
John Duis zoekt naar optimum  
 
‘Scharrelkippen is topsport’ 
 
Even buiten het dorpje Hapert in de Noord Brabantse gemeente Bladel 
runt John Duis zijn pluimveehouderijbedrijf. Voor zijn 65.000 kippen is 
hij op zoek naar het optimum in gezondheid, vitaliteit en productie. Hij 
kwam terecht bij gevitaliseerd water en een pakket aan natuurlijke 
voerproducten. ‘Scharrelkippen is topsport. Alleen met het beste voer 
en water haal je de beste productie.’ 
 
Met een brede lach komt John Duis zijn bezoek tegemoet lopen. Een lach 
van een tevreden mens. In november 2009 stapte hij af van de reguliere 
voedingspreparaten in de pluimveehouderij. Hij had te maken met 
problemen op gebied van gezondheid en productie. Op een dag zag hij 
darmslijm in de mestkeutels. De voerleverancier en pluimveehouder 
stonden voor een raadsel. Hij ging gefermenteerd graan voeren met 
dezelfde afzender als het natuurlijke voedsel. ‘Ik kreeg het op een 
zaterdag. Zondagochtend heel vroeg ben ik het gaan bijmengen met het 
gewone voer. Toen de kippen maandagavond op stok zaten, kon ik nog 
slechts een enkele keutel met darmslijm vinden. Onbegrijpelijk, maar het 
werkte. Het zijn geen wondermiddelen, maar het komt er wel dichtbij. Dat 
gaf voor mij de doorslag.’ 
 
John Duis is op het kippenbedrijf geboren en getogen. Drie generaties 
pluimveehouders kent het bedrijf. Ervaring genoeg dus. Maar met 
gevitaliseerd water en voederpakket met de meest optimale mineralen, 
sporenelementen, micro-organismen en enzymen was hij nog niet in 
aanraking gekomen. ‘Ik ben nu twaalf jaar pluimveehouderij. Daarvoor zat 
ik met mijn ouders en broer in een maatschap. De laatste jaren heb ik het 
bedrijf gestaag uitgebouwd. In 2005 ben ik van 32 naar 65 duizend 
scharrelkippen gegroeid. Met de stijging van de bezettingsgraad kreeg ik ook 
meer problemen in de stal. De uitval van kippen steeg, bijvoorbeeld door 
een darmbacterie. Ook de eiproductie stagneerde. In de verschillende 
stallen varieerde de productiepiek tussen de 90 en 95 procent, maar de 
periode was veel te kort. Ondanks diverse toevoegingen als chloor, 
aangezuurd water, en voedingspreparaten hield ik een zwakke kip.’ 
 
Het blad Pluimveehouderij bracht een ommekeer. John Duis las een verhaal 
over vitaal water en natuurlijk kippenvoer. ‘Toen ben ik even gaan 
googelen’, zo lacht Jos aan de koffietafel. De kippenhouder is innovatief en 
gezond nieuwsgierig. ‘Probleem is dat je veel mensen op je bedrijf krijgt 
met ieder hun eigen beste product. Maar hier had ik een ander gevoel bij. Ik 
ben in gesprek gegaan met Jan ten Kley, de leverancier van de natuurlijke 
producten. Hij vertelde me over de filosofie erachter. Als gevolg daarvan 
heb ik een vitaliser laten installeren en ben MCM Poultry, Liquid for Life en 
Liquid Enzym gaan proberen. Twee stallen met deze producten en twee 
stallen met reguliere preparaten. Ik begon al snel onderscheid te zien, maar 
je met oppassen met snelle conclusies. Zijn ze niet door andere zaken te 
verklaren? Ik raakte langzaam overtuigd. Op een zeker moment moet je een 



keuze maken. Toen kwam in de reguliere stal dat darmslijm, dat als een 
waas over de mest lag, erover heen. Toen ook het gefermenteerde graan zo 
snel aansloeg, ging ik overstag.’ 
 
Voor definitieve conclusies vindt John Duis het te vroeg. Graag zou hij een 
hele ronde kippen willen vergelijken met voorgaande rondes. Toch ziet hij 
nu al de positieve effecten. ‘Aanvankelijk waren deze kippen niet sterk. Nu 
zit ik met 50 weken toch op een gemiddelde eiproductie van 94%. Daar ben 
ik heel tevreden mee. Daarbij is de voeropname van de kippen ook veel 
stabieler dan voorheen. De uitval is laag en wanneer die even toeneemt dan 
zet ik Liquid voor Life en Liquid Enzym op het water. Dan neemt de uitval 
meteen weer af. Over het geheel genomen zijn de kosten vergeleken bij 
voorheen gelijk en de opbrengsten substantieel hoger. Maar ik blijf een man 
van analyses. Ik wil de resultaten graag over een langere periode kunnen 
vergelijken.’ 
 
 
Tabelletje: 
Vitaal water: 
MCM Poultry 
Liquid for life 
Liquid Enzym 
    
 
 
 


