van 

zijn melkveebedrijf. Hij nodigde bedrijfscoach Anne Terpstra van Bles Dairies 

uit in Zeewolde. Willian: ‘De afgelopen 20 jaar is onze veestapel gegroeid 

van 60 naar 295 koeien. We zijn trots op wat we hebben neergezet. Ik blijf 

altijd op zoek naar verbeteringen. Waar liggen kansen voor meer saldo?’
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Maatschap Dekker

Familie: Willian (48), Miriam (47), dochters Sabine (18) en 

Danique (16) en zoon Lars (13) 

Taakverdeling: Willian runt het melkveebedrijf met zijn 

schoonvader en een medewerker. Daarnaast wordt hij 

geholpen door een zzp'er en zijn kinderen. Miriam werkt in de 

financiële sector en verzorgt de financiële administratie van 

het melkveebedrijf. Dochter Sabine volgt een opleiding aan de 

Hogere Landbouwschool en dochter Danique en zoon Lars 

zitten op de HAVO. 

Plaats: Zeewolde (Flevoland)

Aantal koeien: 295 en 220 stuks jongvee

Melkproductie: 9.500 kg per koe per jaar met 4,33% eiwit en 

3,44% vet

Land: 55 hectare in eigendom en 48 hectare pacht. In het 

bouwplan hebben wij naast gras, aardappels, uien en tulpen. 

Willian werkt samen met twee akkerbouwers, waar hij land mee 

ruilt. 

Melkstroom: EU-traditioneel

Vertrekpunten en doelen

Bij aankomst op het melkveebedrijf is Anne Terpstra te spreken 

over de algehele uitstraling. Anne: ‘Niet alleen het erf ziet er 

keurig opgeruimd en schoon uit, ook in de stallen is alles aan 

kant. Overzicht is een belangrijk vertrekpunt voor vooruitgang en 

verbetering. Mijn intake begint met de vraag: ‘Wat wil je bereiken 

en welke doelen streef je na?’ Willian: ‘Ik wil op middellange termijn 

groeien naar 300 melkkoeien en een melkproductie van 10.000 kg 

per koe per jaar. Voor wat betreft vruchtbaarheid is het doel om 

in samenwerking met de inseminatieservice voor april 2024 op 

maximaal 2,3 inseminaties per koe uit te komen. Gestructureerd 

werken vind ik belangrijk. Voor iedereen die werkzaamheden op 

het bedrijf verricht - familieleden, medewerkers en stagiaires - is 

het duidelijk hoe en wanneer werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd.’ Anne: Je heldere doelstellingen en KPI’s in combinatie 

met protocollair werken vormen een belangrijke houvast voor 

optimalisatie.’

Fokdoel: ruime, maar niet te grote koeien passend bij de 

boxbreedte

Anne: ‘Je hebt een vrij uniforme veestapel. Vanwege de boxbreedte 

van 110 cm moet in het fokdoel de focus liggen op niet al te grote 

en voldoende brede koeien. Denk aan stieren met een fokwaarde 

voor hoogtemaat van maximaal 100 tot 104 en breedtematen 

vanaf 104. Mijn indruk is dat de koeien gemiddeld genomen iets 

aan de schrale kant zijn. Een onafhankelijke voeradviseur kan je 

mogelijk handreikingen bieden over bijvoorbeeld het rantsoen en de 

voerefficiëntie.’

Winst behalen op klauwgezondheid

Anne: ‘Wat opvalt is dat heel veel koeien erg efficiënt met hun tijd 

omgaan. Ik zie weinig koeien die niet actief zijn. De klauwgezondheid 

is een punt van aandacht.’ Willian: ‘Sinds maart hebben we nieuwe 

koematrassen in de boxen. De koeien liggen nu veel meer. Alle 

boxen zijn bezet. Mijn verwachting is dat de klauwgezondheid 

hierdoor de komende tijd al wat verbetert, maar de status van de 

klauwgezondheid vraagt wel om een nieuw protocol in samenspraak 

met de klauwbekapper.’ 

Sturen op kengetallen om vruchtbaarheid te monitoren

Anne: ‘De Insemination Rate (IR), Conception Rate (CR) en 

Pregnancy Rate (PR) zijn de zogenaamde snelle kengetallen die 

een beter inzicht geven in de actuele vruchtbaarheidsstatus dan de 

TussenKalfTijd (TKT) en het aantal inseminaties per koe. Die ‘snelle’ 

kengetallen heb je nu niet beschikbaar. Met een bedrijfsgrootte van 

deze omvang kun je overwegen om een managementpakket 
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Wat kan een bedrijfscoach van 
Bles Dairies voor u betekenen?

Loopt u tegen zaken aan op uw bedrijf of wilt u graag de 

puntjes op de i zetten? Aarzel dan niet om een bedrijfscoach 

van Bles Dairies in te schakelen. Wij gaan terug naar de basis 

en staan u bij in het optimaliseren van de bedrijfsresultaten. 

Tijdens een bedrijfsbezoek worden uw situatie en doelen in 

kaart gebracht. Vervolgens gaan wij aan de slag met een 

optimalisatieplan, persoonlijk en op maat gemaakt. We 

werken vanuit een holistische benadering en waar nodig 

kunnen externe specialisten ingeschakeld worden.

(bijvoorbeeld UNIFORM-Agri) aan te schaffen waarin deze 

kengetallen beschikbaar zijn. Dan kun je nog beter sturen op 

vruchtbaarheid.’ Willian: ‘We werken nu met een pakket van de KI 

compleet met fokkerijadvies en een inseminatieprogramma inclusief 

de rietjes. Die overeenkomst loopt nog twee jaar. Na die periode kan 

ik inderdaad een heroverweging maken.’ 

Details die het verschil maken in vruchtbaarheidsmanagement

Anne: ‘Voor nu kun je het aantal succesvolle eerste inseminaties 

verhogen door de tochtigheden voor de 1e inseminatie te 

registreren. Dan kun je adequater op de cyclus insemineren en heb 

je meer zekerheid omtrent de kwaliteit van de te bevruchten eicel. 

Het uiteindelijke doel moet zijn dat minimaal 50% van de vaarzen en 

melkkoeien een geregistreerde tocht heeft gehad binnen een maand 

na het afkalven. De kans op een succesvolle inseminatie kan ook 

worden vergroot door het aantal klaargemaakte rietjes waarmee de 

inseminator de stal betreedt te reduceren naar maximaal twee stuks. 

Een temperatuurwisseling heeft direct invloed op de kwaliteit van 

het sperma. Willian: ‘Je legt een blinde vlek bloot, ontstaan uit de 

macht der gewoonte. Ik ga met de inseminatoren die ik inhuur je tips 

bespreken.’

Afkalfmanagement: voorkomen van subklinische verschijnselen 

van (slepende) melkziekte door toedienen Calciumbolussen

Willian: ‘Het droogstandsprotocol is erop gericht om de koeien 

45 dagen voor de verwachte afkalfdatum droog te zetten. De 

droge koeien houden we in twee groepen: vier weken Far Off en 

twee weken Close Up.’ Anne: ‘Jullie werken structureel toe naar 

een moment van droogzetten van koeien met een dagproductie 

van minder dan 15 kg melk. Dat is prima. De behandeling met 

teatsealers zorgt voor extra bescherming tegen mastitisverwekkers.’ 

Willian: ‘Na afkalven krijgt iedere 3e kalfskoe en ouder een CA/Mg 

infuus toegediend.’ Anne: ‘Praktijkervaringen laten zien dat door 

het toedienen van Calciumbolussen koeien eerder opschonen en 

daardoor ook weer tochtig worden. Willian: ‘Om een negatief effect 

op de vruchtbaarheid te voorkomen ga ik in plaats van het CA/Mg 

infuus de Calciumbolus inzetten. Dank Anne, voor je komst naar ons 

bedrijf en je kritische blik. Je hebt mij hier en daar op scherp gezet.’

'Wat wil je bereiken en 
welke doelen streef je na?'
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