
GKN Nieuwsbrief – editie 2. 
Via deze nieuwsbrief informeren we u over KI gere-
lateerde onderwerpen. Reacties, vragen en tips 
zijn welkom via info@geitenki.nl

GKN heeft kalenderjaar 2016 afgesloten met een 
bescheiden groei in het aantal inseminaties. Dank-
zij een geweldig team van vaste medewerkers, 
voeradviseurs, betrokken fokkers en vakspecialisten 
hebben we de geitenhouderij weer kunnen onder-
steunen met veilig fokmateriaal en een genetische 
sprong voorwaarts. Ook in 2017 gaan we verder met 
die missie. Via deze weg ook een bedankje aan de 
geitenhouders die hebben bijgedragen aan de ont-
wikkeling van KI door innovatieve projecten te be-
denken of door er aan mee te werken. BEDANKT!
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Deze nieuwsbrief is éénmalig per briefpost verstuurd, in het vervolg zal dit per e-mail 
plaatsvinden. Aan- of afmelden voor die digitale nieuwsbrief? Mail naar info@geitenki.nl

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 
- 4 stands inseminatie box 
- bokmoeder kampioen
- vacature bokkenverzorger
- beschikbaarheid synchronisatie producten
- Even voorstellen: De Grote Laak Steinvoort
- nieuwe fokwaardes en proefbok promotie

De volgende GKN nieuwsbrief komt in het voorjaar 
van 2017. Daarin onder andere aandacht voor de 
nieuw aangekochte bokken.

Wilt u meer informatie over het huidige bokken 

aanbod? Klik op deze link voor de bokkaart, of ga 

naar www.geitenki.nl

Bespreek nu alvast met de dierenarts hoeveel sponzen en synchronisatie hormonen er nodig zijn en wan-
neer. Maak bijvoorbeeld een leveringsafspraak of reservering. In 2016 konden dierenartsen vanaf mei ver-
schillende producten soms niet verkrijgen door voorraad problemen bij de groothandel. GKN kan en mag 
hierbij helaas geen directe ondersteuning bieden. Tijdig bestellen is de beste oplossing!

Grijp niet mis. KI tip voor de geitenhouder:

Ook de moeder van GKN bok Merilla Marlon had een suc-
cesvol 2016. deze Merilla Maaike Z42760 was de grote 
winnaar bij de landelijke jubileum keuring in Zwolle op 
10 september 2016: kampioen Witte Geiten en algemeen 

kampioen.

Kampioen: Merilla Maaike Z42760

https://www.geitenki.nl/
https://www.geitenki.nl/
https://www.geitenki.nl/
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De nieuwe ELDA fokwaardes (FW,  nov. 
2016) zijn verwerkt op de bokkaart en 
stamkaarten. Dit brengt een paar wijzigin-
gen met zich mee.

FW berekening verbeterd
In de nieuwe fokwaardes wordt nu beter 
gecorrigeerd voor de spreiding op bedrijf-
sniveau. Die correctie, berekend door de 
Wageningen University & Research, heeft tot 
gevolg dat in de meeste gevallen de extreme 
FW uitschieters worden afgevlakt. Bij ver-
schillende fokkers en bij GKN zijn daardoor 
fokwaardes van een aantal dieren gedaald, 
maar soms ook gestegen. Zo ontstaat weer 
realistischer beeld van het genetisch talent 
van dieren.

 

Promotie van proefbok naar fokbok
Om in aanmerking te komen voor promotie 
moet een bok ten eerste voldoen aan het 
betrouwbaarheidscriterium. De betrouw-
baarheid van de FW KG VE moet minimaal 
40% zijn. Verder moet de bok positieve pro-
ductie vererving hebben en speelt ook het 
exterieur van nakomelingen een rol. 
Proefbok Bibro Mark heeft deze keer nipt 
de boot gemist, want in de nieuwe FW draai 
komt hij uit op 38% betrouwbaarheid. De 
uitstekende productie genen van deze bok 
zijn tot de volgende fokwaarde draai dus 
nog verkrijgbaar voor het voordelige proef-
bok tarief.
Proefbok Bibro Stijn is wel gepromoveerd 
tot fokbok. Deze Douwe zoon scoort goed 
met zijn gehalte vererving. Zijn moeder 
en beide grootmoeders noteren in verschil-
lende lactaties steeds vetgehaltes van rond 
de 5% en eiwitgehaltes richting de 4%.

Proefbok: Bibro Mark 

Nieuwe fokwaardes en proefbok promotie
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We zien in het veld steeds meer innovatieve on-
twikkelingen die het insemineren vergemakke-
lijken. bijvoorbeeld deze inseminatiebox die op 
de geitenhouderij van familie Van Summeren 
met veel plezier wordt ingezet.

Omschrijving: 
4 stands inseminatie box.

Fabrikant: 
lokale smit, op instructie vanuit geitenhouder Van 
Summeren.

Specificaties: 
elke stand uitgerust met elektrische katrol en be-
dieningspaneel; ophangbanden; kop kan vastgezet 
worden; uitgangspoortje aan de voorkant.

Bevindingen van het GKN KI team: 
Vlotte doorstroming, opvallend weinig stress. 
Geiten laten zich rustig takelen. Met deze katrol-
len krijg je elke geit in de ideale positie en dat 
is handig, want per geit kan de gewenste hoogte 
verschillen.

Gezien in het werkveld

Vacature bokkenverzorger

Onze vaste bokkenverzorger wil na jarenlange trouwe dienst een stapje terug doen.

We zoeken daarom op korte termijn een ervaren dierverzorger uit de regio Hilvarenbeek-Oirschot. Bekijk 
zelf de vacature op www.geitenki.nl/vacature of tip een familielid, bekende of iemand uit de buurt over 
deze baankans. 

Bevindingen Van Summeren: 
Het is een enorme verlichting van de arbeidsbe-
lasting. Dankzij deze KI box en onze samenwerking 
met het GKN team hebben we achtereenvolgens 
2 groepen van zo’n 180 geiten kunnen inseminer-
en. Alles netjes op tijd en met als resultaat 75% 
dracht. 

Ook geïnspireerd? GKN en Van Summeren helpen je 
graag verder.
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Sinds 2015 werkt GKN samen met deze totaal-
leverancier op het gebied van vruchtbaarheid 
van geiten, schapen en varkens. Voor GKN 
insemineren ze geiten en verzorgen ze de 
synchronisatie bij klanten die dat graag uit-
besteden. Eigenaren Koos Wouters en Jan van 
Schadewijk stellen hun bedrijf voor.

Hoe is jullie bedrijf ontstaan?
Eind jaren ’90 werkten we beiden als varkens-, 
geiten- en schapenscanner. We waren een keer in 
dezelfde straat aan het werk en kwamen elkaar 
tegen, toen kwam het tot een praatje. “Waarom 
zouden we de krachten niet bundelen?” Twee 
kunnen immers meer dan één. Ondertussen kun-
nen acht personen meer dan één: we zitten met 
acht medewerkers in de buitendienst en kunnen 
zo heel flexibel inspelen op planning bij klanten.

De Grote Laak Steinvoort, dat is een hele 
naam. Wat is daarvan de oorsprong? 
‘De grote Laak’ was een groothandel in KI ma-
terialen. Dat bedrijf hebben wij in 2003 samen 
voortgezet. We hebben toen aan de naam nog 
een combinatie geplakt van onze toenmalige 
woonplaatsen: Ravenstein en Rijkevoort. 

Wat voor werk doen jullie zoal?
In de varkens loopt het uiteen van echografie en 
inseminaties tot en met het uit handen nemen 
van de complete bedrijfs-KI.
We vangen en onderzoeken berensperma op loca-
tie en als het nodig is vindt verfijnder onderzoek 
plaats in ons eigen laboratorium. In de geiten 
scannen we bij zo’n 140 bedrijven op dracht en 
specifiek op schijndracht. Sinds 2015 jaar is daar 
het synchroniseren en insemineren voor Geiten 
KI Nederland bij gekomen.

Werkgebied:
We hebben dagelijks acht auto’s op de weg naar 
bedrijven in heel Nederland en ook over de grens 
naar Duitsland en België.

Wij vinden mooi aan geiten:
We komen op grote en kleine bedrijven, bij var-
kens en bij geiten, en het mooie is dat elk be-
drijf uniek is.

Mooie GKN ervaring die ik wil delen:
Eind 2015 hebben we samen met het GKN team 
bij een geitenhouder in korte tijd ruim 600 
geiten gesynchroniseerd en geïnsemineerd. Dat 
liep soepel, mede dankzij de inzet en organisa-
tiekracht van die geitenhouder. Wij hebben GKN 
er toen van overtuigd dat KI bij grotere groepen 
mogelijk was. 

Verder willen we nog kwijt:
We gaan verder met waar we sinds het begin 
mee bezig zijn: sterker staan door samen te 
werken. Samen met het GKN team en samen met 
de geitenhouders. 

Even voorstellen: scan en inseminatie bedrijf De Grote Laak Steinvoort

Het team van de Grote Laak Steinvoort. 
Koos, 2e van links. Jan staat als eerste op rechts




