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Spinder sinds 1973
In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie en
verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een bankwerkerij met een paar
man, werd al snel een klein fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we
het nu kennen: een toonaangevend, geavanceerd productiebedrijf met een modern
assortiment voor de hedendaagse melkveehouderij.

Tjip Spinder was een echte alleskunner en verwachtte
dat ook van zijn werknemers. “Je kreeg een overall en
een opdracht en dan moest je je maar redden”, vertelt
Dick van der Meer, werknemer van het eerste uur en
nu meewerkend voorman op de montageafdeling. Met
zijn net gehaalde LTS-diploma op zak ging hij in 1973
langs bij Tjip Spinder om te vragen of er werk voor
hem was en kon hij meteen blijven. “Tjip stelde hoge
eisen. Niet alleen aan inzet en kwaliteit, maar ook aan
hoe je je gedroeg. Maar voor zichzelf was hij ook niet
makkelijk. Hij was om zes uur ’s morgens als eerste
op de zaak en ging ’s avonds laat pas naar huis als zijn
vrouw het te gek vond worden en hem kwam halen. Ze
woonden naast de zaak.”
Spinder heeft altijd ingespeeld op de ontwikkelingen in
de melkveehouderij. De productie nam toe naarmate
de veestapel groeide en het assortiment veranderde
mee met de wensen en inzichten van de boer. Met
name in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw, de jaren dat boeren massaal kozen voor
ligboxstallen, maakte Spinder een flinke groei door.
De groei van Spinder was in die beginjaren vooral te
danken aan twee goede vrienden van Tjip die beiden
een bouwbedrijf hadden. Zij waren stallenbouwers
en schoven Spinder naar voren als de stal niet alleen
gebouwd, maar ook ingericht moest worden.
Toen zoon Pieter Spinder het roer overnam, voerde hij
een aantal veranderingen en vernieuwingen door en
werd er een efficiëntieslag gemaakt. Er werd niet langer

van iedereen verwacht ‘alles’ te kunnen; het werk werd
verdeeld over verschillende afdelingen. Na Pieter – die
in Canada een farm begon – hield Spinder in 1995 op
een familiebedrijf te zijn en werd het overgenomen
door het management. Ook nu nog is de directie
eigenaar van het bedrijf.
Productiechef Sjouke van der Meer is sinds 1981
bij Spinder. Hij heeft net als Dick van der Meer veel
veranderingen meegemaakt binnen het bedrijf:
“Hoogtepunten, groei, mindere periodes, wisselingen in
het management, innovaties van het productaanbod,
noem maar op. Maar wat altijd onveranderd is
gebleven is de betrokkenheid van alle collega’s bij
Spinder. Hoewel Spinder sinds 1995 geen familiebedrijf
meer is, voelt het hier nog steeds als een familie. En net
als in 1973 ligt de lat nog steeds hoog. Wat hier de deur
uitgaat is absoluut van topkwaliteit. Daar zijn we trots
op, daar zetten we ons met elkaar voor in.”
Door de jaren heen heeft Spinder een compleet
assortiment voor het inrichten van de moderne
melkveestal opgebouwd, met niet alleen zelf
gefabriceerde producten maar ook met toevoegingen
van andere bedrijven. In 2017 heeft Spinder het merk
B.U.C, specialist in Dual Waterbedden, overgenomen
Om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van
de markt heeft Spinder een nieuwe vestiging laten
bouwen; in 2019 is de eerste fase in gebruik genomen,
in 2020 wordt de verhuizing afgerond.
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Cuddle Box

5.1

Cuddle Box
Een pasgeboren kalf is de toekomst van uw veestapel en een pasgekalfde koe is de start van een nieuwe lactatie. Goed verzorgen
dus! Alle reden om de periode rondom en tijdens het afkalven
perfect te organiseren. In de praktijk blijkt vaak dat dit op een
aantal punten beter kan. De Cuddle box creëert de optimale
omstandigheden tijdens deze belangrijke eerste fase.
De meeste veehouders kennen het afkalfprotocol, maar wijken
hiervan af omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. De
Cuddle box, gemonteerd in het strohok, creëert deze gewenste
omstandigheden. Voor veehouder, koe en kalf! Werkzaamheden
rondom het afkalven kunnen veilig, hygiënisch en met een minimum aan stress voor koe en kalf worden uitgevoerd.
De Cuddle box bestaat uit een kalf- en een koegedeelte. In het
kalfgedeelte komt het pasgeboren kalf in een schone omgeving
te liggen.
Het kalfgedeelte is afgebakend door lichte en gemakkelijk uitneembare kunststof panelen die eenvoudig te reinigen zijn.
De koe staat afgeschermd in het koegedeelte van waaruit ze
gemakkelijk het kalf droog kan likken en ruwvoer kan opnemen.
De uitschuifbare en draaibare zijhekken vergemakkelijken het
binnenlopen van de koe. Door middel van een koord kan de
veehouder het vanghek van achter de koe eenvoudig sluiten.
De Cuddle box wordt bij voorkeur aan de zijkant van het strohok
geplaatst, zodat de veehouder niet het strohok in hoeft om de
koe te melken. De zijhekken zijn zo gemaakt dat het uier goed
bereikbaar is en de koe dus veilig uitgemolken kan worden - vanaf
de schone zijde.
De Cuddle box is een idee van Vetvice en doorontwikkeld en
praktijkrijp gemaakt door Spinder. Vetvice is een team van dierenartsen die streven naar maximaal welzijn en een maximale
gezondheid van dier en mens.
De voordelen van de Cuddle box:
• De kalfkoe is eenvoudig door één persoon vast te zetten voor
bijv. behandeling of verloskundige hulp tijdens het afkalven;
• Er wordt een hygiënische, droge- en tochtvrije ligplek gecreëerd
voor het pasgeboren kalf. Geen contact met mest reduceert de
kans op infecties;
• Het pasgeboren kalf ligt op een laag ruwvoer. De geur van
vruchtwater in het voer stimuleert de koe om direct te gaan
vreten;
• Directe voeropname na het afkalven helpt een negatieve energiebalans en ketosis voorkomen;
• Een likkende en vretende koe laat de placenta beter gaan;
• Likken door de koe stimuleert het kalf en zorgt dat het niet
afkoelt;
• De koe staat vast en wordt gefixeerd door hekken zodat zij
direct na het afkalven veilig gemolken kan worden;
• Een koe die aan haar kalf likt laat zich gemakkelijker melken.
Het likken stimuleert tevens de oxytocinereflex en daarmee het
vrijgeven van de belangrijke colostrum!;
• In het kalfgedeelte van de Cuddle box is biest geven aan het
kalf gemakkelijk;
• Het kalf kan niet gaan zwerven en is makkelijk te verplaatsen.
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Cuddle Box

5.2
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10.26.160
210

02.50.100

Cuddle box compleet, bestaande uit:

Pos. 1
1 stuks
Pos. 2
2 stuks
Pos. 3
1 set
		
Pos. 4
1 stuks
Pos. 5
1 stuks
Pos. 6
2 stuks
Pos. 7
2 stuks
Pos. 8
2 set
		

Vang/voerhek
Staander 80 x 180 cm
bevestigingsdelen (4 stuks) voor bevestiging vang/voerhek
aan staander 80
Uitschuifbaar zijhek
Uitschuifbaar zijhek met touwgeleiding en opsluitketting
Staander 80 x 80 cm
Kunststof paneel
bevestigingsdelen (2 stuks) voor bevestiging kunststof
paneel aan 80

Toebehoren
10.26.160
11.06.250
11.11.250
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Standpijp 2½” x 160 cm
Afdekkap 2½”
Ankerbout M16 x 120 mm (20 per Cuddle Box)
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Arena kunststof kalverboxen

5.3

Een pasgeboren kalf. Die eerste weken zijn belangrijk om uit te kunnen
groeien tot een goede koe. Goede huisvesting is hierin een vereiste. Eenlingboxen zijn al jaren de beste oplossing om besmetting te voorkomen.
De eenling-kalverboxen van Spinder dragen al jaren bij aan een gezonde
start van het pasgeboren kalf. Spinder heeft zowel Classic eenling boxen
van geschaafd hardhout met een roostervloer in haar assortiment als ook
het type Arena van volledig kunststof.
Deze Arena kalverboxen kenmerken zich door de gemakkelijke reinigbaarheid van wanden en vloer. De wanden zijn glad; vuil laat dus gemakkelijk los.
De vloer is één geheel, licht, en met weinig kans voor aanhakend stro. Het is
aan te raden de kalveren op een goede laag stro te huisvesten.
Uitgevoerd met een handig en flexibel fronthek. Door de standaard zwenkwielen zijn de boxen goed te verplaatsen, zodat schoonmaken optimaal en
op de juiste plek uitgevoerd kan worden.
De maatvoering sluit aan bij de nieuwe inzichten: 91 x 150 of 101 x 160.

Emmerbeugel aan fronthek

Speenemmerbeugel op wand

24

100

Hooiruif Arena

155 / 165
Arena Stereo

197 / 217

Belangrijkste kenmerken:
1. De vloer:
- Gemakkelijk verwijderen en plaatsen; uit een stuk, licht van gewicht (ca
10 kg).
- Gemakkelijke schoon te maken doordat stro bijna nergens kan omkrullen.
- Drainage door een aantal drainage gaten in de vloer.
2. De wanden
- Sterke kunststof panelen (5 cm dik), lange levensduur.
- Zonnewarmte bestendig.
- Gemakkelijk te reinigen door gladde buitenkant
- Met doorkijk spleten, 4 maal 35 bij 3,5 cm.
- RVS bevestiging, door en door.
- Altijd met achterwand.
- Onbelemmerde inloop.
3. Het fronthek:
- Robuust, thermisch verzinkt.
- Onderste gedeelte dicht, bovenste gedeelte met 6 spijlen.
- De middelste spijlen zijn beweegbaar zodat het kalf hier de kop naar
buiten kan steken. Het kalf kan vastgezet worden.
- De middelste spijlen zijn van glad RVS, diervriendelijk en hygiënisch.
- Flexibele inzet doordat het fronthek aan beide zijden te scharnieren is.
- Eenvoudige vergrendeling met een klinkje.
- 2 emmerhouder posities boven.
- 3 emmerhouder posities onder, waarbij 2 enkele emmerhouders naast
elkaar geplaatst kunnen worden.
4. Het frame
- Thermisch verzinkt draag frame, robuust.
- Met 4 gelagerde zwenkwielen, strop bevestiging, 2 met rem.
5. De Arena kalverboxen zijn er in 2 types met elk 2 uitvoeringen:
- de 91 met een binnen maat van 91 cm x 150 cm
- de 101 met een binnen maat van 101 cm x 160 cm.
Uitvoeringen zijn enkelvoudig of een dubbele opstelling
- Mono : een enkelvoudige box,
		 - buitenmaat 91: 101 x 155,
		 - buitenmaat 101: 111 x 165
- Stereo : twee boxen gekoppeld,
		 - buitenmaat 91: 197 x 155,
		 - buitenmaat 101: 217 x 165

24

100

Type

155 / 165
Arena Mono

101 / 111
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01.60.091
01.61.091

Arena 91 Mono
Arena 91 Stereo (2 kalverboxen)

01.60.101
01.61.101

Arena 101 Mono*
Arena 101 Stereo (2 kalverboxen)*

01.60.050
01.60.060
01.60.030
01.40.220
01.40.250
01.40.350
01.40.240
01.40.210

Toebehoren
Enkele-emmerbeugel type Arena
Speenemmerbeugel type Arena op kunststofwand
Hooiruif type Arena, leverbaar per 1/8/2018
Kunststof kalveremmer 12 L met speen
Speenemmer met vlakke zijde
Bevestigingsset voor speenemmer met vlakke zijde
Kunststof kalverschaal 5 L
Kunststof kalveremmer 12 L
februari 2020
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Classic eenling-kalverboxen

5.4

Pas geboren kalveren zijn door hun nog geringe weerstand erg
gevoelig voor besmetting. Een individuele huisvesting is dan ook
een vereiste. Te meer omdat de waarde van de kalveren, door
het gebruik van moderne fokmethoden, inmiddels zodanig is
gestegen dat iedere andere manier van huisvesting te veel risico
met zich meebrengt.
De eenling-kalverboxen van Spinder dragen al jaren bij aan een
gezonde start van het pasgeboren kalf. Spinder heeft zowel de
Classic eenling-box met geschaafd hardhouten rooster en betonplex zij- en achterwanden in haar assortiment als ook het type
Arena van volledig kunststof.
Belangrijke kenmerken Spinder Classic kalverboxen:
• Het fronthek, 190 cm hoog, is uitgevoerd als deurtje voor gemakkelijke toegang tot de box;
• Het deurtje kan links- of rechtsom draaien;
• De V-vormige kopopening in het fronthek is verstelbaar, dus
geschikt voor verschillende leeftijden en/of rassen. Hiermee
kunt u het kalf ook vastzetten;
• De boxen zijn verhoogd opgesteld, zodat een droge ligging van
het kalf en optimale ventilatie zijn gewaarborgd;
• Het onderste gedeelte van het fronthek is afgedicht om tocht
en het doortrappen van stro tegen te gaan;
• Het frame en fronthek zijn geheel thermisch verzinkt;
• Het uitneembare lattenrooster is van geschaafd hardhout met
slotbouten, die voorzien zijn van een zinklaag;
• De tussenwanden zijn van watervast hechthout met gladde
kunstharscoating en aluminium beschermrand;
• De achterwand is uitneembaar om de box optimaal te kunnen
reinigen;
• Montage van de box gaat snel en eenvoudig. Een duidelijk
montageschema wordt bijgeleverd;
• Leverbaar in breedtes van 82 en 92 cm.
Hooiruif

Dubbele emmerbeugel

Enkele emmerbeugel

Het is aan te bevelen de kalverboxen in een aparte, goed geventileerde ruimte te plaatsen.
Classic kalverbox 82 cm
01.52.820
01.52.821

Basisbox
Aanbouwbox
Classic kalverbox 92 cm

01.50.400

01.52.920
01.52.921

Basisbox
Aanbouwbox

01.50.890
01.50.990
01.40.220
01.40.250
01.40.350
01.40.240
01.40.210
01.40.180
01.40.170
01.50.190

Toebehoren
Achterwand 82 cm
Achterwand 92 cm
Kunststof kalveremmer 12 liter met speen
Speenemmer met vlakke zijde
Bevestigingsset voor speenemmer met vlakke zijde
Kunststof kalverschaal 5 liter
Kunststof kalveremmer 12 liter
Dubbele emmerbeugel type Classic
Enkele emmerbeugel type Classic
Hooiruif type Classic
Wielstel voor verrijdbare Classic kalverbox(en)

01.50.400

Wielstel voor verrijdbare kalverbox
(afgebeeld zijn 4 wielstellen)

100

190

Wielstel voor Classic basisbox, pick-up systeem
01.50.450
01.50.460

Onderstel op 2 wielen voor basisbox
Bijbehorende trekboom op wielen

25

Dakconstructie voor Classic kalverbox

01.42.510
130

01.50.450
01.50.460

82 / 92
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01.42.500

Met deze dakondersteuning kan eenvoudig een
dak boven de kalverboxen gebouwd worden voor
buitenopstelling.
Één dakondersteuning plus twee zijwanden
(voor 1 basisbox en max. 2 aanbouwboxen)
Extra dakondersteuning
(1 extra dakondersteuning per 2 aanbouwboxen)
Wordt geleverd zonder houten balken en dakplaten
november 2019
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koeborstels

5.5

Roterende koeborstel Krazzmaxx
Het is interessant om te zien hoe de koe zich uitgebreid laat borstelen en masseren. De dieren voelen zich super als ze gebruik
kunnen maken van de volautomatische koeborstel.
Luizen, mijten en andere parasieten worden van de huid verwijderd. Het ontstaan van eczeem of aantasting van de huid door
schimmels wordt verminderd of zelfs helemaal tegen gegaan.
Door het grote borsteloppervlak en door het masseren raakt de
huid beter doorbloed en wordt de stofwisseling gestimuleerd.
De melkproductie stijgt en de tochtigheid wordt verbeterd.
Het gebruik van de Krazzmaxx resulteert in meer rust in de stal.
Belangrijke kenmerken:
• Optimale reiniging rug, borst en flanken;
• Verwijdert parasieten en verhindert eczeem;
• Afname van jeuk;
• Groot massage oppervlak;
• Stimuleert de stofwisseling;
• Minder scheren.
Technische gegevens:
• Elektromotor
• Motor vermogen
• Draaisnelheid
• Benodigde inbouwbreedte
• Gewicht

:
:
:
:
:

230 V / 50Hz
0,37 KW
48 toeren per min.
ca. 110 cm
133 kg

11.15.300

Roterende koeborstel Krazzmaxx

11.15.200

Borstelgarnituur met veer

11.15.900

Dankzij de flexibele horizontale borstel bestand
tegen elkaar bespringende dieren.
Losse borstels

Borstelgarnituur
met veer
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stierebox

5.6

De stierebox
De stier; groot en sterk. Een dier om met veel respect mee om te gaan. Speciaal voor de dekstier heeft Spinder de stierebox ontwikkeld, bestaande uit
een robuust veiligheidsvoerhek (2 vreetplaatsen) en een even robuuste deur.
Opzet is dat een koe veilig en handig in en uit de box gebracht kan worden
doordat de stier op dat moment vaststaat in het voerhek.
Doordat het hek uitgevoerd is met instelbare halsbreedte kan de stierebox
voor bijna elk type stier (leeftijd, grootte) gebruikt worden. De twee vreetplaatsen zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen, simpel en veilig voor
vingers en handen.
Een volledig stierebox-front is 3 meter breed, en pakweg 1,70 meter hoog.
Het is opgebouwd uit zware buis (o.a. 2,5”) en zware kokers (o.a. vierkant 80).
De stierebox bestaat uit:
• Robuust veiligheidsvoerhek (dus met benedenopening) met instelbare
halsbreedte, 2 vreetplaatsen;
• Een zware deur met veiligheidssluiting.
De bedieningsfuncties van het voerhek:
• Geopende positie; stier en koe kunnen vrij de kop in en uit het voerhek
halen;
• Zelfsluitende positie waarbij de dieren zichzelf vastzetten als ze gaan vreten;
• Individueel loslaten van een dier door het verplaatsen van de bedieningskoker;
• Individueel bevrijden van een dier uit de veiligheidsopening (beneden
opening) door het verplaatsen van de bedieningskoker.

02.59.100
02.59.250
10.81.180
11.06.800
11.02.800
02.59.710
02.59.750

Veiligheidsvoerhek voor (dek)stier, 185cm
Deur, incl. sluiting en sluitpunten, 96cm
Opbouw standpijp 80 mm x 180 cm
Afdekkap 80 mm
Kunststof beschermhuls 80 mm
Stel bevestigingsdelen aan 80 mm
Stel hangbanden voor deur stierebox

292
6

179
20/23/26/29/32

170+

122

113
15

1½”
45+
10+-15+
P=0
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groepsboxen voor vleesvee

5.7

Vleesvee
De meest doelmatige huisvesting van vleesvee is die met het
engelse voerhek, zoals hiernaast afgebeeld. Het voerhek bestaat
uit horizontale frontbuizen die gemakkelijk uitneembaar en in
hoogte verstelbaar zijn. U heeft hiervoor een onderbuis en een
nekbuis nodig, beide uitgevoerd in zware 3” buis. De buizen
worden speciaal op maat gemaakt. Door te werken met onze
afscheidingshekken voor vleesvee kunt u iedere gewenste indeling
maken voor uw vleesvee huisvesting (afb. 1).

Variatie in groepsboxen
Afb. 1

dikwandige buizen 3”
in hoogte verstelbaar

Naast een systeem waarbij de dieren via het voerhek uit de
groepshokken worden gehaald, zijn ook andere indelingen
mogelijk.
In de afbeeldingen hiernaast ziet u enkele voorbeelden. Met onze
universele bevestigingsdelen kunt u gemakkelijk een drijfgang
achter de hokken aanbrengen. Elk hok is via een deurelement
vanaf de drijfgang te bereiken (afb. 2).
In afbeelding 3 ziet u een indeling waarbij kleinere groepshokken
kunnen worden gemaakt. Door de dieren in één gedeelte op te
sluiten kunt u het andere gedeelte schoonmaken.

max. 400 cm h.o.h.

Afb. 2

Afb. 3

staander

80 mm

staander HE 120 A
15,5 h.o.h.

2”

2,5

+

140

122

7

40

+

40
+

+

10 -15
1”
35-

roostervloer

±0
-

Situatie afscheidingshek
met drinkbakopening
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“Wie kiest voor Spinder, kiest

voor 100% Hollandse kwaliteit.”

Addres:
Zeppelinlaan 3
9207 JG Drachten
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