
Gezonde Klauwen de basis voor een
goede koe



Melkveebedrijf Wieggers
Maatschap tussen Thijs Wieggers en 

Annemieke Kreunen
Bedrijf is in 2018 overgenomen van mijn 

ouders, vader helpt nog dagelijks mee op het 
bedrijf de omvang:

80 koeien 50 stuks jongvee en 15 stuks 
vleesvee.

15 paarden voor opfok en handel
Vlees en ijs verkoop aan huis

Thijs doet nog partime klauwverzorging +/-10 
uur per week



Productie Rollendjaargemiddelde:
10720 4,36% vet en 3,63 % eiwit leeftijd 
5jaar
Productie van afgevoerde dieren was 
afgelopen jaar 41000 liter dit is inclusief 
de dieren voor de huisslacht.

11 dieren hebben meer dan 100000 kg 
melk geproduceert waarvan 2 nog 
aanwezig zijn op het bedrijf, en 1 koe 
heeft 10000kg vet en eiwit geproduceert.



We hebben 45ha leemhoudende zandgrond ingebruik 
waarvan 18,5 in eigendom de rest is reguliere pacht
Het rantsoen bestaat uit: 
Gras, mais, voederbieten, tarwe aangevuld met 
krachtvoer op de robot 

De stal is van 1971 en verbreedt in 1978 in 2016 is de 
stal gerenoveerd voorzien van een Eder voerband 
waardoor de ruimte achter het voerhek 4 meter is 
geworden. 





Ruim 20 jaar geleden zijn wij begonnen met triple A
Dit kwam doordat Stefan Temming begon als 
paringsadviseur bij Veecom. 
Een paar jaar voor dat Stefan aan de slag ging bij Veecom
hadden wij vanuit de Ajk een lezing gehad van Jan Schilder 
over het aAa systeem.
Hierdoor was onze intresse in aAa gewekt.



Hedendaagse snelle fokkerij versus klauwgezondheid
Wat mij opviel voor al de laatste jaren als fulltime 
klauwverzorger dit was tot 2018;

-Veel meer jongvee bekappen(VOORNAMELIJK BIJ DE NIET 
TRIPLE A BOEREN)
-Veel smalle hoge pinken
-veel lange (voor) klauwen, met name de binnen klauwen 
die veel te lang waren en naar buiten gedraaid stonden
En te veel pinken die al koe hakkig staan

Deze en meerdere zaken waren voor mij een bevestiging 
dat jarenlang eigenkoers houden in de fokkerij en dit op 
basis van triple a te doen je de beste resultaten krijgt en 
geen of zeer weinig jongvee voor het afkalveren hoeft te 
bekappen dit was duidelijk zichtbaar onderweg.
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Wat nog meer op viel was het gebrek aan code 5 en 6 in de 
moderne fokkerij.

Door te veel code 2 en code 3 kon je zien dat de verhouding 
in grote verschil van de klauwen groter werd met als gevolg 
over belasting van de buitenklauw achter en binnen klauw 
voor.
En overbelasting betekend overmatige hoorn groei, dus een 
visuele cirkel waar de koe in beland gevolg nog vaker 
klauwverzorging nodig!







In afbeelding 10 is de doorsnede tekening te zien van een 
onderbeen+ klauw van een rund
Een heel belangrijk onderdeel van de klauw is het vetkussen

Een goede conditie van de koe dus voldoende vet op de rug, 
staart en ribben betekent ook voldoende vet onder de klauw.
Hierdoor heb je veel minder irritatie door voldoende vering in 
de klauw zo voorkom je extra hoorn groei en/of zool zweren 
koeien met een slechte conditie hebben ook veel meer 
klauwproblemen!



Jongvee in de wei?
Ook een essentieel onderdeel van de klauwverzorging is in 

mijn ogen dat alle jongvee van ouder dan 1 jaar in de wei gaat 
(indien mogelijk).
Jongvee wat op de wei loopt krijgt te maken met het 
uitharden van het klauwhoorn dit brokkelt af en wat overblijft 
is een mooie gezonde klauw zonder overtollig hoorn, want 
jongvee dat 2 jaar lang  op stal staat heeft veel vollere 
klauwen en dus eerder kans op problemen na het kalven. 
Ook zorgt weidegang voor sterkere pezen bij het jongvee.



Managmant zaken die opvallen;

- Regelmatig voetbaden de interval is afhankelijk van de 
infectiedruk in de stal overleg dit met je klauwverzorger.
Door regelmatig te voetbaden is de infectie druk ten aanzien 
van mortolaro en stinkpoot minder en dus minder iritatie en 
minder hoorngroei.

Goed zacht, droog en schoon ligbed mijn voorkeur gaat uit 
naar diepstrooisel boxen hoe meer een koe ligt hoe minder 
belasting van de klauwen en minder iritatie en dus 
hoorngroei.

En een ruwe, vlakke en schone vloer.

En natuurlijk een goed rantsoen dit is de basis.



Dit was mijn Presentatie bedankt voor uw        
aandacht!


