
Fuite geitenplan

Met Fuite, voor topresultaat!



Als familiebedrijf hebben we kwaliteit zelf in de hand en staan we 
dicht bij onze afnemers 

In 1906 zijn we begonnen met het produceren van “veekoeken” ook wel “12 ponders” genoemd. 
Tegenwoordig behoort Gebrs. Fuite tot de top 4 van grootste veevoerfabrikanten in Nederland. 
Koop Fuite: “De productie vindt plaats in onze eigen fabriek, waardoor we alle grip hebben op een 
kwalitatief goed en constant eindproduct. Voer maken is ons vak, daar zijn we ook in opgegroeid. 
Als familiebedrijf staan wij dicht bij de boer en werken wij hard voor het beste resultaat”. 

Voer maken is ons vak 

Onze specialisten werken elke dag aan een beter resultaat
“De geitensector vraagt om een hoog en gespecialiseerd kennisniveau” stelt Koop Fuite. Niet alleen op 
het gebied van voeding en gezondheid, maar ook op allerlei andere vlakken binnen het melkgeitenbedrijf. 
Onze specialisten beschikken over deze kennis, zij werken elke dag aan een beter resultaat voor de 
geitenhouder. Daarbij is elk bedrijf uniek en vraagt elk bedrijf om z’n eigen aanpak.”
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De kwaliteit van de ingenomen grondstoffen kunnen wij 
continue monitoren. In onze volledig geautomatiseerde 
fabrieken produceren wij constante, hoogwaardige en 
smakelijke geitenvoeders voor een scherpe prijs.
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De voordelen van Fuite
Eigen productie Scherpe prijs

Maximale controle op 
de grondstoffen

Gunstige ligging aan 
groot vaarwater

Constante voeders
Gelijke grondstoffen 

en smaak

Gezonde voeding
Minder clostridium, 

lagere uitval

Maximaal rendement
Topvoer met 

praktisch advies

GEZONDE GEITEN

MAXIMALE PRODUCTIE

HOOGSTE SALDO
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Toen Klaas Jan in 2006 op de praktijkschool in Oenkerk voor het eerst geiten molk, was zijn enthousiasme 
voor geiten gewekt. Destijds hadden zijn ouders melkkoeien en varkens. Thuis gekomen in Putten duurde 
het even voor Klaas Jan zijn ouders overtuigd had om te starten met geiten. Sinds 2008 houden Klaas 
Jan & Cindy met hun kinderen Tessa, Sem en Tim melkgeiten. Er werd een nieuwe stal gebouwd en de 
lammerenopfok wordt in de oude varkensstallen gedaan.

We laten de consument graag zien wat we doen
Inmiddels telt het bedrijf 875 melkgeiten, 250 stuks opfok en 9,5 hectare grasland. Ook runt Cindy sinds 
5 jaar een goedlopende landwinkel; “De Vrolijke Geit”. “We vinden het erg belangrijk om consumenten te 
laten zien wat we doen”. Zo organiseren we elk jaar een lammetjesdag en een paasmarkt. Bezoekers van 
de landwinkel mogen ook in de stal kijken. Zo leren veel burgers de geitenhouderij kennen. 

Stabiel en probleemloos melken
Klaas Jan: “Wij willen geiten in de stal die zonder problemen lang meegaan en goed produceren. De 
productie ligt nu op 1136 kg melk met 4,21% vet, 3,60% eiwit. Er lopen nu nog geiten uit 2008 bij ons in 
de stal, dat zie ik graag.” Om dit te bereiken is stabiel voer een vereiste. Sinds anderhalf jaar is de familie 
Dekker tevreden klant bij Gebrs. Fuite, “In het verleden hadden we vaak last van dunne mest. Dat is nu een 
zeldzaamheid, bij Gebrs. Fuite weet ik dat ik elke voerlevering hetzelfde voer in de silo krijg. In combinatie 
met de praktische adviezen van Ruud Donderwinkel blijven de geiten gezond, nemen ze meer voer op en 
kunnen ze makkelijk melk produceren” aldus Klaas Jan.

Luzerne en maïsvlokken
Het rantsoen van de melkgeiten bestaat uit een mengsel van drie verschillende graskuilen en luzernekuil. 
Het ruwvoer wordt aangevuld met 1 broksoort en maïsvlokken. Klaas Jan voert regelmatig luzerne aan zijn 
geiten, “Het geeft prik in het rantsoen en de geiten vreten het goed. Luzernekuil kan in vierkante pakken 
broeigevoelig zijn, maar wij hebben alles in ronde balen en dat gaat prima.” De maïsvlokken vormen een 
mooie aanvulling op het ruwvoer én ze zorgen voor een goede benutting van het eiwit uit het ruwvoer. 
Klaas Jan: “Als ik maïsvlokken voer, staan alle geiten aan het voerhek, ze zijn er gek op.” 

Bokjes
Alle bokjes worden door de familie Dekker zelf afgemest. “Wij hebben de 
ruimte om ze af te mesten en we kunnen ze goed vermarkten.” aldus Klaas 
Jan. De bokjes worden geslacht tussen de 20 en 40 kg lichaamsgewicht, 
afhankelijk van de vraag. Een deel van het bokkenvlees wordt verkocht in 
hun eigen winkel.

Landwinkel “De Vrolijke Geit” (www.devrolijkegeit.nl)

Plezierig melken met Gebrs. Fuite, aldus Klaas Jan Dekker uit Putten 
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Maïsvlokken; gezonde geiten en meer melk
Gebrs. Fuite produceert als enige mengvoerfabrikant in Nederland zelf maïsvlokken. 
Maïskorrels worden verhit en gewalst, waardoor er een grote vlok ontstaat. Maïsvlokken 
zijn zeer smakelijk waardoor de voeropname stijgt. Door het ontsluiten van het maïszetmeel 
wordt de penswerking gestimuleerd. Uw geiten blijven gezond en produceren veel melk!

Meer melk? Fuite maïsvlokken!
• Veel melk
• Hoog eiwit

• Veel pensenergie 
• Goede benutting ruwvoer

• Zeer smakelijk
 en een hogere
 voeropname

“Maïsvlokken zijn niet alleen erg smakelijk, 
ze bevatten ook veel energie die je terug 
ziet in een hogere melkproductie”. 

• Een uitstekende keus
 rondom aflammeren
• Maakt vroeg spenen mogelijk



Johannes Krol
Geitenspecialist

Ruud Donderwinkel
Geitenspecialist 

Fuite’s Geitenteam

Jarig Jan Odinga
Teamleider / nutritionist

Antsje Meekma 
Geitenspecialist 

Charlotte de Haan 
Dierenarts  

Nieuwe collega
Wij zoeken jou!  
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Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders
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