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LUNTEREN - Dik Janssen bevindt 
zich al zijn hele leven in en rond de 
agrarische sector. In 2005 besluit hij 
hier handig gebruik van te maken en 
richt hij een handel op in likemmers 
voor schapen.

“Als jochie van drie bevond ik mij al tussen 
de dieren. Ik vond dat prachtig!” vertelt 
Dik Janssen die zijn jeugd doorbracht op 
een boerderij aan de Apeldoornseweg in 
Otterlo. 

“Als 11-jarige jochie ging ik met paard 
en wagen naar de andere kant van 
Otterlo om mais en gras voor mijn vader 
te halen. Op een gegeven moment in 
je tienerjaren vind je het allemaal wat 
minder. Maar het blijft toch in je genen. 
En hierdoor ben ik mijn hele leven toch 
wel rond de agrarische sector gebleven.”

Bedrijf
Zo is Dik Janssen op latere leeftijd 
actief bij schapenkeuringen van het 
Nederlands Zwartbles Stamboek. Hier 
worden ook de wortelen gelegd voor 

zijn bedrijf. Bij een jubileumkeuring werd 
er gezocht naar Sponsoren. Zo kwam 
Dik in contact met het Britse bedrijf 
Crystalyx, die voedingssupplementen 
produceert voor dieren. Sinds 2005 
verkoopt hij een aantal producten van 
het bedrijf, waaronder likemmers voor 
schapen en supplementen voor rundvee. 
Deze verkoopt hij lokaal maar ook in de 
wijde omgeving.

Deze likemmers zitten vol met 
voedingstoffen die de schapen nodig 
hebben “Door milieueisen kan het 
gras steeds slechter bemest worden, 
hierdoor kunnen de dieren niet alle 
voedingsstoffen meer uit het gras halen. 
Dit zorgt voor een achterstand in hun 
mineralenvoorziening. Dit probeer je 
met likemmers omhoog te krikken zodat 
hun gezondheid weer optimaal wordt,” 
legt Dik uit over de producten.

Om zijn producten aan te prijzen staat 
Dik geregeld op beurzen waaronder 
ook in Gorinchem en Hardenberg. Zijn 
catalogus bestaat uit verschillende 
soorten likemmers met elk hun eigen 
werking. Zo heb je de ‘Extra High 
Energy’ deze is Ideaal als aanvulling 
op het ruwvoeder van fokooien tijdens 
het lammer- en dekseizoen. Daarnaast 
optimaliseert dit ook de vitaliteit van 
lammeren. 

De ‘Easy Breather’ waarbij de naam de 
lading dekt, helpt bij luchtwegproblemen 
en hoest. En zorgt voor de handhaving 
van een gezond immuunsysteem. Voor 

rundvee heeft hij droogstand mineralen. 
Deze zijn verwerkt in likbakken maar je 
kunt ook los in poeder- of vloeibarevorm 
kopen. Deze droogstand mineralen 
zijn ervoor om de koe goed te laten 
afkalveren en daarna ook goed op 
te laten starten in de melkproductie. 
Daarnaast is er ook een speciaal gist in 
verwerkt. Dit is goed voor de pens en 
helpt de vertering te bevorderen.

Overname
Vanaf 1 januari 2022 neemt Dik Janssen 
de handel over van Bos Veeservice. 
Janneke Bos die de winkel heeft gerund 
stopt ermee. De ruimte die vrijkomt 
wordt gebruikt voor dierenartsenpraktijk  
‘De Groene Grens’. Dik benadrukt wel 
dat hij enkel de handel in likemmers 
overneemt.

Benieuwd naar de prijzen en producten 
van Dik?  Neem dan gerust een kijkje op 
zijn website of neem contact met hem 
op.  De producten kunnen opgehaald of 
geleverd worden. Wel moet u voor het  
ophalen eerst telefonisch een afspraak 
maken.

Agrarisch ondernermer Dik Janssen:

“Ik ben onder de koeien en het paard geboren”

Website: www.dikjanssen.com
Adres: Honskamperweg 1-B 
6741 CA, Lunteren
Tel: 06-12269427
Email: dikjanssen@solcon.nl

Dik Janssen tussen de zwartbles schapen van Wim Hardeman.

De catalogus van Dik.


