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IN DEZE EDITIE: 

-     MKM voorlichtingsavonden 
 

-     Nieuw telefoonnummer DTC 
 

-     Kennismaken met… Hanneke!  
 

-     Embryonics Franchise partner DTC 
 

-     Vooruit en terugblik 

Amper twee maanden na het begin van het nieuwe jaar hebben 

we alweer veel deelnemers mogen  verwelkomen en zijn de 

eerste trainingen van 2019  alweer  afgerond.  

Benieuwd waar wij ons mee bezig houden? In deze nieuwsbrief 

vertellen we je graag meer!  

 

 MKM VOORLICHTINGSAVONDEN 

  Speciaal voor mensen die meer willen weten over de  Middelbaar Kader  
  Melkveehouderij training worden in het voorjaar van 2019 op verschillend 
   de plekken in het land voorlichtingsavonden  gegeven door onze trainers  
   en medewerkers. Meld je snel aan via onze website! 
 

      Bijeenkomst NOORD - 17 april 2019 
         Bijeenkomst MIDDEN - 30 april 2019  

Bijeenkomst ZUID -  18 april 2019 
 

EMBRYONICS FRANCHISE PARTNER                           

ON HOOF CARE IN UNITED KINGDOM 
Embryonics is a well-established, recognised and 

higly experienced United Kingdom wide bovine          

embryo transfer service and farmer and vet trainer   

provider. Over the years we have run training     

courses all over the UK, Europe and further afield. 

More recently ran a range of courses for a  

 deligation of Nigerian farmers.  
 

Our courses 

have high     

practical          

content and     

are designed so that you leave the course with both; 

the confidence and the practical skills to   take back 

to your farm or vetpractice. We are a Lanta approved 

training organisation and work with many of the UK 

agricultural colleges and provide Farm Skills          

training courses. We run regular courses troughout 

England, Scotland, Wales and Northern Ireland  and 

are happy to arrange bespoke courses at your own 

farm. We also have a bespoke training farm in  

Cheshire where many of our courses take  place.  

 

     More information ->  www.embryonicsltd.co.uk 

 
 

DTC INTERNATIONAAL 
 

Binnenkort bezoeken onze trainer Ype 

van der Woude en Arne Vanhoudt               

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit 

Utrecht het 20th  International                   

Symposium and 12th International  

Conference on Lameness in Rumiants. 
 

Het eerste symposium werd destijds  

gehouden in Utrecht, dit jaar vind het  

evenement plaats in Asakusa (Tokyo) 

Japan. Tijdens dit vierdaagse symposium 

zullen er verschillende zaken met 

betrekking tot klauwgezondheid de revue 

passeren waaronder; de invloed van  

voeding op klauwgezondheid, de  

biomechanica van de ‘koevoet’. Ook zijn er 

praktische workshops en wordt de nieuw 

ontwikkelde klauwbekapmethode  

toegelicht.  
 

Wij wensen beide heren een leerzame en 

inspirerende reis toe! 

DTC NIEUW TELEFOONNUMMER 

Voortaan zijn wij voor vragen over  

trainingen en andere zaken zijn wij   

bereikbaar op een nieuw telefoonnummer.   
 

Per  februari 2019  zijn wij  iedere werkdag 

van 9.00 tot 17.00 bereikbaar op het  

telefoonnummer; 088—2353600. 

   

- DTC IN BEELD - 

Afscheid Voorzitter HEC 

Gerrit Hooijer 

Trainer Ype in actie 



www.dairytrainingcentre.com 
Dairy Training Centre    

info@dairytrainingcentre.com / Sanjesreed 4, 9062 EK Oenkerk 

TERUGBLIK 
De afgelopen periode heeft DTC een gecombineerd traject 

met ABEOS doorlopen . Tien rundveepedicures  zijn  

opgeleid tegelijk met  een  4-tal instructeurs ,die nu  

zelfstandig trainingen kunnen verzorgen op gebied van 

klauwverzorging. De nieuwe instructeurs zijn; Wim   

Hochstenbach, Johan Hardeman, Roelof Pasman en René 

Heesink. Bij deze willen wij  alle heren nogmaals   

feliciteren met hun prestatie.  
 

VOORUITBLIK 
Begin April staat een handelsmissie  gepland naar Pakis-

tan.  Het voornemen van DTC is om een verbintenis aan te 

gaan met 360graden; een Pakistaanse HR consultancy die 

ook actief in de agro-trainingen zit. Een eerste uitkomst is 

een missie in mei 2019 waarbij  Pakistaanse stakeholders 

naar Nederland komen. Tijdens de missie zal de samen-

werking bevestigd en ondertekend worden.  

KENNISMAKEN MET…  

HANNEKE  JELLEMA-

HANSMA 
 

Biologisch melkveehoudster met 

verkoop van eigen  producten, 

moeder van twee kinderen én        

DTC-trainer, in deze editie              

Hanneke aan het woord!  
 

Hoe ziet jouw DTC-dag eruit? 

Ik hou me vooral bezig met de onderwerpen rondom       

jongvee opfok en diergezondheid. Hierover kan ik dagen 

vullen met theorie en praktijk, meestal komt het neer op 

een mix. En dat is ook meteen het leukste, daar ligt mijn 

uitdaging.  
 

Wat vind je het leukste aan je werk voor DTC? 

Tijdens de trainingen die ik geef kan ik internationale         

ervaring o.a. in Canada, Amerika en Ethiopië. maar ook    

dingen vanuit mijn eerdere banen als onderwijzer en        

onderzoeker combineren en gebruiken om kennis over te 

dragen. Ik vind het mooi om al deze kennis te koppelen en 

toepasbaar te maken voor de deelnemers.  
 

Waarom zou je DTC aanraden bij anderen?  

Iedere trainer is kundig in zijn/haar eigen vakgebied, sa-

men staan we garant voor een totaal pakket. De trainers 

vervullen een rol van coach, ze dagen je uit om dingen an-

ders te bekijken dan je gewend bent. 

Door de vakkennis zul-

len we deelnemers 

nooit laten 

‘zwemmen’ en 

is er de mo-

gelijk om 

ieder op 

zijn  

 Ons nieuwe telefoonnummer; 088 -2353600 

 

Coördinator Nationaal—Johannes Brolsma 

Mobiel’; 06-39723484 

 

Coördinator Internationaal: Han Tellegen 

Mobiel: 06-51366216 

   

   WIST JE DAT… 
    

   DTC samenwerkt met  

   Nutrivice Consultancy BV?  
 

   Nutrivce levert nutritioneel en managementadvies aan  

   grote   rundveehouderijen, mengvoederfabrikanten,  

  dierenartsen en melkverwerkers over de gehele  

   wereld.  
 

   Samenwerken met Nutrivice zorgt voor;  

      -  Gezonde koeien die beter presteren 

      -  Betere werkomstandigheden voor mensen 

      -  Positieve bijdrage aan de ecologie van onze planeet   

      -  Verbetering van de economische resultaten van het  

           bedrijf 
 

Nutrivice Consultancy en DTC nemen gezamenlijk deel aan de 

NRM, juni 2019. U kunt ons bezoeken op de stand. 

Vragen over DTC? Bel ons!    

https://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/middelbaar-kader-melkveehouderij

