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Verwo nderi ng en verbazi ng
Voor je ligt het kerstnummer van GIJS Mekkernieuws. 

Een uitgave bestemd voor geitenhouders, waarin we 

vooral innovatieve ontwikkelingen met jou willen delen. 

Onze voer- en advies organisatie staat nooit stil, lees 

deze uitgave en ontdek onze nieuwe ontwikkelingen. 

Deze uitgave is een mooie samenvatting van alles wat 

in onderzoek is of compleet nieuw is. Ik zelf, als ervaren 

geitenspecialist, was de afgelopen tijd verbaasd. Iets 

wat we bij GIJS heel gewoon vinden is voor anderen 

echt nieuw of een complete verrassing. Dit najaar 

mochten we een aantal ervaren geitenspecialisten 

welkom heten in ons GIJS geiten team. Mannen die 

weten waar ze het over hebben en hun sporen als 

specialist echt verdiend hebben.  Voor deze nieuwe 

GIJS medewerkers, maar ook voor mij breekt er altijd 

een spannende dag aan als je je visie op voeding prijs 

gaat geven. We noemen dit altijd nog het “geheim van 

Azewijn”. Een visie die als doel heeft hoogproductieve, 

efficiënte en duurzame melkgeiten te voeren. Voor GIJS 

staat hierbij voeding van met name de duurmelkers 

centraal. Zo lang mogelijk veel melk onder deze dieren 

houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, toch zijn we 

hierin afgelopen jaren zeer goed geslaagd.

Maar goed, het moment was daar dat je met je oude 

concurrenten en nu kersverse collega’s het geheim 

van Azewijn gaat delen. Op het moment dat het eerste 

duurmelkersrantsoen ter tafel kwam, was de eerste 

reactie van mijn kersverse en doch ervaren collega: “dit 

kan absoluut nooit!”  Toch is deze aanpak van GIJS een 

succes. Gelukkig hebben de bijzondere resultaten van 

onze GIJS klanten, onze nieuwe collega’s er inmiddels 

van overtuigd dat het dus wel degelijk kan. Voor mij een 

mooie les, want wat voor mij oud nieuws is, was voor 

hen spectaculair nieuws. “Als goed niet goed genoeg 

is, GIJS ongewoon goed”. Met dit motto dagen we een 

ieder maar ook zeker onszelf graag uit. We dagen je uit 

om de nieuwste ontdekkingen en voedingsvisies die 

we de afgelopen tijd hebben opgedaan te lezen. Veel 

leesplezier.

Jan van der Zee - teamleider geiten

“Verwondering is 
het begin van 
alle wijsheid. “
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Onderzoek naar penso ntwikkeli ng bij lammeren
Met behulp van drie studenten is afgelopen jaar op De 

Mekkerhof een onderzoek uitgevoerd naar het effect 

van voersoort en startmoment op de pensontwikkeling 

van lammeren tot spenen. Er zijn verschillende 

voersoorten verstrekt: alleen melk, alleen gehakseld 

stro, een start-krachtvoer met gehakseld stro, een 

granenmix met toegevoegd ruwvoer (GIJS Granen 

Pens Melange) en een brok met extreem hoog ruw 

celstof-gehalte dat zonder ruwvoer verstrekt is.

Daarnaast is op twee verschillende leeftijden gestart 

met het verstrekken van het voer, namelijk op twee 

en op vier weken leeftijd. In de praktijk wordt vaak 

geadviseerd om vroeg te beginnen met het verstrekken 

van voer, maar de opname is die eerste weken vaak 

zeer beperkt. Voor het gevoel hebben die eerste 

weken niet zoveel nut, waardoor er in de praktijk ook 

vaak pas later gestart wordt. Hebben die eerste weken 

echt geen nut? En als het wel toegevoegde waarde 

heeft, hoeveel dan? En maakt het ook nog uit welke 

soort vast voer we aan de lammeren aanbieden tot 

spenen om de pensontwikkeling al zo goed mogelijk 

te stimuleren? Op deze vragen hopen we antwoord te 

krijgen. Momenteel wordt de data uitgewerkt en zal 

begin 2021 in de vakbladen en via de nieuwsbrief van 

De Mekkerhof verschijnen. 
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“De basis voor een gezo nd lam leg je met 
uniek o ntwikkelde melkpoeders.”



BOEREN MET | 5 

Nieuwe melkpoeders én een nieuw co ncept
GIJS heeft vanaf de komende lammerenperiode 

nieuwe melkpoeders in het assortiment. Alleen al 

de totstandkoming ervan was een bijzonder proces, 

vertelt geitenspecialist José van Cranenbroek. Ook het 

eindresultaat mag er zijn: vier private label producten 

die op meerdere punten uniek zijn. 

Als goed niet goed genoeg is… luidt de slogan van 

GIJS. Daar begon ook het denkproces voor de nieuwe 

lammerenmelk mee. “Al is het niet zo dat het niet 

goed was”, verduidelijkt José. Maar samen met het 

GIJS geitenteam vindt ze dat het beter kan en moet. 

“Geitenhouders pakken de lammeren en de opfok 

steeds professioneler aan. Maar er komen vaak veel 

lammeren tegelijkertijd - dat blijft een uitdaging. De 

jonge dieren vertonen toch af en toe longproblemen en 

soms zien we ook diarree. Nu als geitenspecialist zie ik 

nog beter hoe belangrijk het is dat lammeren gezond 

blijven en de beste kansen krijgen om uit te groeien tot 

duurzame en hoogproductieve melkgeiten.”

Poeder opnieuw uitvinden
Het streven met de nieuwe melkpoeders is dus een 

100 procent vlekkeloze opfok. Het almaar groeiende 

GIJS heeft een eigen voedingsvisie en niet alleen op 

de voeding van melkgeiten, maar ook op de opfok. 

José ging samen met collega Jan van der Zee op 

zoek naar een sparringpartner. “We zochten een 

poederfabrikant die net als wij, innovatief is en met wie 

we lammerenmelk opnieuw konden uitvinden”, licht 

José toe. Dat voelde goed bij melkpoederfabrikant 

Nukamel. Samen met hen begon José met het 

uitdenken van de melkpoeders. “Helemaal blanco: we 

keken niet naar wat er in de markt is, maar hadden voor 

ogen waar we met het lam naartoe willen. We zochten 

welke grondstoffen en additieven daar bij passen.” 

Weerstand verhogen
Zo bedachten GIJS en Nukamel niet alleen een fase 1 en 

fase 2 melkpoeder, maar ook een unieke  mineralenmix 

die het lam met name bij stress ondersteunt. “Die 

start je voor het spenen, maar kun je daarna ook 

nog verstrekken, bijvoorbeeld als je de dieren gaat 

verzetten en enten.” Het concept loopt dus door tot 

ruim na het spenen. José: “De basis voor een gezond 

lam leg je met onze uniek ontwikkelde melkpoeders, 

die veel magere melkpoeder bevatten. Deze basis 

trek je door met de mineralenmix. Je legt zo meer 

zekerheid aan in de weerstand van de lammeren. Het 

is gezondheid in een poeder.” 

De melkpoeders bevatten specifieke kruiden, wat in 

de darmen ziekteverwekkers aanpakt en OmniSmart®, 

een gepatenteerd product van Nukamel exclusief voor 

de GIJS geiten melkpoeders dat de gehele weerstand 

bevordert. “Het zorgt voor een sneller herstel, een lager 

antibioticagebruik en het maakt lammeren minder 

vatbaar voor ziektes,” aldus José. 

De mineralenmix bevat naast verschillende vitaminen 

en mineralen en OmniSmart® ook etherische oliën 

die ondersteunen bij longproblemen; ze maken het 

slijm dunner waardoor het gemakkelijker omhoog 

komt. Daarnaast zit er Vita GIJS in zodat het lam dat 

altijd in voldoende mate heeft - ook als het weinig 

voer opneemt - en gezondheidsproblemen als CCN 

voorkomen kunnen worden. 
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Nukamel, een i nnova tieve partner
In Nukamel heeft GIJS een innovatieve partner 

gevonden voor het assortiment melkpoeders. Ik ga in 

gesprek met directeur en mede-eigenaar Jan Druyts 

over de visie van het bedrijf. 

Jan, Nukamel is voor veel geitenhouders een onbekende 
naam. Kun je ons vertellen waar Nukamel groot in is?
‘Nukamel, opgericht door Wessanen BV, is sinds 

1954 steeds vooruitlopend geweest in innovaties. Zo 

was Nukamel het eerste bedrijf in Europa dat een 

kalvermelk ontwikkelde. Sinds 2004 is Nukamel een 

volledig onafhankelijk bedrijf waarbij de focus ligt op 

het op innovatieve wijze verbeteren van de bedrijfs-

resultaten van de veehouder. Jongdieropfok is op veel 

bedrijven de sleutel tot succes en hier spelen we een 

essentiële rol. Dit doen we door veel te investeren in 

onderzoek en daarmee goede producten te ontwikkelen 

voor jonge dieren. Ondertussen is Nukamel uitgegroeid 

tot een wereldspeler van formaat, actief in meer dan 

65 landen, maar met nog steeds grote nadruk op onze 

thuismarkten in Noord West Europa. 

Jullie wilden meer focus op de geitenhouderij, waarom 
hebben jullie bewust GIJS gekozen als partner?
‘We zien in GIJS een partner waarmee we samen een 

visie delen op de markt en de toekomst. Zowel GIJS 

met innovatiecentrum de Mekkerhof als Nukamel zien 

ontwikkeling en onderzoek als een sleutel tot succes. 

Verder hebben we allebei ambitieuze groeiplannen, die 

we samen in binnen- en buitenland kunnen ontwikkelen. 

Met de combinatie van praktische kennis en de kennis 

over zuivel vullen we elkaar perfect aan, waardoor we 

ervan overtuigd zijn het verschil te kunnen maken. 

Beide bedrijven delen ook de passie voor de sector, dit 

beleven is inspirerend voor ons allen. In die zin delen 

we dan ook de bedrijfswaarden groeien, ontwikkelen, 

samenwerken en niet te vergeten: genieten.’
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Innovatie is iets wat bij zowel GIJS als Nukamel hoog 
in het vaandel staat. Heb je hier voorbeelden van?
‘Zeker, OmniSmart® is er één van, een immuniteit 

bevorderend concept waarbij we zowel bij kalveren 

alsook bij geitlammeren hebben vastgesteld dat in 

momenten van stress, de immuniteit enorm afneemt.   

OmniSmart® wordt exclusief voor de GIJS geiten 

melkpoeders ingezet. Via OmniSmart® kunnen we 

de weerstand op peil houden. Als gevolg gezonde 

dieren, betere groei, minder antibiotica gebruik en als 

volwassen dier daardoor een hogere melkproductie. 

Alle melkpoeders zijn wit, op het label lijkt het verschil 
tussen poeders eigenlijk niet zichtbaar. Waar zit zoal 
het onderscheid?
Zuivelverwerkers zijn er steeds meer in geslaagd 

toegevoegde waarde uit zuivel te halen. Echter deze 

focus zorgt ervoor dat de producten als grondstof 

voor melkpoeder alsmaar verder uitgekleed worden. 

Nukamel heeft al lang geleden het roer omgegooid 

en werkt uitsluitend met grondstoffen van top 

kwaliteit. Dit doen we door samen te werken met 

kleinere kaasmakers welke rechtstreeks aan ons 

leveren. Hierdoor hebben we maximale controle 

op de inkomende grondstoffen. Zo controleren we 

bijv. op de mate van verhitting voor het drogen van 

de grondstoffen en op de aanwezigheid van actieve 

immunoglobulinen, een duidelijk kenmerk van niet 

beschadigde eiwitbronnen. 

Om nog even verder te gaan op grondstoffen 
kwaliteit, waarom is de kwalificatie ‘low heat’ oftewel 
lage verhitting bij magere melkpoeder zo belangrijk?
Zoals eerder aangegeven worden zuivelproducten 

geproduceerd met een food en soms wel pharma focus. 

Hitte behandelingen zijn dan cruciaal voor bepaalde 
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eigenschappen, zoals lagere bacteriologische  

niveaus of voor een karamelsmaak en zo verder. Voor 

Nukamel betekent zo’n hittebehandeling  meestal 

afbraak van eiwitten en een verlaagde groei bij het 

dier. Om deze reden zijn dan ook alle inkomende 

stromen gecontroleerd en zijn de Nukamel producten 

gegarandeerd ‘low heat’, wat staat voor laag verhitte 

melkpoeder.

In het verdere verleden, maar ook de laatste jaren 
komt de term interventie melkpoeder weer om de 
hoek. Zijn dat grondstoffen die goed te gebruiken zijn 
voor een melkpoeder voor geiten?
Melkpoeder grondstoffen worden als voorraad-

producten gezien. Er worden in de diervoeding wel 

producten aangeboden die meer dan twee jaar op 

voorraad hebben gelegen (interventie). Echter, het 

gebruik van verse grondstoffen is in de zuivel uiterst 

belangrijk. Ondanks een houdbaarheid van een jaar 

op het eindproduct adviseren we steeds met verse 

producten te werken. Vergelijkingsproeven op 

verse grondstoffen en grondstoffen uit langdurige 

opslag (>1 jaar) hebben duidelijk aangetoond dat we 

significante verschillen in technische resultaten 

vaststellen. Vanwege deze verschillen sluiten we deze 

grondstoffen volledig uit voor onze melkpoeders. Zo 

blijkt maar weer dat het label van een melkpoeder niet 

alles zegt over de kwaliteit van de poeder in de zak. Het 

lam zal door zijn gezondheid en groei laten zien wat de 

grondstoffen uiteindelijk waard zijn.
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Gisten en geiten
GIJS was de eerste die met een specifiek geiten-

gistenmengsel aan de slag is gegaan. Door de jaren 

heen hebben de stalnutritionisten deze kennis verder 

uitgebreid en zijn de gistproducten doorontwikkeld. 

Deze worden voor steeds meer uitdagingen in 

meerdere variaties ingezet. “Bij GIJS maken we 

best veel klantspecifieke mengsels met gisten, 

vitaminering of mineralen” vertelt Jarno Thijs. “Ze 

worden zelfs in klantspecifieke zakgoedgroottes 

gemaakt, om bijvoorbeeld één afgetopte zak per dag 

te kunnen voeren”. “Erg praktisch dus, op die manier 

werken we heel specifiek aan oplossingen voor een 

specifiek bedrijf” vult Pieterjan Bakker aan. 

De kennis en praktijkervaring leert inmiddels dat 

er veel te sturen en te optimaliseren valt, waardoor 

voerefficiënties en melkproducties verbeteren met het 

gebruik van de juiste gisten voor geiten. Ook voor het 

herstel van een pens die van slag is, bieden gisten een 

enorm toegevoegde waarde. Door gebruik te maken 

van de juiste gistcombinaties kun je bijvoorbeeld 

pensverzuring of dunne mest vanuit clostridium erg 

beperken. “Je kunt veel meer ‘het randje’ opzoeken 

met gisten in het rantsoen” merkt Pieterjan op. 

Gisten bieden geiten beduidend meer voordelen dan 

bijvoorbeeld natriumbicarbonaat, dat alleen de pens 

buffert. GIJS is bij uitstek dé sparringpartner voor de 

pensgezondheid van jouw dieren.

“Gist zorgt voor betere 
ruwvoeropname, de melk én 
gehaltes klimmen omhoog!”
- Harmen Vruwink Geitenhouder
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Melkpoeder o nderzoek
Nieuwe melkpoeders betekent ook nieuwe resultaten! 

Doordat de melkpoeders vanaf blanco zijn bedacht, 

wilden GIJS en Nukamel dat deze melkpoeders 

goed getest zouden worden. Allereerst is in het lab 

gekeken naar eigenschappen van de melkpoeders, 

zoals oplosbaarheid. Daarnaast lopen vanaf oktober 

maar liefst drie verschillende onderzoeken met de 

melkpoeders. Vanaf oktober lopen daarom maar liefst 

drie verschillende onderzoeken met de melkpoeders. 

Twee bij de geitlammeren en één bij de boklammeren. 

Bij de geitlammeren ligt de focus op gezondheid en 

gezonde groei. Bij de boklammeren ligt de focus meer 

op snel en efficiënt groeien. De nieuwe melkpoeders 

worden in de onderzoeken vergeleken met andere 

commercieel beschikbare melkpoeders, die zich al 

bewezen hebben. De onderzoeken zijn nog in volle 

gang, maar de eerste resultaten zijn zowel op groei, als 

op gezondheid veelbelovend. Deze resultaten worden 

uiteraard gedeeld nadat de onderzoeken geheel zijn 

afgerond. Maar het lijkt erop dat we op de goede weg 

zitten met “als goed niet goed genoeg is…”.

Het additief OmniSmart®, dat aan de nieuwe 

melkpoeders wordt toegevoegd, is door Nukamel de 

afgelopen jaren al meerdere keren bij geitlammeren 

onderzocht. Met name op het gebied van diarree en 

herstel bij gewrichtsontstekingen werden hier positieve 

resultaten van gezien. We hopen deze resultaten in de 

lopende onderzoeken weer terug te zien natuurlijk.

Ook voor komend jaar staan er al weer nieuwe 

onderzoeken op de rol, waarbij GIJS en Nukamel willen 

blijven samenwerken.

T. oplossing =43,3 °C

GIJS Elan: oplossing bij verschillende temperaturen. Beeld na half uur in de beker --> Melk koelt verder af.

T. oplossing =40,9 °C
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Sorghum i n geitenrantsoenen
Elke dag gaat er een baal sorghum in de mengwagen 

bij de familie Roekevisch. Het product is in de derde 

week van september gehakseld, maar het ruikt 

nog erg lekker vers bij het openen van het plastic. 

Het fris-zure gehakselde product geeft een goede 

smaaktoevoeging aan het rantsoen. Dennis vertelt 

“we hebben snijmais deels vervangen voor sorghum 

en je merkt er in de tank niks van, ondanks dat je van 

de kuilanalyse een andere reactie zou verwachten”. 

Dat is nu net het mooie van sorghum. Sorghum bevat 

veel goed verteerbare ruwe celstof, “en ruwe celstof is 

net wat een geit erg goed kan verteren” vult Jarno aan. 

“Sorghum heeft daarnaast een lager zetmeelgehalte 

dan snijmais, niet erg, want geiten hebben ook niet 

zoveel zetmeel nodig”. De oogst van dit jaar lijkt erg op 

die van vorig jaar, net zo fris en net zo lekker. “Er kwam 

ongeveer 39 ton sorghum van een hectare” en dat is 

weer in balen gewikkeld. Hier is bewust gekozen voor 

balen, aangezien er geen sleufsilo beschikbaar was en 

op deze manier kan elke dag een baal gevoerd worden 

dus er is geen voederwaardeverlies. 

Op papier heeft sorghum geen goede voederwaarde, 

maar een geit doet veel meer met de ruwe celstof dan 

de analyse aangeeft.

Het telen van sorghum is zeer geschikt voor drogere 

gronden, want het gewas kan met 25% minder vocht 

toe dan snijmais. Vooral percelen waar snijmais of gras 

in warme zomers slecht groeit, biedt sorghum een 

uitkomst en haal je toch nog 9 ton droge stof van een 

hectare. 
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Ons motto voor dit jaar is “als goed niet goed genoeg is”. Is dit een 
motto dat jouw ook erg aanspreekt? We gaan graag met jou als 
geitenhouder in gesprek. Neem gerust contact met ons op.

Wij wensen je f ijne feestdagen en 
koester een gezond 2021!

José van cranenbroek 
06 - 12 99 80 86

Ro nald paardekooper 
06 - 53 57 65 42

Marjo n verbogt 
06 - 25 10 61 99

Frank veldkamp 
06 - 51 90 30 96

mark elsho ff 
06 - 82 34 98 65

Jan van der zee 
06 - 10 10 64 21

jarno thijs
06 - 20 86 62 20

pieterjan bakker
06 - 57 62 75 24

Erik reefhuis
06 - 51 58 10 94


