‘Ik doe niks bijzonders…’ Rinie Raymakers melkt 1.404 kg melk
Tekst: Wilma Wolters

Het melkgeitenbedrijf met de hoogste productie is Janneke’s Hoeve van Rinie Raymakers in het
Brabantse Asten. Zijn 450 geiten gaven in 2008 gemiddeld 1.404 kg melk met 4,12 procent vet
en 3,38 procent eiwit. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?

E

lk jaar een stijgende productie en
over 2008 een gemiddelde jaargift
per geit van 1.400 kg melk. Er zijn
niet veel geitenhouders die hem dat nadoen,
maar Rinie Raymakers zelf relativeert het
succes en vindt dat hij “niets bijzonders”
doet. En – nog verrassender – zijn dieren

kunnen nóg meer geven, zegt hij. “Maar dan
gaat het ten koste van de diergezondheid, en
dat wil ik niet.”

Niet de maximale productie
Bovenaan staan in de bedrijfsvergelijking is
geen doel op zich voor Raymakers, maar hij

vindt het toch mooi. “Ik streef wel naar een
zo hoog mogelijke productie in kg vet en
eiwit, maar dat mag niet ten koste gaan van
de diergezondheid. Als een geit genetisch
1.500 kg melk kan geven, dan laat ik haar
maar 1.450 liter geven. Dan houdt ze het
beter en ook langer vol.”
Raymakers spreekt uit ervaring: in het voorjaar van 2007 kreeg hij door te vette geiten
veel doodgeboren lammeren en de geiten
startten moeilijk op. “Ik heb mijn dieren
eind 2006 overvoerd om ze maar zoveel
mogelijk melk te laten geven. Daar heb ik
van geleerd; dat doe ik nooit meer.”
Naast de genetische achtergrond van een
geit en het voer dat ze krijgt, is de dagelijkse verzorging ook belangrijk om een hoge
productie te halen. Raymakers erkent dat,
maar weet niet wat het belangrijkst is op
zijn bedrijf. “Het is een samenspel van al
die dingen. Als een dier genetisch niet in
staat is 1.500 liter te geven, zal ze dat ook
nooit halen. Aan de andere kant moet het
hele systeem om een dier heen goed zijn,
wil ze die hoge productie waarmaken.”

Ideaal

Foto’s: Wilma Wolters

Raymakers probeert die ideale situatie zo
goed mogelijk te benaderen door elke dag
stipt om 6 en 18 uur te melken, zijn geiten
16 uur lang zoveel mogelijk licht te bieden,
weinig voerveranderingen, en schoon en
netjes te werken. Ook houdt hij zijn dieren
in zes groepen van 72 dieren, op basis van
productie en conditie. Sowieso na elke
melkcontrole is de geitenhouder met de
groepen aan het schuiven, maar vaak ook
tussendoor. “Ik zit veel van mijn tijd in
papieren te snuffelen en het is mijn hobby
om cijfers te analyseren. Dan kom je soms
tot nieuwe inzichten en ga ik weer met
mijn groepen aan het schuiven. Zonder
bijvoorbeeld de melkcontrole zou de lol
van geiten houden voor mij eraf zijn.”
Raymakers denkt dat dat ook het punt is
waardoor andere geitenhouders niet die
hele hoge productie halen. “Ik denk dat
zij niet alle kennis die er is, toepassen. Je
moet weten wat je doet, erbovenop zitten,
op alle fronten. De ketting is zo sterk als de
zwakste schakel. Waarom doen mijn geiten
dit, en waarom doen ze dat juist niet?
Het is het verschil van mens en interesse.”
Raymakers gelooft overigens niet dat zijn
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Gemiddeld over 129 bedrijven

kg fcm/geit
1.404
1.391
1.323
1.320
1.313
1.286
1.253
1.250
1.242
1.230
1.012

vet%
4,12
3,86
3,86
4,22
4,10
4,33
4,05
4,03
4,14
4,05
4,08

eiwit%
3,38
3,39
3,25
3,42
3,42
3,45
3,57
3,47
3,48
3,50
3,40

kg v+e/geit
103,88
102,97
97,87
97,68
97,15
95,15
92,73
92,48
91,93
91,03
75,35

manier van geiten houden zaligmakend is.
“Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Een bedrijf dat voor massaproductie gaat
en de kostprijs sterk in de gaten houdt,
kan financieel net zo goed interessant zijn.”

Gedreven persoon
Raymakers melkt ‘slechts’ 450 dieren. Is het
met dat aantal makkelijker om een hoge
productie te halen dan met duizend geiten?
“Nee”, klinkt het stellig, “aantallen zijn niet
van belang, maar met meer dieren is de
inrichting van je bedrijf belangrijker. Je zult
meer moeten delegeren en minder tussen
de dieren lopen. Dat zou voor mij een groot
probleem zijn.” Raymakers wil zelf de
controle houden, zijn dieren elke dag zien.
Hij is een gedreven man. “Ik wil zo weinig
mogelijk fouten maken. Misschien maak ik
geen cruciale fouten, maar ik maak ze wel
degelijk en daar baal ik dan van.” Zo neemt
Raymakers het zichzelf kwalijk dat zijn dieren vorig jaar Clostridium hadden. “Ik heb
matig stro geaccepteerd terwijl achteraf
bleek dat er een veel betere kwaliteit
beschikbaar was. Dat had ik nooit moeten
accepteren.”
Door zijn fanatisme rekent Raymakers erop
in de volgende bedrijfsvergelijking ook hoog
te eindigen. “Als de puzzelstukjes goed in
elkaar vallen, dan sta ik volgend jaar wel
weer in de top vijf. Want ik ben nooit
tevreden, het kan altijd beter.”

Jaarlijkse vergelijking
Elda ICT & Services stelt elk jaar een
bedrijfsvergelijking samen door de jaarproductie per bedrijf te delen door het
gemiddeld aantal aanwezige dieren.
In 2008 ligt het productiegemiddelde van
de 129 bedrijven die in de vergelijking zijn
meegenomen op 1.012 kg melk per geit,
gecorrigeerd voor vet en eiwit. Vorig jaar
was dat nog 984 kg (127 bedrijven). Het
gemiddelde vetpercentage ligt op 4,08
(in 2007 4,00 procent) en het eiwitgehalte
op 3,40 procent (was 3,39). Het aandeel
hoogproductieve bedrijven neemt toe.
In de vergelijking van 2007 stonden
55 bedrijven met een productie van meer
dan 1.000 kg melk per geit, in de jongste
bedrijfsvergelijking staan er al zeventig.
Om deel te nemen aan de bedrijfsvergelijking dient een geitenhouder het overzicht
‘diertelling’ over het hele jaar en een kopie
van de achterkant van de laatste melkgeldafrekening van het jaar op te sturen naar
Elda.
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