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Ontwikkel de jeugd, verbeter de toekomst
De nieuwste tool in de geitenhouderij: Goatcare Lammerscan. Geitenhouders die hun
opfok willen verbeteren, kunnen beter dan ooit bepalen hoe ze dat precies moeten doen
om tot de beste technische en financiële resultaten te komen.
Een verbetering van de opfok geeft een
gezondere opfok, met meer werkplezier.
Daarnaast resulteert dit in een gezonde
melkgeit die gemakkelijker méér melk

produceert en dus een hoger rendement
behaalt. Bij een productie van 1.000 kg
melk per geit per jaar en een vervanging van 25%, kost de opfok €0,0625 per
kilogram melk (Bron: Bestra). Wanneer u
betere technische resultaten bereikt in
de opfok, zal de levensproductie van de
toekomstige geitenstapel stijgen. De opfokkosten worden dan uitgesmeerd over
meer kilo’s melk.

Van der Paauw: “De Lammerscan
voorkomt bedrijfsblindheid”

Voorlichter Armanda Boersma heeft bij
geitenhouder Simon van der Paauw uit
Vreeland een Goatcare Lammerscan uitgevoerd. “Ik heb de scan laten uitvoeren
om bedrijfsblindheid te voorkomen.
Het is goed wanneer iemand anders
bekijkt of er op het bedrijf geen zaken
blijven liggen”, vertelt Simon.

Simon van der Paauw (r.) en zoon Jeroen.

Doel van de Lammerscan is optimalisatie
van het bedrijfsmanagement. Zodat uiteindelijk de beste technische en financiële resultaten op het bedrijf worden

gerealiseerd. Bij Van der Paauw duurde
de bedrijfsscan ongeveer drie kwartier.
Simon: “Armanda heeft het management
beoordeeld aan de hand van een checklist.
Er is vooral aandacht geschonken aan het
onderdeel stalventilatie, vanwege twijfels
over het functioneren hiervan. Met een
rookapparaat is de ventilatie beoordeeld.
Hieruit blijkt dat de opfokstal meer
ventilatieopeningen nodig heeft. Deze
hebben we gemaakt en voorzien van een
luchtgeleider in de vorm van een schuine
plank, waardoor de lucht naar binnen
en boven wordt geleid en minder snel/
hard op de lammeren valt. Deze oplossing
heeft ons weinig geld gekost.”

agrarisch ondernemers elkaar troffen via
de Ondernemingsraad van de school. Een
dagje op de boerderij is bedoeld om op een
leuke manier kennis te maken met wat er
allemaal gebeurt op een boerderij. Naast een
melkgeitenbedrijf doen ook een melkveeen een zeugenbedrijf mee. Niet alleen de
schoolkinderen komen op bezoek, ook een
groep ouderen. Een geslaagde dag vonden
de schoolkinderen en de ouderen.
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Een ander voordeel van de Lammerscan
vindt Simon dat bij hem alle kennis rondom geboorte en opfok weer is opgefrist.
“De Lammerscan is een goede aanvulling
van de kennisuitwisseling tussen voorlichter en veehouder. Voor mij als veehouder heb ik nu overzichtelijk in beeld hoe
het met de diverse managementfactoren
gesteld is. Het is aan mij in hoeverre ik
actie onderneem om de verbeterpunten
aan te pakken. Met als doel een optimaler
bedrijfsresultaat. Komend jaar zal ik de
resultaten van de aanpassingen ervaren.”

‘De Boer Op’ bij melkgeitenbedrijf Hengevelde
Op een oude hooizolder een film kijken
die de geitenboerderij zelf gefilmd
heeft. Zien hoe een geitje geboren
wordt, of in een skybox naar geiten in
een stal kijken. Kinderen van de Petrusschool in Hengevelde (O) waren eind
oktober te gast bij de familieVeelers.
Deze melkgeitenhouders doen al tien
jaar mee aan het evenement ‘De Boer
Op’. Het idee werd geboren toen vijf

Geitinfo

Toine van Toor, commercieel directeur ForFarmers Hendrix:

Mee veranderen, biedt toekomst
De vraag naar (geiten)zuivel in de wereldmarkt neemt toe.
“Mede daardoor heeft de Nederlandse melkgeitenhouderij
een prima bestaansrecht”, zei Toine van Toor, commercieel
directeur, op de studiedagen die ForFarmers Hendrix dit najaar
organiseerde.
Ondernemen met een duidelijk doel voor ogen is van groot
belang. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen doelstelling. Toine: “Denk
dus goed na over dit doel. Het kan bijvoorbeeld groei zijn. Groeien
om naar de toekomst toe een goede positie te hebben als bedrijf.
Als geitenhouder of als mengvoerleverancier. Om bijvoorbeeld
innovatiekosten over meer tonnen voer te kunnen verdelen, wil

ForFarmers Hendrix groeien. Door innovatie willen we voor u als
geitenhouder de beste partner zijn.”
De Nederlandse geitenhouders kenmerken zich door een hoog
niveau aan kennis en vakmanschap en niet te vergeten hun passie.
De geitensector is een uitdagende sector, waarbij de boer zelf het
verschil maakt. Van Toor: “Voerkosten per 100 kg melk geeft informatie, maar zegt niet wat er onder de streep verdiend wordt. Doordat
er in de geitensector geen quotum is, is de voerwinst per geit veel
belangrijker. En vanuit de praktijk zien we bij vergelijkbare bedrijven
verschillen in voerwinst van 26.400 euro per jaar. Maak dus weloverwogen en bewust keuzes. En durf te veranderen als het nodig is.”
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Duurzaam produceren

De geitensector ontwikkelt snel en de professionalisering gaat
hierdoor ook snel. Veel bedrijven maken een grote groei door.
De consument verwacht daarnaast dat geitenhouders duurzaam
produceren. Het welzijn van het dier staat voorop. Bijna iedere
geitenhouder past duurmelken toe waardoor de levensproductie
per geit is toegenomen. Maar daardoor is de kans op vervetten
groter en gezond houden van de duurmelk geiten is lastig. Daarom heeft ForFarmers Hendrix het concept Non Stop ontwikkeld.
Hierdoor blijven de duurmelk geiten in een constante conditie,
vervetten niet en blijven gezond. Dit verhoogt de levensproductie.
Antibiotica gebruik moet omlaag in de veehouderij. Dat geld
ook voor de geitensector. De meest kritische fase daarbij is het
lammerseizoen. Management, voeding en klimaat zijn grote in-

vloedsfactoren. De lammerscan van ForFarmers Hendrix haalt
de kritische verbeterpunten naar boven. Ook komen we met
een nieuw assortiment kunstmelken op de markt. Die zorgen
voor een goede start van het lam; voor een goede weerstand
waardoor minder medicijnen nodig zijn.

Ambitie realiseren

Van Toor: “Het mooie van de combinatie ForFarmers Hendrix is
dat er een compleet, professioneel en ervaren geitenteam staat.
Door de combinatie van de kennisaanpak van Hendrix UTD, de
scherpe prijzen en no nonsens aanpak van ForFarmers staan
wij klaar om bij te dragen in het waarmaken van uw ambitie.
Het bedrijf dat het beste met de markt mee verandert, blijft
bestaan. Dat geldt voor u, maar ook zeker voor ons.”

Goed organiseren begin
van succesvol bedrijf
Ambitie. Dat was het centrale thema van de geitenstudiedag die Hendrix UTD en
ForFarmers dit jaar gezamenlijk presenteerden. Door de snelle professionalisering van de
geitenhouderij wordt goed ondernemerschap namelijk steeds belangrijker. Daarom kregen
de aanwezigen een kijkje in de keuken van een andere sector: de varkenshouderij.
Johan van Hal, eigenaar van de Van Hal Group in Boxtel gaf zijn visie op ondernemerschap.

Johan van Hal vertelde over zijn ondernemerschap
en hoe hij omgaat met fluctuerende prijzen.

In Markelo werd 1 van de 3 studiedagen gehouden.

De Van Hal Group omvat een fokzeugenbedrijf, een vleesvarkensbedrijf en een
melkveebedrijf. Verder verzorgen ze zelf
het mesttransport en hebben ze een eigen
oplegger voor veetransport. Johan steekt
veel tijd en energie in de organisatie van
zijn bedrijf. Door een strakke organisatie
van het hele bedrijfsproces houdt hij zelf
ook tijd, geld en energie over voor andere
dingen die hij belangrijk vindt in het leven.

team betrokken is. Van Hal werkt niet
met bedrijfsleiders per bedrijf. Iedereen
heeft een eigen verantwoordelijkheid voor
een deel van het proces. En dat deel moet
optimaal verlopen. Een keer per maand is
er een werkoverleg waarbij de dierenarts
en de voervoorlichter aansluiten. Alleen
op dat moment worden er aanpassingen gedaan in het proces. Deze worden
geregistreerd zodat er teruggekeken kan
worden welke maatregelen effect hadden.
Op andere momenten komen er geen
adviseurs langs.

Eigen verantwoording

Organiseren begint bij het definiëren
van een missie, visie en een bedrijfsdoel. Zeker omdat Van Hal werkt met
17 werknemers en 6 zzp’ers is dit belangrijk. Het zorgt ervoor dat het complete
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Vaste protocollen

Er wordt gewerkt met een strakke weekplanning en de werkzaamheden worden

uitgevoerd volgens vaste protocollen. Zo is
er stuur op het proces en wordt alles altijd
op dezelfde wijze gedaan. Tevens wordt er
gewerkt met strak gescheiden afdelingen
om de looplijnen zo kort mogelijk te maken.
Al het materiaal in de kraamstal is blauw, al
het materiaal in de biggenstal is geel.
Op deze manier blijft alles waar het hoort
en dat bespaart zoeken en looptijd. Alles
staat in het teken van arbeidsefficiëntie.

Openheid en trots

Zijn advies is om regelmatig je adviseurs
tegen het licht te houden. Want de adviseur moet passen bij de bedrijfsvoering
op dat moment. Als je bedrijf verandert,
kan de adviseur wel eens niet meer de
aangewezen persoon zijn. Laat ook je
omgeving zien wat je doet. Van Hal merkt
dat er veel onwetendheid en onbegrip is,
maar op het moment dat je open over je
bedrijf vertelt en het laat zien, dan levert
je dat veel positieve reacties op. En dat is
ook weer iets waar je medewerkers trots
op kunnen zijn. En draagt op zo’n manier
bij aan het succes van je onderneming.

In de middag werd het gezelschap in drie kleinere
groepen verdeeld. Elke groep volgde een workshop.
Er kon gekozen worden uit Geitsignalen van Nico
Vreeburg, Rantsoenefficiëntie door Pierre van
Oord, of Duurmelken, hoe hou ik duurmelkers
gezond door Rene van de Gevel.

Nieuwe CAPRI geiten- en VITA CAPRI
lammerenvoeders
ForFarmers en Hendrix bundelen hun
krachten in de markt. We zijn er dan ook
trots op om zowel de nieuwe geiten- als de
nieuwe lammerenvoeders te presenteren.
Het geitenassortiment draagt de naam
CAPRI, de nieuwe lammerenvoeders
krijgen de naam VITA CAPRI. De basis voor
dit assortiment is een nieuwe voedingsvisie Feed 2 Milk. Jarenlang onderzoek op
proefbedrijven, internationale kennis en
praktijkervaring komen hierin samen.
ForFarmers Hendrix richt zicht met CAPRI
voeders op probleemloos werken met
gezonde geiten. Daarbij staan optimale
voerbenutting en melkproductie centraal.
Met onze uitgekiende voeders en het
vakkundige advies van de geitenspecialist leggen we, samen met u, de basis
voor sterke gezonde en hoogproductieve
geiten. Want dat zorgt uiteindelijk voor de
hoogste voerwinst.

Voerlijnen

De ene veehouder is de andere niet.
Daarom biedt ForFarmers Hendrix u twee
voerlijnen: Maxima en Prima. Elke lijn
heeft zijn specifieke kenmerken, waarmee
u heel eenvoudig het voer vindt dat past
bij uw bedrijf en uw doelstellingen.
We hebben de Maxima-lijn: voor een
maximale dierprestatie, ondersteuning
van de gezondheid en een scherp krachtvoergebruik. De Prima-lijn staat voor
prima voeders tegen een scherpe prijs.
Daarnaast zijn er nog enkele eiwit
correctievoeders en specialiteiten. Dat zijn
bijvoorbeeld de Transitie-voeders. Speciale
voeders voor de laatste drie weken voor
het aflammeren en de start van de lactatie. De Transitievoeders helpen bij een
optimale start van de lactatie door: een
hoog GlucoPotentieel. Dit helpt bij het
minimaliserenvan de negatieve energiebalans. En een optimale mineralensamenstelling, die ondersteunt de gezondheid
en specifiek de leverfunctie.

Gezonde geiten

ForFarmers Hendrix heeft daarnaast een
speciale aanpak voor duurzame duurmelkers: Non Stop. Met deze voedingsaanpak
stuurt u op een constantie conditie.
Non Stop voeders stimuleren de melkproductie. Zo houdt u duurmelkers gezond en
kunt u de levensproductie verhogen. Want
een melkgeit 1 jaar langer melken, levert u
19 euro per geit per jaar extra op.

VITA CAPRI

Speciaal voor de lammeren is er het VITA
CAPRI assortiment, een assortiment
dat bestaat uit geitenkunstmelken en
krachtvoeders. Omdat een goede lamme-

renopfok de basis legt voor een gezonde
en duurzame melkgeit, richt ForFarmers
Hendrixzich met Vita Capri op een opfok
met maximaal rendement: gezonde lammeren met de beste groei. En dat betekent
voor u makkelijk werken. Met onze uitgekiende voeders en het vakkundige advies
van de geitenspecialist leggen we, samen
met u, de basis voor sterke, gezonde en
hoogproductieve geiten.

