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Geachte heer, mevrouw,  

Als geen ander weet u: wanneer de start van de kalveren zonder noemenswaardige 

problemen verloopt, groeien de dieren ongestoord door, is er minder antibiotica nodig en 

worden er prima technische resultaten behaald. Daarom is de gehele kalversector aan de 

slag gegaan met het optimaliseren van de ontvangst van kalveren. 

 

Om het project 'Ontvangst Kalveren' tot een succes te maken, hebben we uw expertise 

nodig. Met uw kennis en ervaring kunt u namelijk kalverhouders ondersteunen bij de 

ontvangst van nuka’s en de eerste weken op stal. Zo werken we samen aan een gezonde 

start van kalveren. 

  

 

  

Dierenarts Niels Geurts “Dierenartsen, voeradviseurs, 

vertegenwoordigers en andere erfbetreders spelen een belangrijke 

rol voor kalverhouders bij de start van een nieuwe ronde. Met 

ieders expertise en ervaring kunnen wij gezamenlijk de ontvangst 

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=6dabf722214a7a8b23f544053&id=6973016d8d


van nuchtere kalveren op het kalverbedrijf optimaliseren. Een 

goede start is het halve werk.”  

  

Workshops voor kalverhouders 

SBK organiseert een tal van workshops met en voor kalverhouders die nuchtere kalveren 

(nuka’s) ontvangen. In deze workshops worden o.a. ervaringen in kleine groepen 

uitgewisseld op het gebied van voeding, klimaat en protocollair werken. 

  

Helpt u mee aan een gezonde start van kalveren? Breng deze workshops dan onder 

de aandacht bij kalverhouders. Lees hier meer over de workshops en deze wijze van 

aanmelden.  

 

SBK heeft ook flyers over het project, wilt u deze verspreiden onder uw contacten? Neem 

dan contact op met SBK. 

  

Blijf op de hoogte 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project 'Ontvangst Kalveren'? 

Geef dan toestemming voor het gebruik van uw emailadres door op onderstaande link te 

klikken en de instructies te volgen. 

  

Ja, ik wil op de hoogte blijven 

  

Werkt de link niet? Stuur dan een e-mail naar SBK: secretariaat@kalversector.nl 

  

Meer informatie 

Heeft u vragen over het project Ontvangst Kalveren of de workshops? Neem dan gerust 

contact op met SBK (088-9984325, of secretariaat@kalversector.nl). Of bekijk de website: 

klik hier. 

  

https://www.kalversector.nl/ontvangst-kalveren-workshops-kalverhouders/
http://eepurl.com/glsiQv
mailto:secretariaat@kalversector.nl?subject=Ontvangst%20Kalveren%20-%20Ja%20ik%20wil%20op%20de%20hoogte%20blijven
mailto:secretariaat@kalversector.nl
https://www.kalversector.nl/ontvangst-kalveren/
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