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Het voorjaar begon dit jaar nat en koud. Hierdoor 
kwam de grasgroei, maar ook het zaaien van andere 
gewassen, laat op gang. Op enkele plekken werd er 
tussen half en eind april al gemaaid maar de meeste 
geitenhouders vonden die snede nog te mager. 
Rond Hemelvaartsdag stond er een mooi gewas met 
voldoende massa voor de 1e snede, echter was er 
van een constante droge periode geen sprake. Toch 
waren er geitenhouders die de gok gewaagd hebben 
met veel uiteenlopende resultaten: van een topkuil tot 
plekken waar ingekuild werd in de stromende regen. 
Dergelij ke uiteenlopende oogsten vragen ook om 
een heel andere strategie rondom het voeren. De 
geitenhouders die gewacht hebben tot eind mei, of 
zelfs tot half juni, zagen de grasgroei fl ink doorgaan, 
wat resulteerde in een oogst van vaak 6 á 7 ton droge 
stof per hectare. 

Een hoge opbrengst, met als grote kanttekening dat 
de voedingstoffen zich verdeelden over die grote 
massa wat resulteerde in lage voederwaarden en 
matige verteerbaarheid. Wanneer voer je wat, welke 
strategie is voor welke kuil handig en hoe maak je van 
die taaie kuil nog voldoende melk?

Natte kuilen, lichte tot normale 1e snede
De nattere snedes zaten dit jaar tussen 15 – 30% DS, 
waarbij  het grote verschil voornamelij k zit in het feit 
of er regenwater in is gekomen of niet. Het ‘losse’ 
regenwater zorgt voor een mindere conservering 
maar tij dens het uitkuilen ook voor een grotere kans 
op rotting. Een hoog boterzuur of ammoniak is niet 
vreemd in dit type kuil. 

Belangrij k advies voor de hele natte kuil: 
 Voer ze voor het eind van dit jaar op.
 Zorg voor buffering! Let daarbij  op het juiste type 

buffer, want een verkeerde buffer zorgt voor een 
averechts effect!

Nieuw buffer-mengsel: GIJ S Geit Pens Actief Multi. 

Kuilen zonder regenwater werden regelmatig vochtig 
ingekuild, maar zij n wel heel smakelij k door het hoge 
azij n- en melkzuurgehalte wat positief kan werken 
op voeropname en melkproductie. Opnames kunnen 
zelfs zo fors stij gen dat door de hogere NDF-opnames 
de rantsoenen vertragen met het ‘slappe gras’. 

Drogere maar vooral zware 1e snede
Grove snede, hoge opbrengsten maar beperkte 
voederwaarden en hoge verzadigingswaarde, zo zij n 
veel 1e snedes te typeren. Daarnaast zij n dergelij ke 
kuilen vaak broeigevoelig. De grootste uitdaging zit 
in het voorkomen van de verzadiging en het effectief 
omgaan met de lage voederwaarde. Veel van deze 
kuilen hebben een extra eiwitaanvulling nodig.  
Een vroege, natte voorjaarskuil of een eiwitrij ke 
najaarssnede zou een perfecte aanvulling zij n. 
Diegene die kuilen kunnen mengen en hierdoor dit 
taaie type kuil kunnen verdunnen, kunnen hierdoor 
veel compenseren. Daar waar de correctie niet uit 
het eigen ruwvoer kan gebeuren, ligt er een fi kse 
uitdaging om zo goed mogelij k, maar vooral ook 
tegen zo laag mogelij ke kosten, te kunnen melken. 
Het bij voeren van suikerrij ke siroopproducten is 
niet altij d de oplossing, aangezien er meestal veel 
suikers aanwezig zij n in de droge kuilen en te veel 
suiker zorgt voor een verzadiging van glucose op 
bloedniveau. Voederzout bij voeren brengt extra 
smaak, maar de juiste gistmengsels bij voeren heeft 
een beter effect. De juiste gisten ontsluiten de taaie 
celwanden waardoor de inhoud beter benut kan 
worden. Echter, het is natuurlij k wel zo dat wat er niet 
in zit, er niet uitgehaald kan worden. Kuilen met hele 

lage voederwaarden lij ken in veel opzichten op ‘stro 
met suiker’. Wellicht is een stro-brok-achtig rantsoen 
wel heel interessant om tenminste de melkproductie 
op peil te houden. Speciaal voor deze voerstrategie 
heeft GIJ S een nieuwe M-lij n krachtvoerreeks 
opgezet die perfect aansluit op deze taaie 1e snedes. 
Bij komend voordeel van deze voeders zij n dan ze 
scherper geprij sd zij n.

Belangrij k advies voor lastige, taaie 1e snede kuil:
 Houd melkproductie op pij l.
 Ruwvoer op maat inzetten.
Nieuw: GIJ S krachtvoer reeks  M-lij n.

Wat groeide er na de 1e snede?
Dat was vooral erg afhankelij k van hoeveel massa 
er de 1e snede gemaaid is. De vroege tot normale 
snedes groeiden zoals verwacht en konden voor 
zowel de tweede als derde snede tussen de 4-5 weken 
weer gemaaid worden. Prima voederwaarden in deze 
kuilen. Bij  de late 1e snede kwam de groei langzaam op 
gang, maar was de bodemvoorraad ook ingeslonken. 
Hierdoor kwam de volgende snede wederom laag uit 
in voederwaarde.

INSPELEN OP DE RUWVOERVOORRAAD 2021
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EENVOUDIGE BEDRIJFSVOERING LOONT
In 2005 vertrokken Evert en Mira Jansen met hun 3 
kinderen vanuit de oude vertrouwde stek in Weesp 
naar Hoogersmilde. Met een hart vol idealen en hoop 
kochten ze daar een bedrijf met 5 ha grond, plek 
voor 800 geiten en een 2 x 30 Gascoigne Melotte 
melkstal. In al die jaren hebben ze het bedrijf en gezin 
ontwikkeld tot wat het nu is: een stek die plek biedt 
aan 2600 melkgeiten, 1000 lammeren, 6 kinderen en 
28 ha grond. Het enige wat misschien nog aan 2005 
doet denken is de 2 x 30 melkstal. Hieraan is niets 
veranderd, terwijl de rest van het bedrijf flink is 
ontwikkeld. 

Mira en Evert hebben samen een duidelijke rolverdeling, 
zowel operationeel als in het ondernemerschap. 
Vooral op dit laatste onderdeel speelt Mira een 

onzichtbare rol, maar oh zo belangrijk. Misschien kun 
je haar rol het beste omschrijven als dé haven, waar 
manlief en kinderen regelmatig binnenvaren om weer 
even op adem te komen, om vervolgens vol hoop en 
energie verder te gaan. Hoe de Jansens hun bedrijf 
omschrijven, de rolverdeling zien en hun motivatie 
valt ook erg mooi te lezen op hun eigen website:  
www.melkgeitenhouderijegzjansen.nl 

Met Evert aan het roer...
 dat is nodig om koers te houden... 

– Mira Jansen

Accepteren dat dingen gebeuren: 
het beste medicijn tegen stress
Evert zijn jeugdlessen hebben hem als ondernemer 
gevormd. De werkdruk in zijn jonge jaren zorgden 
er voor dat hij voortdurend op zoek was naar hoe 
hij zijn werk makkelijker kon organiseren. Hierdoor 
heeft hij erg goed hoofd- en bijzaken van elkaar leren 
scheiden. Daarnaast kan Evert goed met werkstress 
omgaan, zelf is zijn verklaring net zo eenvoudig als zijn 
bedrijfsvoering. “Accepteren dat dingen gebeuren. 
Financiële stress is een ander verhaal, daar heb ik in 
de loop der jaren voldoende uitdagingen gekend. Ik 
merk ook, nu ik ouder word en meer heb om zuinig op 
te zijn, dat de financiële afwegingen groter worden. 
Dat is wel eens lastig, maar gelukkig kunnen Mira en ik 
daar goed over praten” aldus Evert. Zijn bedrijfsdoel 
is: met zo min mogelijk arbeid zoveel mogelijk melk 
af te leveren. Dat lukt hem goed met twee deeltijd 

medewerkers en twee melkers. Eén van de melkers 
doet de ochtend melking, de ander de avond melking. 
Het melkteam werkt er al negen jaar en daar zijn Evert 
en Mira trots op. “Al zo lang hier willen melken en dat 
in die oude melkstal” zegt Evert lachend.

“De melkers vinden het prettig om veel uren te 
werken, die kunnen ze bij ons maken” verklaart Evert. 
“Een melkbeurt duurt van 02.00 uur tot 09.30 uur en 
‘s middags om 14.00 uur start de volgende melkbeurt 
tot 21.30 uur. Ik heb er totaal geen omkijken naar. 
Medewerkers die het naar hun zin hebben zijn een 
zegen voor ons bedrijf en zorgen er voor dat ik mijn 
werk makkelijker kan organiseren. De melkstal is 
het enige dat niet past in onze bedrijfsfilosofie 
en toch willen we het niet anders dan zo. Als we 
een moderne melkstal zouden bouwen dan zal het 
melken veel sneller gaan, maar we denken dat onze 
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melkmedewerkers dan de langste tij d hier zij n geweest. 
Dus dit houden we nog mooi even vol zo” zegt Evert 
vastberaden. “Eerst gaan we eindelij k ons nieuwe huis 
bouwen en dan de oude stal aanpakken. Deze wordt evenals 
onze nieuwe stal met mechanische ventilatie. In de winter 
houden de geiten in de nieuwe stal de melk er veel beter 
onder omdat de temperatuur er beter te reguleren is. Als 
er in de komende jaren grond voorbij  komt willen we dat 
graag kunnen kopen. Als we dan weer wat jaartjes verder 
zij n denken we nog eens over de melkstal na”.

Arbeidsgemak vind je over hele bedrij f. Soms in grote 
dingen zoals het machinepark en soms in hele kleine 
dingen. Een goed voorbeeld is de snelheid waarin 
medewerkers de slangetjes van de melkautomaten 
schoonspuiten. Door met een grote melkslang te werken, 
welke af te sluiten is met klemmen, kan er een tuinslang 
op worden gezet om te spoelen. Zo is het klusje in de helft 
van de tij d te doen. 
Wat goed en in rap tempo gebeurt, is het controleren 
van de geiten. Naast dat de melkers vaste merktekens 
gebruiken als ze iets aan de dieren zien, controleert 
Evert al zij n geiten tij dens het voeren. De aanschuifrobot 
heeft ook voor meer arbeidsgemak gezorgd. Naast arbeid 
gemak is er qua voeding nu meer mogelij k. Doordat het 
voer nu geleidelij k over de dag gevoerd wordt, hebben de 
specialisten van GIJ S het rantsoen fl ink kunnen versnellen. 
Dit is goed terug te zien in de resultaten. Op dit moment 
zitten de geiten van  Evert en Mira op een productie van 
1266 kg meetmelk met 4,48% vet er 3,47% eiwit. “Leuk 
detail” zegt Evert, “dat ik het nette melkvetpercentage 
zonder vetverhoger behaal”. 

6 partij en gras en 2 soorten krachtvoer het hele jaar door
Investeren in goed gras, daar heeft Evert de afgelopen 4 
jaar fl ink op ingezet. Hij  doet samen met zij n jongens het 
landwerk. Wat opmerkelij k daarbij  is, is dat hij  elk jaar 
de slechtere stukken land bewerkt met een wiedeg en 
het meteen weer opnieuw wordt doorgezaaid m.b.v. een 
doorzaaimechanisme dat op de wiedeg zit. Het grasland 
blij ft op deze manier gezond en geeft een goede opbrengst. 
Het voer wat tekort is wordt in balen aangekocht.  Evert 
heeft er voor gekozen al zij n ruwvoer in balen op te slaan. 
Elke dag snij dt hij  zes balen los. Dus er wordt nooit één 
partij , maar altij d zes partij en gevoerd. Zo kan hij  lang 
hetzelfde rantsoen voeren en als er een keer een kantbaal 
in zit, dan wordt dit goed opgevangen omdat het maar een 
zesde deel van het totale ruwvoerrantsoen is. De balen met 
gras worden met de voermengwagen gemengd en gevoerd. 
Later op de dag wordt met dezelfde voermengwagen 
het krachtvoer over het gras heen gevoerd. “Dit is iets 
meer werk, maar komt de melkproductie ten goede, dit 
resulteert meer melk per gewerkt uur” stelt Evert. Evert 
maakt volop gebruik van de kennis en expertise van GIJ S, 
waardoor er met twee krachtvoeders kan worden gewerkt 
op dit aantal melkgeiten. Eén voor de duurmelkers en 
eén voor de hoogproductieve melkgeiten. Inhoudelij k 
worden de voeders gewijzigd als de dieren of een 
rantsoenwijziging er aanleiding toe geven. Tevens is er 
in overleg met zij n GIJ S specialist een gezondheidsgoodie 
aan zij n krachtvoer toegevoegd, welke door Evert zelf 
gewenst en bedacht is. Dit bevalt hem goed en laten we dit 
maar het geheim van Smilde noemen. Zo draagt het GIJ S 
maatwerkvoer bij  aan het bedrij fsdoel van de Jansens; 
‘waarom moeilij k doen als het makkelij k kan?!’

VREET-WEETJES
De afgelopen maanden heeft WUR stagiaire Judith 
Zuij dwegt onderzoek gedaan naar het vreetgedrag van 
de melkgeiten op GIJ S Mekkerhof. In totaal zij n 52 geiten 
ieder drie ochtenden en drie middagen geobserveerd. 
Daarmee heeft Judith maarliefst 108 uur met haar 
laptop op de stroverdeler gezeten om het dagpatroon 
van de geiten in beeld te brengen.  De meeste geiten 
spendeerden, zoals verwacht, ’s ochtends meer tij d aan 
vreten (+88 minuten) dan ’s middags. Daarentegen werd 
in de middag juist meer tij d besteed aan herkauwen 
(+104 minuten). De variatie tussen geiten was echter 
enorm. De ene geit spendeerde bij na 25% van haar tij d 
aan vreten, terwij l de ander slechts zo’n 5% van haar 
dag hieraan besteedde. We hadden op z’n minst dan een 
verschil verwacht in melkproductie tussen deze geiten, 
maar dat was in dit onderzoek niet het geval.

Op dagen met (matige) hittestress (THI > 70) vraten de 
geiten ongeveer één uur per dag minder. Dit resulteerde 
over het algemeen pas één tot drie dagen later in een 
daling in de melkgift. Afhankelij k van hoe lang de 
hogere THI aanhield was een snel of langzamer herstel 
zichtbaar. Tot slot heeft Judith ook nog gekeken naar 
voorkeursplekken van liggen en vreten van de geiten. 
In haar onderzoek ging 13% van de geiten steeds op 
dezelfde plek liggen en 21% van de geiten ging steeds op 
ongeveer dezelfde plek vreten. In het vervolgonderzoek 
gaan we vreetgedrag verder proberen te linken aan voer 
en stikstof effi  ciëntie van de geit.

“Wist je dat ... de meeste geiten 
‘s ochtends het meeste vreten”
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DEMODAGEN INVENTIEF MET RUWVOER

OPTIMALISEREN MET BIJPRODUCTEN

Afgelopen jaar hebben GIJ S klanten zich ingezet 
voor inventieve ruwvoerteelten. Inmiddels heeft 
sorghum een vaste plek gekregen in het assortiment 
gewassen die GIJ S bij  haar klanten adviseert. De teelt 
krij gen we steeds beter in de vingers en nu gaan we 
samen met klanten op zoek naar verbeterde teelt- en 
oogstmethodes. 
In 2021 verliep het voorjaar kouder (en natter) dan de 
afgelopen jaren het geval was. Tij dens de demodagen 
hebben we uitgebreid stil gestaan bij  de effecten 
op de teelt van zowel sorghum als gerst-erwten 
mengsels. Voor sorghum betekende de zaai in half 
mei een moeilij ke start. Verschillen in ras, regio en 
grondsoort werden goed duidelij k. Daarnaast zal van de 
rassendemo’s per ras een opbrengst en voederwaarde 
bepaling gedaan worden. Al deze informatie zetten 
we in bij  ons ras advies voor 2022.  Ook in de gerst-
erwten zagen we een andere ontwikkeling dan vorig 
jaar. Dit jaar groeide het ondergezaaide gras dusdanig 
goed dat het de erwten geen kans gaf om tot volledige 

ontwikkeling te komen. Dit heeft voor- en nadelen. Het 
voordeel is dat er met de oogst van de gerst en erwten 
ook een goede snede gras mee geoogst kon worden 
en voor de volgende snede er gelij k een goeie grasmat 
gevestigd was. Nadeel was dat de erwten te weinig 
ontwikkeld waren en niet de gewenste bij drage aan 
het eiwit in het gewas konden leveren. Voor komende 
jaar gaan we kij ken hoe er een betere balans tussen de 
erwten en het gras gerealiseerd kan worden zodat er 
voldoende eiwit door de erwten geleverd kan worden 
en er een goeie grasmat ligt voor de volgende snedes.
Dit voorjaar zij n we gestart met een proef voor multi-
cut sorghum. Dit betekent dat de sorghum in de zomer 
geoogst wordt om daarna te laten hergroeien en in het 
najaar nog één keer te kunnen oogsten. Half augustus 
is de sorghum voor het eerst gehakseld en ingekuild. 
Eind september zal er van gevoerd gaan worden en op 
8 oktober kunnen we tij dens de demodag de eerste 
ervaringen en resultaten met jullie delen. 
Wil je erbij  zij n? Kij k op  www.metgij s.nl/demodag

Net naast de A30 bij  Barneveld ligt het nette 
melkgeitenbedrij f van Gert en Bertine Overeem. 
Samen runnen ze daar een melkgeitenbedrij f met 800 
melkgeiten en 160 opfoklammeren. De missie van Gert is 
om optimaal te melken met zo laag mogelij ke voerkosten 
en dieren met een scherpe conditie. Al enkele jaren is 
hij  voorzichtig wat aan het proberen met voeren van 
perspulp. Maar echt het roer om is er om diverse redenen 
niet van gekomen. Ruim een jaar geleden maakte hij  
samen met Jan van der Zee van GIJ S een plan van 
aanpak en ging het roer fl ink om. Meer melk en lagere 
voerkosten met behulp van bij producten. Daarnaast 
zij n de dieren met een lagere productie apart in een 
pot gezet en met andere krachtvoeder gevoerd. Er is 
meteen begonnen met het voeren van een mix van pulp 
en tarwegist concentraat. Dit liep voorspoedig. Geiten 
namen het goed op en het extra beetje penseiwit uit 
het product was een welkome aanvulling bij  de redelij k 
bestendige partij en gras. Echter, het product was al 
gemengd en dat mengen kon Gert zelf ook wel. Dus al 
snel werd besloten om een tarwegistconcentraat-
silo naast de stal te zetten. Nu wordt er los perspulp 
gevoerd en zelf opgemengd met tarwegistconcentraat. 
Omdat melk en kostprij s erg belangrij k zij n, worden 
elke week door Gert de resultaten van zij n potmeter 
en krachtvoergift doorgestuurd naar GIJ S. Deze 

resultaten worden wekelij ks door Jan verwerkt en, 
indien nodig, wordt de koers bij gesteld. In een tij d van 
stij gende krachtvoerprij zen, dus stij gende voerkosten, 
heeft de familie Overeem de voerkosten (krachtvoer 
en bij producten) van 1 kg melk binnen een jaar verlaagd 
van €0,182 naar €0,175. Daarnaast is de melkproductie 
gestegen met 39 kg melk per geit. 

We zij n er nog lang niet
Gert ziet nog voldoende kansen om zij n melkproductie 
verder te verhogen en voerkosten te verlagen. En deze 
worden de komende tij d verder uitgeprobeerd. Want 
eigenlij k is het ondernemen op deze manier ook wel 
pionieren. Ontdekken, soms een misser, er weer van 
leren en weer door. Gert en Jan genieten van deze 
manier van werken. Bertine geniet mee, want plezier in 
je werk is het halve resultaat!

Is het nu allemaal rozengeur en maneschij n?
Alles behalve dat. Het is erg boeiend om op deze manier 
te werken, maar het maakt het in sommige gevallen ook 
wat complexer en er komt meestal extra werk bij  kij ken. 
Daarnaast is kennis van voeding en de werking van 
bij producten erg belangrij k. Jan zij n stelling is hierbij : 
alles kan, maar niet alles wat kan past bij  de doelstelling 
die een veehouder heeft. 



BOEREN MET10 | GIJ S MEKKERNIEUWS | 11 

EFFICIËNTIE BEWAKEN = RENDEMENT VERHOGEN
In de vorige editie van Mekkernieuws hebben we verteld 
over onze nieuwe tool “VOER”. “VOER” staat voor Voer 
Overzicht Effi  ciëntie & Rendement. ‘VOER is ontstaan 
omdat wij  samen met onze geitenhouders graag kort 
op de bal willen spelen, ’vertelt geitenspecialist Mark 
Elshoff. Het bestaande volgsysteem (MelkMonitor) geeft 
een goed overzicht van het behaalde bedrij fsresultaat 
van de afgelopen maand, kwartaal en jaar. Mark oordeelt: 
‘Een waardevol en betrouwbaar systeem, maar voor het 
bij sturen en het uitdagen van de onderlinge groepen 
melkgeiten is deze uitdraai te algemeen en te laat.’

Een groot aantal klanten houdt de productie bij  
middels een potmeter of via automatische herkenning 
in de melkstal en weet tevens per groep de kracht- 
en ruwvoergift. Geitenhouder Martin Zwiep van 
Geitenhofstee de Geitelarij e vertelt: ‘Wekelij ks, op 
een vaste dag, stuur ik de weekgemiddeldes van de 

productie en de verstrekte rantsoenen in een vast 
format door aan mij n bedrij fsadviseur. Deze verwerkt de 
gegevens in VOER en komt direct met een voedingsadvies 
op maat.’ 

‘Doordat je wekelijks de gegevens bekijkt,
kun je meteen de effecten zien van het 
advies, zo nodig direct aanscherpen.

Da’s kort d’r op!’

- Mark Elshoff 

Het gestructureerd in een wekelij ks interval de 
rendementen per pot bekij ken is een goede tool om 
geiten in de opbouw van hun melkgift meer te stimuleren 
om een zo hoog mogelij k resultaat te behalen. In de 
herfstperiode houdt VOER de voereffi  ciëntie makkelij ker 
binnen de gestelde bedrij fsdoelstelling. 

‘Tussen de bedrij fsbezoeken door weet ik precies 
wat er speelt in een koppel. Ik kan bij  een dreigende 
afl opende melkgift in de tweede helft van het jaar eerder 
schakelen in mij n rantsoenadviezen. Zo houden we ook 
in die periode de geiten beter aan de melk en in de juiste 
conditie,’ aldus de geitenspecialist. ‘Het behouden van 
de melkgift in deze periode van het jaar geeft een hoger 
startpunt voor de productie van het volgende jaar.’

Martin ervaart dat door de deelname het contact met zij n 
adviseur effi  ciënter is geworden. ‘Iedere week hebben 

we een kort sparringsmoment. Daarnaast zij n de fysieke 
bedrij fsbezoeken meer gericht op de dieren die de 
aandacht verdienen. ‘ Mark ervaart hetzelfde: ‘Ik ervaar 
het als écht teamwork. Tij dens een bedrij fsbezoek is het 
goed even de dieren te zien die presteren zoals verwacht, 
maar doordat ik tussentij ds volledig op de hoogte ben 
over het presteren van de geiten kan ik mij  tij dens het 
bezoek volledig focussen op actuele onderwerpen, zoals 
het opstellen van een dek- of ruwvoerplan.’

‘Door mee te doen met deze tool, ga je gezamenlij k een 
commitment aan,’ aldus Martin. ‘Je bent eensgezind 
bezig met hetzelfde bedrij fsdoel.’ De geitenhouder hield 
voordat hij  deelnam ook al gegevens van zij n dieren bij . 
‘Eigenlij k hield ik wellicht teveel gegevens bij . Nu is het 
beknopter en daardoor overzichtelij ker. Ik kan me nu 
meer focussen op wat echt belangrij k is: het effi  ciënt 
behalen van een hoog rendement.’

EFFICIËNTIE BEWAKEN

De kracht van GIJS ‘VOER’
 DIRECT AANSCHERPEN

 STRUCTUUR 

 WETEN WAT ER SPEELT 

 BEDRIJFSDOEL WAARBORGEN

IS RENDEMENT VERHOGEN

‘Je bent eensgezind bezig met hetzelfde bedrijfsdoel.’
- Martin Zwiep
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SNEAK PREVIEW TOTAAL AANPAK LAMMEREN
In het GIJS Mekkernieuws van eind vorig jaar hebben wij met trots onze nieuwe melkpoederlijn geïntroduceerd. De 
melkpoeders hebben uitstekende resultaten laten zien, maar het kan nog beter! Want een 100 procent vlekkeloze 
opfok is niet altijd enkel met een uitstekend melkpoeder en de daarbij verstrekte adviezen te behalen. GIJS is de 
afgelopen maanden druk bezig geweest met het ontwikkelen van een opfokconcept: Totaal Aanpak Lammeren.

Om er zeker van te zijn dat het concept aansluit bij de wensen van de geitenhouder heeft GIJS een aantal fanatieke 
en enthousiaste geitenhoudsters uitgenodigd om het concept te toetsen. Op een zonnige dinsdag kwamen zij bij 
elkaar en hebben met een kritische blik verschillende onderdelen van het concept bekeken en beoordeeld. Als GIJS 
kunnen we hun inbreng erg waarderen en hebben we van hen geleerd. We nemen de aangedragen punten mee in 
de verdere ontwikkeling van het Totaal Aanpak Lammeren. We streven ernaar vóór het aflamseizoen begint jullie te 
verrassen met ons concept en het te laten zien tijdens een bezoek aan jullie bedrijf.

AGENDAONZE ADVISEURS 
8 oktober  Demodag Geitenhouderij  
   Langenberg
   Kijk voor meer informatie  
   www.metgijs.nl/demodag

26, 27 en 28 oktober RVM Hardenberg
23, 24 en 25 november RVM Gorinchem

José van cranenbroek 
06 - 12 99 80 86

Ro nald paardekooper 
06 - 53 57 65 42

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

Erik reefhuis 
06 - 51 58 10 94

Geitenteam 
geiten@metgijs.nl


