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Beste lezer,

Na regen komt zonneschij n. In de meest letterlij ke 

zin is het omgekeerde ook waar! Gelukkig zij n de 

bodemvoorraden qua vocht nu redelij k op niveau en 

kan het gras weer groeien. Het bemestingsseizoen 

is daardoor wat moeizaam van start gegaan, maar 

onderhand zij n de meeste percelen van mest voorzien. 

Mocht het bij  jou in het land nog te nat zij n, troost je 

met de gedachte: na regen komt zonneschij n!

Veel leesplezier en groeten van GIJ S!

Er G-loeiend bij: Chris Slaghekke

Wederom versterking van ons Rundveeteam. Graag willen wij  je kennis laten maken met Chris: “Ik ben Chris 

Slaghekke, sinds dit jaar actief als bedrij fsadviseur bij  GIJ S. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Borne. Ik heb de 

nodige praktij k ervaring opgedaan bij  verschillende veehouders. Na het MBO Veehouderij  heb ik mij n studie op 

de HAS in Dronten succesvol afgerond. Tij dens deze studie heb ik ervaring opgedaan in de diervoeding. Ik zie het 

als een uitdaging om samen met jou, jouw bedrij f naar een hoger plan te brengen. Graag kom ik binnenkort met 

jou kennismaken!” Naast zij n functie als bedrij fsadviseur zal Chris zich ook specialiseren in de jongveeopfok. In 

deze rol zal hij  als tweede-lij ns-ondersteuning worden ingezet om ook over twee jaar weer de beste vaarzen aan 

de melk te krij gen!
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Fosfaa t: st oppen én doorgaan

Je bedrij f beëindigen is een ingrij pende keuze. Niet 

alleen je leven komt er compleet anders door uit te 

zien, ook fi nancieel en fi scaal verandert er veel. Aan de 

andere kant zij n er bedrij ven die graag hun stalcapaciteit 

beter willen benutten, maar geen fi nanciële armslag 

hebben / krij gen om rechten te kopen. Beide situaties 

maakt GIJ S bij  zij n klanten mee en beide roepen hierbij  

de hulp van GIJ S in. Omdat de winst bij  staking van de 

bedrij fsvoering volledig belast wordt, betekent dit voor 

de stopper veelal dat hij  de helft van de waarde van 

zij n rechten naar de fi scus brengt. Het uitsmeren over 

meerdere jaren levert voordeel op, doordat de winst per 

jaar gedrukt kan worden. Degene die de rechten erbij  

krij gt, heeft het voordeel dat hij  gespreid kan betalen, 

maar wel direct de volledige rechten kan benutten.

De bemiddeling in rechten is voor GIJ S niet nieuw. 

Promelk is hierbij  de partner van GIJ S die al vele jaren 

onafhankelij k van GIJ S bemiddeld in VVO’s, dierrechten 

en voorheen melkquotum. Samen met een jurist en 

fi scalist is een document opgesteld dat voor de fi scus 

geaccepteerd is, waardoor deze wij ze van overdracht 

ook gebruikt kan worden. In de praktij k komt het er op 

neer dat GIJ S vraag en aanbod bij  elkaar brengt. Op 

basis van de geldende marktwaarde wordt een prij s 

afgesproken en de termij n waarover deze betaald gaat 

worden (meestal 8 jaar). Promelk treedt hierin op als 

bemiddelaar, waarvoor Promelk een vergoeding vraagt. 

Op deze manier verzorgen GIJ S en Promelk een zachte 

landing voor de stoppende veehouder en bieden ze de 

blij ver een uitstekende mogelij kheid om te groeien, 

zonder dat hij  daarvoor een nieuwe fi nanciering hoeft af 

te sluiten. Doordat zij n cashfl ow direct toeneemt, heeft 

hij  de middelen beschikbaar. Naast de rechten zij n er 

voordelen mogelij k met betrekking tot grond, gebouwen 

en andere bedrij fsmiddelen, al naar gelang de partij en 

hier belang bij  hebben. Inmiddels hebben GIJ S en 

Promelk op deze wij ze vele veehouders voortgeholpen, 

naar volle tevredenheid van alle partij en! 

IS EEN ZUSTERONDERNEMING VAN GĲ S

Promelk   |   Hendrik Jan Evers   |   06 - 51 57 18 13   |   info@pro-melk.nl

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!
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Eiwit: kan er meer met mi nder?

Sla de vakliteratuur er maar op na of bekijk je 

voerrekening: eiwitrijke voeders zijn de duurdere 

componenten in je rantsoen. Wereldwijd is sojaschroot 

één van de meest gevraagde, grondstoffen, waar ook 

volop in gespeculeerd wordt. Soja bepaalt daarmee in 

hoge mate de gehele eiwitmarkt. Prijzen van b.v. raap en 

bierbostel zijn hieraan gerelateerd. Besparen op eiwit 

waar mogelijk is dus erg lonend. Er zijn tegenwoordig 

echter meer redenen om 

naar de eiwitvoorziening 

te kijken. Niet alleen de 

stikstofcrisis die ons 

bezighoudt, maar ook 

eisen vanuit melkverwerkers met betrekking tot eiwit 

van eigen land. Daarbij speelt ook de 65%-eis in 2025 

van de commissie Grondgebondenheid een rol. Al met 

al is kritisch kijken naar eiwitaankoop hierin de sleutel. 

Enerzijds kan dit door meer eiwit zelf te verbouwen, 

anderzijds door het eiwit in het rantsoen te verlagen. 

Kan onder huidig mestbeleid de eiwitopbrengst van 

eigen voeders stijgen? Niet eenvoudig, maar er ligt 

hier en daar nog wel ruimte. Door de drijfmestgift meer 

af te stemmen op het groeiseizoen (vooral voorjaar) en 

kunstmestruimte te sparen voor het naseizoen, is een 

hogere eiwitopbrengst en -kwaliteit haalbaar. Ook de

stikstofvorm in kunstmest heeft hier invloed op.

Echter: alle goede 

intenties en plannen 

ten spijt, je resultaat 

onder het plastic wordt 

vooral door het weer en 

het kuilmanagement 

bepaald! Hierbij geldt dat de aandacht voor de laatste 

snede zeker zo belangrijk is als die voor de eerste. Te 

vaak worden late snedes nog als “pinkenvoer” betiteld. 

Met de situatie van 

vandaag is dat niet 

meer de beste keuze. 

Late snedes bevatten 

relatief veel eiwit 

en zijn als volledig 

voer voor jongvee vaak minder geschikt. Overmatige 

eiwitvoeding is nadelig voor klauwgezondheid, 

uierweefsel en gebalanceerde groei. Daarentegen 

kunnen ze voor melkkoeien een welkome bron van eiwit 

zijn en, je voelt ‘m al, besparen op eiwit uit krachtvoer. 

Heroptimalisatie van het pinkenrantsoen verkleint het 

stikstofoverschot op bedrijfsniveau, waardoor minder 

mest afgevoerd hoeft te worden. Een qua ruwvoer 

productie dekkend derogatiebedrijf kan hiermee 

bovendien een kleine 10% op de zelfvoorzieningsgraad 

van eiwit winnen.
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Naar eiwit is op 

verschillende manieren 

te kijken. We hebben het 

namelijk over ruw eiwit, 

DVE, OEB, aminozuren 

(werkelijk eiwit) of NPN (vrij stikstof). DVE en OEB 

vertellen wat over het voedermiddel qua potentie om 

aminozuren te vormen. Hierbij is het heel belangrijk om 

je te realiseren dat een koe een pens heeft. In de pens 

worden namelijk aminozuren gevormd uit NPN. Het is 

net als het maken van een ontbijt: je kunt “dure” broodjes

(aminozuren) kopen, maar als je zelf een oven (pens) 

hebt, heb je genoeg aan goedkope bloem (stikstof). Je 

hebt wat minder capaciteit en je zult wat meer verlies 

moeten accepteren. Dat laatste is nu bepalend; een 

hoogwaardig eiwitpatroon met de juiste aminozuren 

is efficiënt en voorspelbaar, waarbij onbestendig eiwit 

afhankelijk is van de 

werking en gezondheid 

van de pens. Wil je goed 

melken met een lager 

rantsoeneiwit, dan wordt 

de eiwitkwaliteit van groter belang. Bemesting en 

maaistadium spelen hierbij een belangrijke rol, net als 

de keuze voor de eiwitcorrectie.

Ga eens met je GIJS-adviseur om tafel, want geen

bedrijf is hetzelfde.

• Stem bemesting en maaimoment af op de 

wenselijke situatie.

• Bekijk samen welke kwaliteit ruwvoer aanwezig is 

en combineer deze slim voor het melkvee. 14 tot 

15% RE in de basis kan voldoende zijn.

• Vul het eiwitpatroon aan naar behoefte.

• Optimaliseer vervolgens het rantsoen voor het 

jongvee op de VDE eiwitnorm. Afhankelijk van de 

kuilkwaliteit kan dit bij 14% RE zijn.

• Verlaag de input bij het melkvee en verklein het 

verlies bij het jongvee.

• Winst voor je portemonnee, je bedrijfskringloop en 

de duurzaamheid van de veestapel!
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Smulbrok: Om de vi ngers bij af te likken!

SMULBROK Resultaten

Een half jaar geleden heeft GIJS de Premium Smulbrok 

gelanceerd. Nog niet eerder heeft een product zo’n 

enorme opgang gemaakt als deze! Vooral bedrijven 

die automatisch melken reageren enthousiast: Minder 

haalkoeien, minder restvoer en meer robotbezoeken! 

Omdat dit “slechts” gebaseerd is op individuele reacties 

heeft GIJS de gegevens verzameld uit een groot aantal 

robotsystemen en deze geanalyseerd. We hebben 

gekeken naar 10 dagen vóór de eerste levering Premium 

Smulbrok, vervolgens 10 dagen overgang (i.v.m. 

gewenning of silo nog niet helemaal leeg) en 10 dagen 

daarna als tweede meetpunt. 

De resultaten geven de gebruikers gelijk! Haalkoeien 

is niet objectief vast te stellen, maar er is duidelijk 

minder restvoer en het aantal bezoeken aan de robot 

is toegenomen. Wat niet in cijfers te vatten is, maar 

gebruikers wel aangeven, is dat de voerbakken schoon 

zijn aan het einde van de dag! Wat niet direct beoogd 

was, maar wel te verwachten, is dat de productie 

gestegen is en het voerverbruik gedaald! Economisch 

gezien is de Smulbrok dus ook uitstekend!

Nieuw: GIJS Smulmineraal

Dit is niet het einde van de innovatie, GIJS gaat verder 

met het uitrollen van het Smulconcept! Er is inmiddels 

ook een eiwicorrigerende variant, de Premium PEP.

Daarnaast willen we ook de opname aan het voerhek 

verder stimuleren. Aansluitend op de Premium 

Smulbrok zijn de Smulmineralen ontwikkeld. Hierbij is, 

net als bij de Smulbrok, gekeken naar het smaakeffect 

van verschillende grondstoffen. 

Studies tonen aan dat oxides en chelaten bijvoorbeeld 

smakelijker zijn dan sulfaten. De laatste zijn beter 

opneembaar, maar door de combinatie oxide-chelaat is 

dit effect prima te ondervangen. Neem contact met ons 

op voor meer informatie!

Voor 96,8 190,4 29,2 47,1 2,8 3,9 6,0% 11,9

Na 96,3 190,7 29,7 47,6 2,9 4,0 5,0% 11,6

Verschil +0,5 +0,5 +0,1 +0,1 -1,0% -9,0% -0,3

Aantal koeien

Lact. dagen

Kg melk per koe
BSK

Melkingen

Weigeringen

%Restvoer

Hoeveelheid restvoer

Kg prod.brok/100
kg melk

Tabel: resultaten bedrijven vóór en na inzet Premium Smulbrok
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‘Smulbrok doet zijn naam eer aan’

Meer robotmelkingen per koe was voor melkveehouder 

Emiel Enneman en zijn compagnons Wim en Jantiena 

Enderink uit Bathmen de hoofdreden om oktober 

vorig jaar te kiezen voor de nieuwe voerlijn van GIJS: 

de Premium Smulbrok. De resultaten waren boven 

verwachting. Al vrij snel na de introductie van de 

Smulbrok in de robot steeg het aantal melkingen van 3 

naar 3,5, steeg de productie naar ruim 33 liter per koe 

en was het aantal ophaalkoeien aanzienlijk minder dan 

voorheen. Emiel Enderink blikt terug: ‘Het liep super. 

Ook het aantal hekpassages steeg van 10 naar ruim 12. 

De nieuwe productiebrok in de robot werpt echt zijn 

vruchten af, besefte ik me. Dit was precies wat we nodig 

hadden, want we waren tot die tijd niet tevreden over 

het aantal robotmelkingen.’ Wat hem overtuigde om de 

brok in te gaan zeten waren de gelijke prijs en keuze van 

grondstoffen ten opzichte van de Maximaal-brok die 

ze tot die tijd voerden. Volgens GIJS-adviseur Ewald 

Berendsen is het eiwitgehalte van deze brok gelijk en 

zijn de onsmakelijke ingrediënten vermeden. ‘Het grote

verschil met de Smulbrok ten opzichte van de Maximaal 

is de VEM-waarde: de Smulbrok heeft een VEM van 

1.040, de andere brok 980. Omdat ze relatief weinig 

mais voeren, is een energierijke krachtvoerbrok 

welkom. Een verschil van 60 VEM is dus al snel 600 VEM 

per dag, dit betekent bijna 1,5 liter melk meer per koe.’ 

Volgens melkveehouder Emiel doet Smulbrok zijn naam 

echt eer aan. ‘De smakelijkheid van de brok is groter. De 

koeien vreten ‘m echt graag. Voor robotmelkers die aan 

de slag willen met de loop naar de robot, is dit een échte 

aanrader.’

Bedrijfsgegevens

• Maatschap Enderink – Enneman

• Sinds 2014 zijn Emiel Enneman (31) en Wim 

(64) en Jantiena (61) Enderink compagnons

• 93 melkkoeien 50 stuks jongvee

• 45 ha grasland, 11 ha mais

• Twee DeLaval melkrobots

• Weidegang

• Sinds 2014 in gaan kruisen met Fleckvieh om 

de ruwvoerbenutting nog meer te verbeteren 

en robuustere koeien in de stal te krijgen.

“De resulta ten waren boven verwachti ng: meer 
melki ngen, een hogere productie én hogere gehaltes.”
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Productie Azewijn 

volledig VLOG-gecertificeerd

Het is zover, de productielocatie Azewij n is afgelopen 

winter compleet gereinigd en daarmee kunnen we 

zeggen dat we volledig VLOG-waardig zij n. De afgelopen 

jaren hebben we bij  GIJ S vastgesteld dat een wezenlij k 

deel van de voerafzet GMO-vrij  is geworden. Inmiddels is 

dit meer dan 20% en we verwachten dat deze opgaande 

trend doorgezet gaat worden. Om de certifi cering voor 

VLOG te krij gen moest er fl ink wat werk verzet worden. 

Even een paar feitjes op een rij  van deze operatie:

• Totaal 52 silo’s gereinigd.

• Totaal 23 silo’s gerepareerd.

• Alle labels zij n aangepast in het systeem zodat op 

elke afl everbon staat dat het gaat om een VLOG-

waardig product.

• Slechts 1 week geen productie kunnen draaien.

Het reinigingsbedrij f Spekschoor en de mannen van 

de productie hebben SUPER samengewerkt om tot dit 

mooie resultaat te komen.

GIJS op de bulkaut o!

Sinds november vorig jaar kun je GIJ S ook op de bulkauto 

tegenkomen. Tot op heden heeft GIJ S ervoor gekozen 

om geen lege auto in eigen kleur terug naar de fabriek 

te laten rij den, maar door het groeiende aantal klanten 

en verspreide productielocaties is het nu mogelij k een 

auto “vol” rond te laten rij den. Dit is tot stand gekomen 

in samenwerking met Roekevisch Transport. Dit maakt 

ons niet alleen meer zichtbaar, maar tevens fl exibeler 

qua ritplanning.

Wist je dat

GIJS KENNISPARTNER VAN 

VEE EN GEWAS IS. VOLG ONS OP:

VEE-EN-GEWAS.NL/KENNISPARTNER/GIJS/


