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In deze bijzondere tijd 
rondom COVID-19, is 
voorzichtigheid geboden 
bij persoonlijke bezoeken. 
Deze voorzichtigheid nemen 
we serieus bij GIJS. Toch 
willen we jullie bijstaan 
met raad en daad. Dit 
kan telefonisch of met de 
moderne beeldtechnieken. 
Mocht een bezoek gewenst 
zijn, dan nemen we 
voorzorgsmaatregelen in 
acht. Samen komen we hier 
doorheen!
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Inleiding

Voor je ligt de nieuwste editie van GIJ S 
Mekkernieuws. Toen we enkele jaren geleden 
begonnen met GIJ S Mekkernieuws hebben 
we ons tot doel gesteld om onze nieuwsbrief 
speciaal te maken voor de professionele 
geitenhouderij , waarbij  een groot deel van 
het Mekkernieuws gevuld moet worden met 
innovaties en vernieuwingen in onze sector. 

In deze speciale Paaseditie staan we 
stil bij  ‘wat leveren vernieuwingen en 
innovaties nu daadwerkelij k op?’. Want 
als het ontdekken van nieuwe speeltjes 

alleen bezigheidstherapie zou zij n voor GIJ S 
medewerkers en haar klanten, dan stellen 
we de verkeerde prioriteiten. Hoe kun je de 
waarde van vernieuwingen nu nog beter laten 
vertellen dan door GIJ S boeren zelf? Naast de 
unieke boerenverhalen stellen we je graag voor 
aan onze nieuwe collega Marjon. GIJ S groeit 
en het aantal medewerkers groeit gestaag 
mee. Daarnaast nog een aantal interessante 
tips. Kortom, veel inspiratie en leesplezier 
gewenst!

Jan van der Zee 

“Innovatie is het 
vermogen om verandering 
te zien als een kans – 

geen bedreiging.”



4

Jaarresultaten top 10 GIJS klanten | 2019

Nr. 2019

1 1549 4,01% 3,54% 7,55% 1572 116,9  € 1.010  € 722 

2 1432 4,16% 3,44% 7,60% 1469 108,8  € 931  € 625

3 1448 3,87% 3,40% 7,27% 1433 105,3  € 913  € 635

4 1298 4,47% 3,60% 8,07% 1391 104,7  € 897  € 664

5 1362 4,08% 3,51% 7,59% 1390 103,4  € 884  € 605

6 1402 3,85% 3,46% 7,31% 1390 102,5  € 884  € 620

7 1277 4,15% 3,67% 7,83% 1327 100,0  € 855  € 646

8 1154 4,39% 3,67% 8,06% 1231 93,0  € 795  € 560

9 1157 4,43% 3,57% 8,00% 1232 92,6  € 792  € 571

10 1178 4,16% 3,51% 7,67% 1214 90,4  € 759  € 479

GEM. MM* 1196 4,13% 3,52% 7,65% 1228 91,4 € 781  € 536 

Min. 841 3,85% 3,36% 7,27% 851 62,8 € 533  € 403

Max. 1549 4,72% 3,67% 8,32% 1572 116,9 € 1.010  € 722

Top 25% 1404 4,11% 3,49% 7,61% 1436 106,6 € 917  € 644
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Nr. 2019

1  € 64,26 65,9  € 46,61  8,9  € 2,43 

2  € 63,39 69,4  € 44,86 9,4  € 2,59 

3  € 63,66 68,0  € 44,33 9,3  € 2,60 

4  € 64,46 60,0  € 51,59 8,0  € 2,02 

5  € 63,59 64,3  € 46,12 8,7  € 2,43 

6  € 63,64 70,9  € 44,23 9,6  € 2,60 

7  € 64,42 57,1  € 50,68 7,6  € 2,00 

8  € 64,61 67,3  € 48,67 8,9  € 2,35 

9  € 64,29 63,4  € 49,73 8,4  € 2,20 

10  € 62,54 74,4  € 42,58 10,0  € 2,77 

GEM. MM*  € 63,65 70,0  € 45,33 9,4 € 2,56

Min.  € 61,49 50,5  € 40,01 6,8 € 1,85

Max.  € 65,62 87,8  € 52,57 11,8 € 3,27

Top 25% € 63,86 65,9 € 46,66 8,9 € 2,42
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Podiumplaatsen GIJS klanten | 2019
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Voor je liggen de jaarresultaten van de 
Melkgeiten Monitor 2019. Alle bedrijven 
waarvan het hele jaar de benodigde data 
beschikbaar was, zijn meegenomen in deze 
jaarcijfers. De bedrijven hadden gemiddeld 
1152 melkgeiten aan de melk, dat betekent een 
stijging van 57 geiten ten opzichte van 2018.
 
We hebben een mooi jaar achter de rug als het 
gaat om de technische resultaten. Gemiddeld 
hebben de geiten 61 kg meetmelk meer 
geproduceerd. Het aantal kilo’s vet en eiwit 
is gemiddeld 4,6 kg gestegen naar 91,4 kg 
per geit. Maar liefst 32% van onze Melkgeiten 
Monitor geitenhouders melkt 100kg vet & eiwit 
of hoger! Het was wederom een jaar met een 
extreem hete zomer. De duur was minder lang, 
maar de piek was nog heftiger dan in 2018. 
Desondanks hebben onze geitenhouders een 
succesvol najaar achter de rug, waar geiten 

langdurig op een hoog productieniveau bleven. 
Dat bewijst dat de GIJS duurmelkersaanpak 
goed functioneert.
 
Dit jaar is er een nieuw podium dat we graag 
uitlichten: ‘Beste Allrounder’.  Het podium 
vat alle kenmerken over melkproductie en 
krachtvoerkosten samen. Wie gemiddeld de 
beste score over deze factoren heeft, staat op 
het podium als beste allrounder.
 
De GIJS specialisten hebben de volledige lijst 
en lichten binnenkort de resultaten van jouw 
bedrijf graag persoonlijk toe.

Cijfers als deze kunnen er aan bijdragen om 
met elkaar te bekijken waar de sterke- maar 
ook de verbeterpunten liggen. Aan de hand 
daarvan kunnen er doelen gesteld worden om 
gezamenlijk naar toe te werken.
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108,8

2 3 2
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1 1 13 2 3

7 4 1

116,9 1448 1549 1432 1469 1572 1433

10,2 11,2 7,6

Voerwinst / geit Voerwinst / 100 kg melk Laagste KG krv + kva / KG V+E
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4 4 71 18 227 7 18

7,6 6,8 7,8€ 51,59 € 52,57 € 50,68€ 664 € 722 € 646
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Een nieuw gezicht bij GIJS: Marjon 

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe collega 
bij het geitenteam van GIJS. Ik ben Marjon 
Verbogt, 35 jaar en woonachtig in Tilburg. Per 1 
maart ben ik in dienst bij GIJS als nutritionist.
Ik ben opgegroeid op een geitenbedrijf onder 
de rook van Eindhoven. Hier is mijn interesse 
voor deze eigenwijze dieren ontstaan. Ik 
was vaak in de stal te vinden. Lammetjes de 
fles geven, helpen bij het melkscheppen of 
de geiten trucjes leren, noem het maar op. 
Helaas hebben mijn ouders het bedrijf in 2003 
beëindigd. Toen ben ik mijn droom om (geiten)
dierenarts te worden gaan volgen.

Tijdens mijn studie Diergeneeskunde heb ik 
mij vooral gericht op herkauwers en daarbij 
zoveel mogelijk meegepikt over geiten. Na mijn 
afstuderen ben ik in Luxemburg als allround 
dierenarts begonnen. In 2016 kreeg ik de kans 

om als dierenarts bij een geitenpraktijk in 
Nederland te werken. Maar na 3,5 jaar als 
puur geitendierenarts gewerkt te hebben, 
zocht ik meer uitdaging en afwisseling in mijn 
werk. Nu kun je misschien denken, waarom 
de switch van dierenarts naar nutritionist? 
Voeding heeft altijd mijn interesse gehad. 
Vooral omdat het rantsoen een grote invloed 
heeft op het presteren van de geiten, maar 
ook op hun gezondheid. Veehouders helpen 
bij het optimaal laten presenteren van 
hun bedrijf, was een van de redenen dat ik 
dierenarts ben geworden. Nu wil ik hieraan 
bijdragen als nutritionist.

De passie voor de geitensector en de 
inventieve aanpak van GIJS is wat mij erg 
aanspreekt. Graag wil ik samen met het team 
ervoor zorgen dat jouw geiten gezond en goed 
presteren. Ik hoop dan ook snel met iedereen 
kennis te kunnen maken!

Marjon Verbogt

“Veehouders helpen 
met hun bedrijf, daar 

doe ik het voor!”
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voeren metGIJS

Met persoonlij k advies op maat
Iedere boer onderneemt op zij n eigen manier. 
Waarom dan iedereen hetzelfde behandelen? 
Wij  kennen onze klanten. 

Met overcapaciteit van mengvoerfabrieken
Afhankelij k van de mogelij kheden van de 
fabriek? Niet bij  GIJ S. Wij  hebben geen eigen 
fabriek. We maken gebruik van overcapaciteit 
van andere mengvoerfabrieken. 

Met voer op maat
Bij  GIJ S laten we precies dat voer maken, dat 
bij  jou, jouw dieren en jouw stal past. 

Met uitbesteed transport
We zij n geen vervoersbedrij f. Het transport 
van ons voer laten we dan ook graag over aan 
ondernemingen die daar goed in zij n. 

GIJ S maakt zich hard 
voor gezonde boerenbedrijven!
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Voeding op maat

Bij GIJS is enthousiasme en passie dé 
motor achter productontwikkeling, aldus 
Jarno Thijs en Pieterjan Bakker, beide GIJS 
stalnutritionisten. Daarbij wordt met een 
brede en open blik gekeken naar de vraag van 
de klant en de producten van de fabrikant. “De 
beste ideeën ontstaan tijdens gesprekken met 
klanten die anders durven denken.”
 
Innoveren om te innoveren doen we niet 
bij GIJS. Het moet bij productontwikkeling 
echt ergens om gaan en daarom luisteren 
we goed naar de klant. Een goed voorbeeld 
hiervan is de GIJS Granen Pens Compleet. 
We bedachten een samenstelling waarmee 
je snel de penspapillen  laat ontwikkelen en 
er direct ruwvoer gevoerd wordt, zo krijgt de 
pens een mooie inhoud. GIJS Granen Pens 
Compleet bevat een granenmengsel met 

pure en smakelijke grondstoffen waarvan 
de ingrediënten en structuur leiden tot een 
actievere vertering en snelle ontwikkeling 
van penspapillen. Het aanwezige eiwit en 
hoogwaardige zetmeel zit gezamenlijk in de 
verschillende componenten van het voer. 
Doordat de vitaminen en mineralen over alle 
grondstoffen zijn gesprayd, garandeert dit 
een evenwichtige opname van vitaminen en 
mineralen. Het toegevoegde gehakselde stro 
maakt dat de GIJS Granen Pens Compleet 
een complete mix is van granen en ruwvoer 
voor voedering van jonge lammeren. Geiten 
zijn erg kieskeurig, dus de opname, selectie 
en vertering moest goed onderzocht worden. 
Dat hebben we uitgebreid getest op De 
Mekkerhof, ons geiteninnovatiecentrum. 
Daarna ontstond er veel vraag naar dit 
product, “het was niet aan te slepen”. Dat komt 
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mede omdat geitenhouders dit smakelijke 
startvoer voor de pens onbeperkt kunnen 
verstrekken en niks hoeven te mengen. GIJS 
Granen Pens Compleet is een goed voorbeeld 
van een product dat helemaal is ontwikkeld 
op basis van de vraag van een klant, aldus de 
stalnutritionisten.
 
Het mooie is dat we bij GIJS de behoefte van 
de klant echt centraal kunnen stellen omdat 
we niet gebonden zijn aan een fabriek. Kan 
het niet linksom, dan gaan we voor de klant 
rechtsom!
Daarom hebben we bij GIJS  ‘stalnutritionisten’, 
waardoor de theorie en praktijk hand in 
hand gaan. Met de GIJS Maatwerkvoeders, 
de Maximvoeders, kunnen rantsoenen tot in 
detail uitgebalanceerd worden. 

Onze product ideeën komen werkelijk overal 
vandaan; bij extreme weeromstandigheden, 
onze denktank De Mekkerhof, gedachtes van 
onze klanten of bijvoorbeeld van planten-
extracten uit de humane voedingsindustrie. 
Wij werken in een platte organisatie, iedereen 
durft zijn of haar ideeën voor product 
vernieuwing aan te dragen,  dat zit in onze 
genen.
 
Het hele geitenteam heeft één ding gemeen: een 
onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar geitenvoer 
en alles eromheen. Deze nieuwsgierigheid 
helpt ons bij de ontwikkeling van nieuwe 
voeroplossingen, waarvoor we ons laten 
inspireren door jouw bedrijf én op plaatsen 
waar geitenhouders met elkaar van gedachten 
wisselen.

“Bij GIJS is letterlijk en f iguurlijk 
niks in beton gegoten.”
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Jordy Schepers uit Laren beste GIJS allrounder 2019

‘Wij zijn niet eens zo
resultaatgericht’

Twaalf jaar geleden begon de familie Schepers 
met het melken van geiten. De overstap van 25 
koeien op de grupstal naar 800 melkgeiten in 
een serrestal was groot, maar bleek een schot in 
de roos. De gedrevenheid van de 31-jarige Jordy 
Schepers heeft resultaat. Nu zijn bedrijf als beste 
allrounder van 2019 bij GIJS uit de bus komt, is 
hij maar wat trots. ‘Het is een mooie opsteker, 
maar eigenlijk zijn wij helemaal niet zo resultaat-
gericht.’ Structuur, netjes werken en vooruit 
kijken en plannen: die ingrediënten zijn volgens 
Jordy Schepers onmisbaar bij het succesvol 
runnen van een melkgeitenbedrijf. 

Weinig uitbreidingsmogelijkheden en hoge 
investeringen die nodig waren om het bedrijf 
rendabel te houden waren de reden om in 2008 
van melkkoeien over te stappen naar melkgeiten. 
Nadat de 800 melkgeiten in mei 2008 hun intrek 
namen in de nieuw gebouwde serrestal, steeg de 
melkproductie al vrij snel van 900 naar 1.150 liter. 
‘Een geit is een natuurlijk dier, laat zich sterk 
beïnvloeden door weersinvloeden. In een 
serrestal, met veel licht en lucht voelt een geit zich 
met de natuur verbonden. Dat zagen wij direct 
terug in de productiecijfers’, licht de gedreven 
ondernemer de keuze voor de serrestal toe. 

Familiebedrijf blijven
Na 12 jaar melkt de familie Schepers 1.250 geiten. 
Jordy: ‘Deze omvang blijft zo. We willen een 
familiebedrijf blijven. Samen met mijn ouders Jan 
en Ali en Marjan, onze vaste melker in de ochtend, 
willen we op deze voet doorgaan.’ 
Melle en Vajèn, de twee kinderen van Jordy en zijn 
vrouw Saskia, zijn graag in de stal. Ze helpen mee 
waar kan en ontdekken soms al net iets eerder 
dan papa of opa als een geit gelammerd heeft. 
‘De ene dag willen ze boer worden, de andere dag 
prins en prinses’, vertelt Jordy lachend. ‘Maar dat 
maakt allemaal niet uit. Het is voor nu al leuk dat 
ze er zo betrokken bij zijn.’

Eerste snede 
Het rantsoen van de geiten bestaat voor het 
grote deel uit ruwvoer. ‘Dat doen we om de 
levensduur van de geit te verlengen. Het is veel 
meer werk, maar dit rantsoen is ook één van 
onze succesfactoren. Een geit geeft bij ons nu 
gemiddeld 6 jaar melk. Dat willen we omhoog 
brengen’, licht Jordy toe. 
Het bedrijf heeft zelf 25 ha grasland en koopt 
van andere bedrijven eerste snedes gras aan 
vanwege de hogere smakelijkheid en een betere 
voeropname. ‘De geit wordt minder snel dik en de 
gehaltes stijgen. Het eerste gras heeft een goede 
VEM en is suikerrijk. 60 procent van het rantsoen 
is eerste snede-gras. De rest zijn andere snedes 
en voor nu aangevuld met bierbostel. Ik kijk 
continu vooruit: wat voer ik volgende maand 
en wat over twee maanden? Zo proberen we zo 

‘Structuur, netjes werken en vooruit kijken 
en plannen dat zijn de ingredienten  .’
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Bedrijfsgegevens

Melkgeiten:  1250 stuks 
Eigen opfok:  350 stuks
Melkstal:   2 x 40 SAC
Grond:   - 21,5 ha. eigendom
  - 3 ha. huur 
  - aankoop 62 ha. gras
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weinig mogelijk te veranderen in het rantsoen.’ 
Sinds het voeren van het ruwvoerrantsoen daalde 
krachtvoergift per 100 kg melk van 80 naar 58 kg 
brok. De krachtvoerkosten van het bedrijf zijn 
zo’n 17 cent per liter. Driekwart van de geiten 
krijgt OG Parmant Elite Plus, een vetverhogende 
brok. ‘Het hogere vet- en eiwitgehalte die deze 
brok ons oplevert, tellen meer door dan de 2 cent 
meerkosten’, vindt Jordy.  
De melkproductie ligt op 1.400 liter meetmelk 
met 4,47% vet en 3,60% eiwit in 2019. Het bedrijf 
leverde 1,6 miljoen liter melk af aan CBM. ‘We 
zitten boven de 100 kg vet en eiwit. De insteek is 
de eerste snede er zo lang mogelijk in te houden. 
Elke twee maanden mengen we er een andere 
baal bij in, de basis blijft hetzelfde. Sinds 2018 
zijn we het gras wat natter gaan kuilen. In plaats 
van 60 % ds kuilen we nu op 30-35% ds. Dit gras 
is nog smakelijker.’  Zijn adviseur bij GIJS, Jarno 
Thijs, geeft hem daarbij prima richtlijnen mee. 
‘Het is prettig samenwerken met GIJS. Hoewel 
we natuurlijk zelf de lijn uitzetten op ons bedrijf, is 
het prettig om te kunnen overleggen met mensen 
met kennis van zaken. En daarvoor zijn we bij 
GIJS aan het goede adres.’

Structuur in de stal
De afgelopen periode werden ruim 800 lammeren 
geboren op het Larense bedrijf. De bokjes 
blijven 3 tot 4 weken op het bedrijf. Uitval was 
er nauwelijks. Jordy: ‘De lammerperiode is een 
stressmoment in de stal. Tijdens deze periode 
doen we verder niet veel in de stal. Dat geldt 
ook bij enten, bekappen of uitmesten. Zoveel 
mogelijk rust is belangrijk voor geiten. En 
structuur aanbrengen. Daar komt veel gevoel bij 

kijken. Dat is niet uit te leggen, maar na 12 jaar 
geiten houden weet je heel veel over het gedrag 
van geiten en hoe daar mee om te gaan.’ Iedere 
dag zoveel mogelijk hetzelfde doen is dus ook een 
belangrijke pijler op het bedrijf. De dag begint om 
5.45 uur met alle voer wegvegen. Daarna krijgen 
de geiten het krachtvoer, variërend van 2 tot 2,3 
kg. Na de brok worden de potten ingestrooid met 
tarwestro. Daarna wordt het ruwvoer gemengd 
en met de mengwagen gevoerd. Een uitkomst is 
volgens Jordy de Yuno voerschuif die acht keer 
per dag een ronde door de stal maakt om het voer 
aan te schuiven. ‘Dat weten de geiten precies. Ook 
deze robot brengt een stuk structuur op een dag.’

Genietmoment
De geitenhouder geniet als het eerste werk om 
10.00 uur af is. Als de geiten zijn gemolken en 
rustig aan het voerhek staan. ‘Als het voer lekker 
ruikt, de stal lekker ruikt en alles zover klaar is. 
Dan geniet ik. Maar ik vind het ook mooi dat het 
werk eigenlijk nooit af is. Ik ben graag bezig. Het 
is prettig dat ik het niet alleen hoef te doen en 
mijn ouders ook helpen. Het werk moet gewoon 
af, dat is ons motto. We zitten niet bovenop de 
resultaten. Als we strenger zouden selecteren, 
zouden we nog veel meer liters kunnen melken. 
Een geit die wat kreupel is of een geit met een 
speen blijft echt nog wel lopen bij ons.’ 
De komende jaren wil Jordy aan de slag met 
huisvesting voor het jongvee. ‘We redden ons, 
maar een goede opfokstal staat wel op ons 
lijstje. Dat zou het werk wat makkelijker maken. 
En verder gaan we lekker zo door. Genieten van 
iedere dag geitenhouder zijn, mijn grootste 
hobby.’ 
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Jong geleerd,oud gedaan...
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Maak jouw		eigen	geitje...

Wat moet je doen?	

Stap 1. Vouw de top van de wc-rol 

naar binnen, teken geitenhoorns op 

een stukje lichtbruin papier en knip 

ze uit binnen de lij nen. Teken met 

potlood ribbels op de hoorn. 

Stap 2. Teken geitenoren op een 

stukje grij s papier en knip ze uit 

binnen de lij nen. 

Stap 3. Plak de hoorns en de oren 

op het wc-rolletje.

Stap 4. Neem een stukje wit vilt en 

teken daar geitenhaar en een sik 

op. Knip de vormen uit en knip 

er franjes in.

Stap 5. Plak de onderdelen 

op de wc-rol. Teken met een 

viltstift een bek en een neus 

op het wc-rolletje.

Stap 6. Maak het geitje af 

met twee plakogen. En 

daar is dan je eigen geitje!

op. Knip de vormen uit en knip 

Plak de onderdelen 

op de wc-rol. Teken met een 

viltstift een bek en een neus 

Maak het geitje af 

met twee plakogen. En 

daar is dan je eigen geitje!

Maak een foto van jouw eigen geknutselde geitje, stuur 

deze naar gij s@metgij s.nl en maak kans op een echte GIJ S 

Topperoverall.  30 april maken we de winnaar bekend!
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William en Aniek uit Zegveld op plek 2 beste GIJS Allrounders

‘Ik ben een echte kostprijsboer’

Een goede opfok bepaalt het succes van een 
geit, is de overtuiging van William en Aniek van 
der Burg uit Zegveld. Bij GIJS eindigden op de 
tweede plek van beste allrounders in 2019. Maar 
een goede allrounder heeft meer speerpunten 
dan alleen de opfok, vindt William. 

De lammertijd is druk, maar ontzettend leuk 
werken. Nieuw leven, een geit zien groeien en 
in de weer zijn met vrolijke jonge geiten geeft 
William en Aniek veel voldoening. De lammertijd 
is op hun bedrijf twee keer per jaar en duurt 
maximaal vijf weken. En daar is bewust voor 
gekozen. ‘Vijf weken hard werken en lange dagen 
maken is prima te doen, maar daarna gaat de lol er 
wat af en ben je minder scherp. En dat is funest. 
We zorgen voor voldoende personeel zodat alles 
door kan gaan. Regelmaat en structuur blijven 
juist dan erg belangrijk’, verklaart William.
Lammeren krijgen biest met de sonde zodat ze 
meer opnemen de eerste dag. ‘Als ze voldoende 
melk op hebben, loopt de vertering constant en 
hebben ze minder diarree. Ze houden zichzelf 
goed op temperatuur en worden minder snel ziek. 
We enten tegen para-tbc en tegen mycoplasma. 
Verder zijn we kritisch bij het gebruik van 
antibiotica. Het maakt meer kapot dan je lief is. 
Zo mengen we bij beginnende cryptosporidum 
actieve kool, fir, door de melkpoeder voor een 
goede darmgezondheid. Daar hebben we zeer 
goede ervaringen mee.’

De uitval op het bedrijf is laag. Bijna 92 procent 
van de geiten die geboren worden op het bedrijf 
lamt ook weer af op hun bedrijf. ‘We treden 
adequaat op en kijken goed naar de dieren. Ik zeg 
altijd: wanneer 1 lam dood gaat zijn er nog 10 die 
zich niet goed voelen.’

Goed en goedkoop
William noemt zichzelf een echte kostprijsboer. 
De rekenmachine pakt hij er regelmatig bij om 
kostprijs en kritieke opbrengstprijs in de peiling 
te houden. ‘Goed en goedkoop, dat is ons motto. 
We kopen niets waarvan we niet zeker weten 
of we het terugverdienen. Welzijn vinden we 
belangrijk, de geit staat voorop. Het loont direct 
als je goed je best doet. Iedere geit die melk blijft 
geven, is winst. Als het wat moeilijker gaat of iets 
tegenzit, haalt dat het beste in mij naar voren. 
Goed kan altijd beter. Dat houdt bij mij nooit op. 
Ik ben behoorlijk competitie-gedreven, soms té’, 
geeft hij aan. 
Aniek beaamt dat. ‘Maar’, zegt ze, ‘die 
gedrevenheid en passie maken het dat we bij 
GIJS op de juiste plek zitten. De enorme drive 
en het enthousiasme dat onze adviseur Jan van 
der Zee heeft, spreekt ons enorm aan. Ook hij is 
fanatiek en gaat voor het meest optimale. Dat 
past bij ons. Het is heel prettig samenwerken en 
sparren met hem.’

Duurmelken
In 2008 stapten William en zijn ouders over van 
melkkoeien naar geiten. Ze begonnen met 800 
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Bedrijfsgegevens

Melkgeiten:  1000 stuks 
Eigen opfok:  350 stuks
Melkstal:   De Laval 80 stands
Grond:   - 20 ha eigendom
  - 12 ha huur
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geiten en molken voor het eerst in 2009. In 2014 
bouwden ze een nieuwe jongveestal. De Q-koorts 
trof ook hen in 2010. Naast een ruiming van 250 
dieren, kregen ze te maken met een fokverbod 
op jongvee. ‘Het maakte de noodzaak om te 
gaan duurmelken hoog. We wilden met onze 
eigen opfok weer op kracht komen. Ook hebben 
we nog meer ingezet op goedkoop melken. Op 
dit moment lammert ongeveer 80 procent van 
onze geiten maar 1 keer af en wordt daarna 
duurgemolken.’ 

Rantsoen
Naast een sterke focus op de opfok is veel 
gras in het rantsoen ook een speerpunt op het 
Utrechtse bedrijf. William: Zelf hebben we zo’n 
20 ha in eigendom en we gebruiken nog 12 ha van 
een buurman. Daarnaast kopen we regelmatig 
ronde balen gras bij uit de buurt. Het gras hier 
in de omgeving is aardig van kwaliteit. Het is de 
basis voor een gezonde pens. Lange tijd hebben 
we bierbostel bijgevoerd, maar de opname 
hiervan werd minder. Daar zijn we mee gestopt 
en sindsdien voeren we geen bijproducten meer.’
Acht keer per dag gaat de Feedcar van 
DeLaval een ronde langs het voerhek. Er zijn 
4 krachtvoersoorten waarmee per groep een 
passend rantsoen gemaakt wordt. 
‘Deze voerrobot brengt structuur aan in de stal. 
Deze investering heeft ons veel rendement 
opgeleverd. Een vast ritme en heel gericht 
kunnen voeren leveren veel voordelen op. De 
kunst is om de machine goed te benutten door 
de juiste geiten bij elkaar in de pot te doen, maar 
na al die jaren hebben we dat goed in de vingers. 
Als de machine storing heeft, moet ‘ie zo snel 

mogelijk weer draaien.’ Opvallend zijn de lage 
krachtvoerkosten op het bedrijf: deze zijn 15,65 
euro per 100 kg meetmelk met 4,15% vet en 3,67% 
eiwit. De productie per geit is 1.277 kg meetmelk 
per jaar. De gemiddelde levensproductie van hun 
geiten ligt rond de 4.200 kg melk. 
William: ‘Ik ben scherp op krachtvoergift, we 
voeren aan de krappe kant zonder dat de geiten 
zakken in productie of vervetten. Het doel is 
gezonde lammeren en gezonde hoogproductieve 
geiten. Ook vind ik het belangrijk om zuinig om 
te gaan met onze planeet. Ook daarom streef ik 
naar zo min mogelijk krachtvoer per kg melk. En 
mede daardoor proberen we steeds meer dingen 
elektrisch te doen en dit zoveel mogelijk zelf op te 
wekken. Duurzaam werken dus.’

Het doel van William is om de levensproductie 
naar boven de 5.000 kg te tillen. ‘We doen er alles 
aan om de geiten aan de melk te houden. Het 
ontbreekt ze aan niets. Daar zijn we altijd heel 
scherp op. Overzicht houden is erg belangrijk. 
Ik houd de touwtjes goed in handen. We zijn een 
echt gezinsbedrijf, op mijn ouders en Aniek kan 
ik echt bouwen. Dat is de kracht van een goede 
allrounder.’

Geen grote groeisprongen
Met de omvang van 1.000 geiten zijn William en 
Aniek voorlopig dik tevreden. ‘Ik vind het mooi om 
alles ieder jaar net weer even beter te doen dan het 
jaar ervoor. En bovendien: grote groeisprongen 
zijn niet aan ons besteed. Misschien kopen we 
nog eens wat grond zodat we minder intensief 
worden, maar verder gaan we gewoon lekker door 
zoals we doen’, besluit hij.
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Mekkerhof start project
Stikstof, ammoniak en 

dierenwelzijn bij melkgeiten

Op GIJS Mekkerhof worden elk jaar doelen 
gesteld. Enerzijds praktijkdoelen zoals;
Welke melkproductie willen we dit jaar 
behalen? Welke doelen op gebied van 
diergezondheid willen we nastreven? 

Anderzijds onderzoeksdoelen; Welke nieuwe 
metingen willen we gaan uitvoeren dit jaar? 
Wat zijn onderzoeksvragen waar we dit jaar 
graag een antwoord op zouden willen vinden?
In 2020 zal onder andere een langdurig 
project starten omtrent stikstof, ammoniak 
en dierenwelzijn bij melkgeiten. ‘Dit project zal 
ruim twee jaar duren’ aldus projectcoördinator 
Anne-riet Boerenkamp. Het is opgesplitst in 
drie deelonderwerpen; voeding, huisvesting 

en mest. Een uitgebalanceerd rantsoen is 
noodzakelijk voor een optimale melkproductie 
en een gezonde geit. Daarnaast is het een 
hoge kostenpost op het bedrijf. Voer vormt, 
naast water, de ‘input’ van de geit en heeft 
invloed op allerlei factoren die spelen rond 
klimaat, diergezondheid en dierwelzijn.
Voer is te sturen en heeft relatief snel invloed 
op factoren. ‘Output’ van de geit is onder te 
verdelen in mest, urine en melk. Doel van 
het project is om middels het voerspoor 
de melkgeitensector verder te kunnen 
verduurzamen wat betreft stikstofefficiëntie 
en ammoniak productie. Uiteraard zullen we 
de opgedane kennis uit dit project te delen 
met de sector.

Een uitgebalanceerd rantsoen is noodzakelijk voor een 
optimale melkproductie en een gezonde geit. 
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Nienke Deten uit Holten draait na twee jaar mee in de top

‘Een goede opfok is het begin 
van een goede melkgeit’

Dat na ruim 2 jaar haar melkgeitenbedrijf zo 
goed zou draaien, had de 22-jarige Nienke 
Deten uit Holten nooit verwacht. Bij GIJS 
staat ze in de top 3 van beste allrounder 
van afgelopen jaar. Met een gemiddelde 
productie van 1.550 liter scoort ze hoog. Ook 
op basis van vet en eiwit zit ze bij de top van de 
melkgeitenklanten van GIJS. ‘Het is dankbaar 
werk als het goed loopt in de stal.’

Ze blijft nuchter onder de goede resultaten die 
ze haalt met de geiten. Het besef dat het hard 
werken is en dat ze er veel voor heeft moeten 
laten, is er wel degelijk. Maar Nienke zou niet 
anders meer willen en heeft geen seconde 
spijt van de keuze om op 19-jarige leeftijd een 
eigen melkgeitenbedrijf te starten. De eerste 
twee jaar molk ze 600 geiten, nu zijn dat er 800.
‘Als je de huidige regelgeving omtrent 
geitenhouderijen in Nederland ziet, zou 
het nu niet eens meer mogelijk zijn om een 

geitenbedrijf te beginnen. Ik ben daarom 
maar wat blij dat ik dit heb kunnen doen en 
de kans heb gekregen. Daar zet ik met alle 
liefde veel voor aan de kant. De geiten zijn echt 
mijn grote passie. Het is een prachtig dier, 
lekker eigenwijs en nieuwsgierig. Net zoals ik 
ben, eigenlijk’, grapt ze. ‘Als het dan ook nog 
eens lekker loopt, is dat een fijne opsteker. 
Het geeft we voldoening dat onze inzet z’n 
vruchten afwerpt. 

Opfok speerpunt
Een groot speerpunt van Nienke is de opfok. 
‘Een goede opfok is het begin van een goede 
melkgeit. In de lammerperiode, die nu in volle 
gang is, krijgt ze hulp van stagiaires. Binnen 
twee weken werden bijna 230 lammeren 
geboren. De uitval was nul. Hoe krijgt ze dat 
voor elkaar?
‘We zitten er strak bovenop. Met minimaal 
450 milliliter kunstbiest binnen 24 uur geven 
we de lammeren een zo goed mogelijke start. 
We hebben een tijd met geitenbiest gewerkt, 
maar dat bleek nog bewerkelijker met telkens 

‘Het is een prachtig dier, lekker eigenwijs en 
nieuwsgierig. Net zoals ik ben, eigenlijk .’
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Bedrijfsgegevens

Melkgeiten:  800 stuks 
Eigen opfok:  200 stuks
Melkstal:   2 x 30 stands Fullwood
Grond:   - 11 ha. eigendom 
  - 1 ha. huur
  - aankoop 23 ha. gras
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hoeveelheden ontdooien. Geitenbiest heeft 
wel de voorkeur, maar voor nu is dit arbeids-
technisch het meest optimaal. Al is het geven 
van de fles ook bewerkelijk natuurlijk.’
Na de biestperiode helpt Nienke de geitjes 
zoveel mogelijk om aan het drinkautomaat 
met daarin lammerenmelk van GIJS te leren 
drinken. ‘Daar besteed ik ook tijd aan. Het is 
belangrijk dat ze zichzelf leren redden. En ze 
worden er ook nog eens mak en rustig van.’

Stagiaires kans geven
De gehaltes van de melk op het bedrijf waren 
gemiddeld in 2019 4,01% vet en 3,54% eiwit. 
De krachtvoerkosten liggen op ruim 18 cent 
per 100 liter. De hoge melkproductie is volgens 
Nienke deels te wijten aan de jonge geiten in 
de stal. Ook rust en regelmaat zijn daar debet 
aan. ‘Ik probeer om voor de geiten iedere dag 
zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn. Stress 
vermijden en geen gekke dingen doen. Daar 
doet een geit het het best op.’
In de lammertijd maakt Nienke de laatste 
ronde om 23.30 uur om om 4.15 uur weer in de 

stal te zijn. Om  5.30 uur begint ze met melken. 
Doet ze dat ’s ochtends alleen, ’s avonds krijgt 
ze daar vaak hulp bij om sneller klaar te zijn. 
Nienke zit met haar ouders in maatschap, 
maar haar ouders springen alleen bij als het 
hoognodig is. ‘Zij hebben ook hun eigen werk 
en bezigheden. Het is fijn als ze kunnen helpen, 
maar doorgaans red ik het met de inzet van de 
stagiaires.’

De keuze om stagiaires aan het werk te hebben 
vindt ze niet alleen makkelijk, haar insteek is 
ook dat het voor jongeren leuk is om in de 
praktijk aan de slag te zijn. ‘Toen ik de opleiding 
deed, vond ik dat ook het allermooist. En 
tijdens een drukke lammerperiode kunnen ze 
ook écht aan de slag. Ik geef ze dat vertrouwen.’
De advisering van GIJS bevalt Nienke goed. De 
kennis en ervaring van de adviseurs stel ik erg 
op prijs. Hun tips en ideeën zetten mij aan het 
denken en ik kan er écht iets mee. Het gaat wel 
over je bedrijfsresultaat. Samen zetten we iets 
moois neer.’

‘Het is dankbaar werk als 
het goed loopt in de stal.’
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‘Handiggeitjes’
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Wijs met 
GIJS

1. Praktische hooiruif op te pakken met 
palletlepels, hier kun je een grote vierkante 
baal in plaatsen. Het heeft een mooie schuine 
wand, zo is er weinig verspilling.

2. Wil je de waterbakken schoonmaken? 
Maar geen waterballet voor de geiten? Met 
deze handige afvoerleiding inclusief overloop 
hebben de geiten geen natte poten meer.

3. Even een klein tafeltje nodig? Een plankje 
aan het handvat van de drinkautomaat kan 
handig zijn om wat spullen op te zetten, 
voor als je de drinkautomaat wil kalibreren 
bijvoorbeeld.

4. Een drinkautomaat in een kuubskist 
gemaakt: zo kun je in de pot zelfs melk 
verstrekken.

5. Een eenvoudig plaatje voor over de plastic 
zak in de aanleerbak voor lammetjes zorgt 
ervoor dat ze de speen makkelijker kunnen 
vinden.

6. Geen tocht meer als je de grote schuifdeur 
open doet, tevens handig als hygiënesluis. 
Eenvoudig met de palletlepels op te pakken.
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Een paar jaar 
geleden hoorde 
ik Marc Lammers, 
succesvol Hockey 
coach zeggen: 
‘Winnaars hebben 
een plan, verliezers 

een excuus’. En Marc heeft gelijk! Sterker 
nog, het geldt niet alleen voor hockey teams, 
ook voor ZZP’ers, het MKB, een scholier, en 
uiteraard ook geitenhouders. Regelmatig kom 
ik bij geitenhouders die graag beter willen 
presenteren. 

Steevast is dan mijn vraag, ‘wat is je plan?’ Veel 
adviseurs maken dan de fout om zelf het plan 
te bedenken en op te stellen, maar  vaak loopt 
dit op een teleurstelling uit. Uiteraard mag je 
als adviseur je mening geven, maar het moet 
altijd ten dienste staan van het plan van de 
veehouder. Naast dat er een plan ligt, is het van 
belang dat je een goede basis structuur binnen 
je bedrijf hebt.  Juist in de geitensector. Jouw 
succes hangt hier naar sterk van af.

Mijn stelling is: succesvol zijn 
met geiten is 3xS

 Structuur, Structuur, Structuur!

Het is een uitdaging om een geitenbedrijf 
saai te maken en te houden. Dit is een 
randvoorwaarde om zoveel dieren ? goed te 
kunnen managen en uitdagende doelen te 
kunnen halen.

Wat is je plan?
Zelf vind ik het erg uitdagend om geitenhouders 
te helpen met het maken van hun eigen 
verbeterplan. Of het nu een plan is om meer 
werkgemak te realiseren, betere gezondheid 
onder de dieren, beter kwaliteit ruwvoer of 
noem het maar op. 

Belangrijk is te weten wat de zwakste 
schakel(s) zijn, die je doel in de weg staan. 
Te vaak merk ik dat we druk kunnen zijn 
met bijzaken, maar de werkelijke zwakke 
schakels niet worden aangepakt. Steevast 
leidt dit tot teleurstellingen. Goed voorbeeld is 
clostridium bij de melkgeiten. Veel adviseurs 
zijn gestruikeld over de laatste puntjes eiwit 
en energie in de brok, uiteindelijk bleek dat 
medewerkers niet goed wisten wat er gevoerd 
moest worden, of ze deden het niet. 
Dit is een valkuil van communicatie en te 
veel vertrouwen. Vertrouwen is goed, maar 
controle is beter.

Wat is jóuw plan? 

“Winnaars geven nooit op, opgevers winnen nooit.”
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‘Martin had zijn doel duidelijk voor ogen!’
Een mooi voorbeeld van een goed plan opstellen 
voorzien van een duidelijk doel vind ik terug 
bij Martin Zwiep uit Tiendeveen. Martin melkt 
daar samen met zijn vader 1200 melkgeiten. 
Martin had duidelijk voor ogen waar hij met 
zijn bedrijf heen wilde. Ook kreeg hij steeds 
beter in beeld wat de zwakste schakels waren. 
Door structureel het doel voor ogen te houden, 
werken aan de zwakste schakels samen met 
de GIJS specialist en de veearts heeft Martin 
nu in 2 jaar tijd een stijging gerealiseerd van 
41%.  December 2017 was het een productie 
van 63.88 kg vet en eiwit en steeg naar 90.13 
kg vet en eiwit in december 2019, dit betekend 
26.25 kg vet en eiwit erbij! Daar komt nog 
bij dat hij nu veel minder dieren hoeft te 
vervangen omdat gedwongen afvoer sterk 

is verlaagd. In dat geval snijdt het mes aan 2 
kanten. Melkgeitenbedrijf Zwiep registreert al 
jaren veel gegevens en houden zoveel mogelijk 
data zo effectief mogelijk bij. Dit gaf en geeft 
in het verbeteringsproces een grote doorslag 
doordat we snel zowel vooruit als achterom 
kunnen kijken. Uitval, melkproductie, reden 
van uitval, sterfte, reden van sterfte. Er is 
meer data beschikbaar dan dat er voor GIJS 
effectief bruikbaar is, aldus Martin.

“Als je het niet kan 
meten kan je het ook 

niet verbeteren” 
- Martin Zwiep

Wat is jouw plan en wil je uitgedaagd worden om daar misschien eens met andere ogen naar 
te kijken. De specialisten van GIJS helpen je graag om te komen van jouw plan naar jouw doel!
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We ontmoeten je graag:

• Symposium Geitenhouders Heerde    17 september  2020
• Symposium Dierenartsen  Holten    24 september 2020
• Symposium Geitenhouders Oirschot   1 oktober 2020
• Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg   27, 28 en 29 oktober 2020
• Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem   24, 25 en 26 november 2020


