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Aan de leden en afnemers 
 
Na een geslaagde personeels- en ledenvergadering, is het mooi om 
de balans op te maken. De “echte” coöperatie leeft weer in 
Nederland. Sterker nog hij bruist. Het is mooi om te zien, dat iets, wat 
jaren geleden als oubollig en zeker niet modern, nu weer als 
hypermodern wordt gezien. De “echte” coöperatie past geheel in 
deze tijd en loopt misschien wel op deze tijd vooruit. 
Jaren geleden werden coöperaties opgericht met maar één doel. Iets 
samen doen wat je beter samen dan alleen kan doen. Zo ontstonden 
ook de mengvoercoöperaties. De mengvoercoöperatie die het voer 
wat de boer nodig had, zo efficiënt mogelijk maakte. En de boer 
betaalde voor wat het koste om het voer te maken. Zo eenvoudig 
was het. Dus niks over winstmarge, de kip met de gouden eieren etc. 
Iedereen betaalde voor het deel waar hij gebruik van maakte. De 
coöperatie moet geen voerverkopen of commerciële 
verkoopstrategieën hebben. Het moet zo efficiënt mogelijk het voer 
maken wat de klant wenst en daarbij van zo goed mogelijk advies 
voorzien. Eigenlijk heel eenvoudig. Je moet het niet moeilijker maken 
dan het is. Wij trachten ook zo te werken en als u ziet dat wij dat 
ergens niet goed doen, geef het dan aan, want wij willen altijd leren. 
Het resultaat: de omzet van de coöperatie loopt goed en zoals het 
boekjaar 2014 laat zien, zorgt de omzetstijging weer tot een verdere 
efficiency. Iets waar al onze leden van mee profiteren. Door samen 
te werken kunnen we de omzet goed aan en draait de fabriek goed. 
Uw CAVV heeft vorig jaar weer een goed jaar gedraaid. Onze 
mengvoeder-omzet is met ruim 6% gestegen, terwijl landelijk de 
omzet weer gedaald is.  
 
Op de jaarvergadering van 24 maart jl. is de volgende nabetaling 
vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 2,50  per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen (excl. kalk): geen nabetaling 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
Doordat wij de marge op kunstmest verscherpt hebben, doordat 
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen, is besloten geen nabetaling 
op de kunstmest uit te keren. 
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Jaarvergadering  
De jaarvergadering is weer goed verlopen. Er was weer een mooie 
opkomst en ook goede vragen. De cijfers zijn allemaal uitgelegd en 
ook werd even een mooie indruk van de verbouwing gegeven. Mocht 
u geïnteresseerd zijn om de verbouwing te aanschouwen. U kunt 
altijd even in Haarle langskomen om de stand van het werk met 
eigen ogen te zien. 
Daarnaast heeft Roy Haarman een mooie kijk op de geitenhouderij 
gegeven. Het is mooi om te zien hoe deze sector in elkaar zit en hoe 
de visie van een ondernemer is. Ik denk dat iedereen er het nodige 
van heeft op gestoken en het is ook mooi om te zien dat hoe 
verschillend de sectoren ook zijn, er blijven altijd overeenkomsten. 
 
Grondstofprijzen 
De wereldmarkt voor de grondstoffen is nog steeds dalende. Echter 
door de lage euro/dollar koers profiteren we in Europa daar niet van. 
Grondstoffen worden in dollars verhandeld en we moeten daar 
steeds meer Euro’s voor neerleggen. Hierdoor zal zelfs op korte 
termijn de voerprijzen iets stijgen. 
Als er meer vertrouwen komt in de Europese economie, en de koers 
zal verbeteren, is een daling van grondstofprijzen in Europa en een 
lagere voerprijs mogelijk. 
 
 
Verbouwing 
De verbouwing is nu echt vol aan de gang. Het eerste deel van de 
staalconstructie staat en het siloblok is ook gerealiseerd. Nog een 
paar weken en er valt aan de buitenzijde niets meer te zien,  
omdat de gevelbeplating er weer om heen zit. De overlast voor de 
buurt en onze productie kunnen we tot nu toe gelukkig nog zeer 
beperkt houden. 
op dit moment loopt alles nog volgens planning en zal eind mei de 
extra gereedproductsilo’s in gebruik worden genomen. Kort daarna 
zal de verplaatsing van de perslijn 3 plaats vinden en is het meeste 
werk alweer achter de rug. 
 
 
Hans Verheul 
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Geslaagde studiedag melkveehouderij 
 
Op dinsdag 10 maart jl heeft onze studiedag voor de 
melkveehouderij wederom plaats gevonden. De opkomst was met 
ruim 65 personen uitstekend te noemen. Wij zien al jaren achtereen 
een zeer goede belangstelling voor onze studiedag, dit komt door 
goede sprekers maar ook omdat we na de middag altijd een 
stalbezoek plannen. 
Als inleider was de heer Karel Remmelink van Alfa accountants  
uitgenodigd. 
Als onderwerp had hij gekozen voor: Melk, mest en money. 
Hij ging met name dieper in op het onderwerp wat nou na 1 april het 
meest aantrekkelijke is: meer koeien melken of de productie 
verhogen per koe. In zijn visie en berekening bleek dat de laatste 
optie veruit het interessants is. Hij ging hierbij wel uit van een 
melkprijs van 32 cent per kg.  
Na het stamppotbuffet in de middag gingen we naar het bedrijf van 
de familie Schutte. Hier werden 3 onderwerpen behandeld: naast de 
bedrijfssituatie en het rantsoen werd ook aandacht besteedt aan de 
energiebesparende maatregelen op dit bedrijf. Er werd uiteraard 
afgesloten met een hapje en drankje en de familie Schutte werd 
bedankt voor de gastvrijheid en rondleidingen op hun mooie bedrijf.  
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Kringloopwijzer. 

 
Zoals bekend hebben de zuivelfabrieken deelname aan de 
kringloopwijzer(KLW) verplicht gesteld met ingang van 2015 voor 
bedrijven die in 2014 al te maken hadden met een fosfaatoverschot. 
De meeste klanten van ons worden zodanig verplicht aan de KLW 
deel te nemen. Een eerste vereiste hiervoor is, dat men meedoet aan 
BEX in 2015. Gelukkig doen veruit de meeste bedrijven hier al  aan 
mee.  
Uit de kringloopwijzers die over 2013 werden berekend bleek dat 
gemiddeld 80% wel een BEX voordeel had, maar een 
BEP(bedrijfsspecifieke excretie fosfaat) nadeel. Vooral op de 
zandgronden speelt dit. De resultaten over 2014 lijken een stuk 
beter, doordat de ruwvoeropbrengsten veel beter waren. Uit het 
onderstaande verhaal van het Praktijknetwerk Wijzer met Kringloop 
blijkt dit ook. 
Zij hebben de resultaten  van 200 kringloopwijzers over 2014 
geanalyseerd. De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland zijn 
gemiddeld 2000 kg ds per hectare hoger dan in 2013. In de 
kringloopwijzer geeft dit voor het onderdeel bodem een hogere 
benutting voor stikstof van 10 procent en voor fosfaat 38 procent.  
DLV Rundvee Advies heeft de cijfers voor het Praktijknetwerk 
geanalyseerd. Hogere bodemtemperaturen gedurende het langere 
groeiseizoen (vroeg voorjaar en langere groei in de herfst) in 
combinatie met voldoende vocht zorgden voor een hogere 
mineralisatie in de bodem en benutting van de mest. 
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Grote spreiding in gewasopbrengsten 

Figuur 1. Spreiding gewas- 
opbrengsten 'gras en mais 13 en '14 (Bron: DLV)  
 
De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland lagen gemiddeld 
op12 respectievelijk 18 ton droge stof per hectare. Dat is 2.000 
kilogram droge stof per hectare hoger dan 2013. Evenals in 2013 is 
de spreiding weer groot (zie figuur 1). Dit betekent dat er in 2014 
meer fosfaat onttrokken is dan er aan meststoffen zijn toegediend.  
Wanneer we de bodembenutting qua fosfaat uitsplitsen in gras en 
maïsland zien we dat op grasland de hoogste stijging in 
fosfaatbenutting is gehaald (+42%),maïsland komt op (+29%). Dit 
komt door hogere drogestof opbrengsten per ha in combinatie van 
vooral hogere gehalten qua fosfaat/kg ds. (zie figuur 2.)  
 
 

Figuur 2. P-efficiëntie van de  
       bodem (Bron: DLV)  



 

7 

Meer fosfor in kuil 
 
Inmiddels zijn de melkveehouders volop aan het voeren met de 
kuilen die in 2014 zijn gewonnen. Uit de kringloopwijzers blijkt dat het 
gemiddelde ruw eiwit gehalte hetzelfde is gebleven in de gras- en 
maïskuilen,maar het fosforgehalte echter is toegenomen. Gemiddeld 
bevat een graskuil van 2014,4,0 g/kg ds fosfor. In 2013 was deze 3,6 
g/kg ds. Een maïskuil bevat gemiddeld 2,0g/kg ds fosfor in 2014, in 
2013 was deze 1,7 g/kg ds. 

Fosfaat voordeel lager in BEX 

Bedrijven die mest moeten afvoeren op basis van fosfaat zullen dus 
extra rekening moeten houden met deze stijging in het ruwvoer. Het 
BEX voordeel qua fosfaat kan lager uitvallen als er niet bijgestuurd 
wordt via fosfaatarmer krachtvoer en bijproducten.  
Voor bedrijven met derogatie waar het stikstofoverschot de eerste 
beperkende factor is, is de stijging minder problematisch, doordat 
een lager P voordeel in de BEX betekent dat de mest weer iets 
fosfaatrijker zou kunnen worden. Iets wat binnen de bemesting goed 
kan passen omdat het niet meer mogelijk is via fosfaatkunstmest te 
sturen. De eigen mest krijgt een hogere bemestende waarde qua 
fosfaat. 
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Tips voor het spenen van lammeren. 
 
Om een speendip te voorkomen is het van groot belang dat de 
lammeren ook daadwerkelijk klaar zijn om gespeend te worden. 
Wanneer dit niet het geval is en er te snel of te vroeg wordt 
gespeend dan levert het spenen naast stress ook grote 
groeivertragingen op. 
 
Een aantal belangrijke kenmerken waar we naar moeten kijken bij 
het spenen zijn: gewicht, leeftijd, voer- en wateropname 

 Op welk gewicht wilt u de lammeren spenen? Wanneer een 
lam wat zwaarder is, heeft ze wat meer reserves en is 
hierdoor minder gevoelig voor speenstress. Speen lammeren 
op een lichaamsgewicht van minimaal 12 kg. 

 Hoe zijn uw lammeren de melkperiode door gekomen, zonder 
enige tegenslag, heel hard gegroeid of is er een infectie 
geweest die de groei negatief heeft beïnvloed? Naast het 
gewicht is leeftijd ook een belangrijke factor bij het spenen. 
Laat bij twijfel uw lammeren nog een week langer aan de 
melk. Zo worden ze zwaarder, en komen daardoor de 
speenperiode makkelijker door. 

 Verminder het aantal spenen van de drinkautomaat per groep 
geleidelijk, zodat de lammeren gestimuleerd worden om meer 
krachtvoer op te nemen. Zet de lammeren die gespeend 
worden zo ver mogelijk van de automaat af. Hierdoor kost het 
meer moeite om melk op te nemen. 

 Zien eten doet eten, zorg voor voldoende vreetplekken met 
vers en schoon voer 

 Zorg dat uw lammeren bij het spenen minimaal 200 gram brok 
per dag opnemen. Hierdoor is de overgang niet zo groot meer. 
Wanneer de lammeren voor spenen voldoende brok opnemen 
wordt de energiebehoefte/dekking al uit de brok gehaald 
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  Ook kennen de lammeren de smaak van de brok en is de 
overgang minimaal. Zo wordt de negatieve energiebalans en 
de groeidip beperkt. 

 Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater om de 
voer/brokopname op peil te houden. 

 Maak de drinkbakjes meerdere keren per dag schoon. 

 Laat de groep lammeren na het spenen zo veel mogelijk bij 
elkaar en het liefst de eerste weken nog in dezelfde stal als 
tijdens de melkperiode. 

 
Zorg ervoor dat alle handelingen in zo klein mogelijke stapjes 
gebeuren met zo min mogelijk stress! 
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Voldoende biest voor iedere big  
 

Het is de belangrijkste maaltijd in het leven van een big: biest. De 
biest zorgt voor immuniteitsopbouw bij de pasgeboren biggen en 
geeft ze de broodnodige energie om de eerste dagen door te komen. 
Een goede biestopname in de eerste 12 uur heeft dan ook een 
directe invloed op de groei tot aan het spenen.  
 
Naarmate de tomen groter worden, moet de biest over meer biggen 
worden verdeeld. Aan u als zeugenhouder de taak om toch te zorgen 
dat alle biggen voldoende biest krijgen. Maar hoe gaat u om met 
vragen als:  

 Hoe weet ik of een big voldoende biest heeft gehad?  

 Hoe verdeel ik de beschikbare biest over steeds meer biggen?  

 Hoe zorg ik dat de kleintjes / laat geboren biggen genoeg biest 
krijgen?  

 Hoe doe ik dat 's nachts en in het weekend?  

 Kan ik de biestproductie van de zeug beïnvloeden? En hoe 
dan?  

 
In stap 2 van het 5-Stappen Plan voor biggenopfok bieden we 
concrete handreikingen om te zorgen dat iedere big voldoende biest 
krijgt voor een goede start in het leven.  
 
Wanneer is de biestfase goed verlopen?  
De belangrijkste indicatoren voor een goede biestopname zijn:  

 gewichtstoename van 100-200 gram in de eerste 24 uur  

 verdubbelen van het geboorte gewicht in de eerste 
levensweek  

 alle biggen hebben binnen 6 uur na de geboorte biest 
gedronken  

 
In de eerste 12 uur 250 gram biest van de eigen moeder  
Biggen dienen 200 tot 250 gram biest op te nemen binnen 12 uur. 
Het liefst sneller, want de kwaliteit, met name het gehalte 
antilichamen, van de biest is na 6 uur al zwaar teruggelopen.  
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Als een big later biest krijgt, is de kans op voldoende opname van 
antilichamen dus een stuk kleiner dan bij biest drinken binnen 6 uur.  
 
Laagste energiereserve van alle boerderijdieren  
Biest levert de biggen weerstand en energie. Biggen krijgen in de 
placenta geen immuniteit mee vanuit de moederzeug, de placenta is 
een barrière voor antistoffen. Voor hun afweer zijn ze dus sterk 
afhankelijk van de biest die ze van hun moeder krijgen. Hetzelfde 
geldt voor energie. De energiereserve van een pasgeboren big is de 
laagste van alle boerderijdieren. Biest geeft ze de energie om 
zichzelf in de eerste 24 uur warm te houden en het uier op te blijven 
zoeken. De biest is bovendien een bron van witte bloedlichaampjes, 
die specifiek zijn voor de moeder-big relatie. Daarom is het belangrijk 
dat biggen de biest drinken van hun eigen moeder.  
 
Sturen op biest met voeding van de zeug  
De hoeveelheid biest verschilt sterk van zeug tot zeug, van slechts 1 
tot maar liefst 7 kilo. Deze hoeveelheid lijkt geen verband te houden 
met de toomgrootte. Uit recent onderzoek blijkt wel dat u via de 
voeding van de zeug kunt sturen op zowel hoeveelheid als kwaliteit 
van de biest. Voor de aanmaak van lactose heeft de zeug voldoende 
suikers en zetmeel nodig. Daarnaast is het belangrijk dat ze 
voldoende binnen krijgt van specifieke eiwitten en aminozuren. Een 
hogere voergift leidt dan ook direct tot een hogere biestopname per 
big. Voer rondom werpen dagelijks minimaal 1 % van het 
lichaamsgewicht. Dat is bij zeugen 2,5 kg of meer. Het verhogen van 
de voergift is zoeken naar de juiste balans: te veel voeren zorgt voor 
harde uiers, waardoor de beschikbaarheid van biest en melk juist 
weer terugloopt en de zeug de biggen minder toe zal laten. Een te 
laag voerniveau geeft een te slap uier. Voorkom dit door zeker bij 
gelten en jongere zeugen een niet te rijk voer te voeren. Schakel 
bijvoorbeeld pas na een aantal dagen om naar lactovoer, en 
controleer regelmatig of het uier soepel blijft. 
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Als het lukt om een voergift van 2,5 tot 3 kilogram te bereiken, 
zonder dat dit harde uiers veroorzaakt, zal dat zeker positief 
bijdragen op de biest- en melkgift.  
Behalve de beschikbare hoeveelheid, is in beperkte mate ook de 
kwaliteit van de biest te beïnvloeden.  
 
Het gebruik van specifieke vetten in het zeugenvoer heeft invloed op 
de samenstelling van de vetzuren in biest. Toegevoegde vitamine E 
en seleen aan het zeugenvoer stimuleren de afweer van de big. De 
concentratie van afweerstoffen in de biest is bovendien afhankelijk 
van de darmgezondheid van de zeug; kies dus een voer dat bijdraagt 
aan gezonde darmflora, bijvoorbeeld door toegevoegde zuren.  
 
Biestopname begint met een soepele geboorte  
Het geboorteproces is de basis voor een goede lifestart en heeft ook 
een directe invloed op de biestopname. Vitale biggen die snel 
opdrogen door de warmte in het biggennest kunnen makkelijker de 
weg naar het uier vinden. Bovendien geven zeugen die zich fit 
voelen na de geboorte beter biest en zullen ze de biggen 
gemakkelijker toelaten aan het uier. Denk ook aan een goede 
bereikbaarheid van alle spenen, let dus op de afstelling van de 
kraambox.  
 
Biestvervanger voor zwakke biggen: duwtje in de rug  
Een goede biestopname begint ermee dat de biggen het uier moeten 
weten te vinden. Meestal is dat geen probleem, maar sommige 
biggen hebben wat hulp nodig. Dat kunnen kleine of magere biggen 
zijn, maar ook grote biggen teren soms snel in op hun beperkte 
energievoorraad. Deze biggen zijn te herkennen omdat ze geen 
buikvulling hebben, niet actief zijn en het vaak zichtbaar koud 
hebben. Leg biggen niet meteen aan de speen, laat ze in het eerste 
uur liever met rust, maar na een uur kunt u deze zwakke biggen op 
weg helpen door ze aan het uier te leggen. Ook bij verkleumde 
biggen werkt dat vaak beter dan ze onder de lamp te leggen. Als de 
big te zwak is om zelf te gaan drinken, is een biestvervanger van 
groot belang. Dit is een gel die zowel energie, vitaminen en 
probiotica bevat en de biggen een energieboost geeft waardoor ze  

. 
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 zelf weer aan het uier kunnen komen 
Het zorgt dat de biggen aan het drinken blijven en dat kan levens 
redden.  
 
Split suckling zorgt dat ook de laatste biggen voldoende biest 
krijgen  
De eerstgeboren biggen hebben vaak geluk. Zij hebben de spenen 
voor het uitkiezen en vinden daar volop biest. Later geboren biggen, 
zeker kleine of zwakke biggetjes, dreigen daardoor achter het net te 
vissen. Bij split suckling, oftewel partieel zogen, legt u de biggen die 
voldoende biest hebben opgenomen tijdelijk apart, zodat er voor de 
andere biggen meer spenen en meer biest beschikbaar is. Het is 
belangrijk om alleen die biggen apart te leggen die al biest hebben 
gehad. Vaak zijn dat de eerstgeborenen, maar niet altijd. Markeer 
daarom tijdens de geboorte de eerstgeboren 4 of 5 biggen die een 
volle buik hebben, dus duidelijk biest hebben opgenomen, en goed 
opgedroogd zijn. Leg deze biggen apart achter een plank in het 
kraamhok of in een krat, zodat de andere biggen biest kunnen 
drinken. Ook bij tomen waarbij er genoeg spenen zijn voor het aantal 
biggen, zorgt split suckling voor een betere verdeling van de biest.  
 
Na de biestfase: bijvoeren en overleggen  
Na ongeveer 12 uur is de biestfase voorbij en moeten alle biggen 
een functionele speen hebben. Waar de zeug in de biestfase nog 
onbeperkt biest geeft, is de melk slechts met intervallen beschikbaar. 
De zeug roept de biggen circa om de 30 minuten, waarna de biggen 
15-20 seconden melk kunnen drinken, na een minuut masseren van 
het uier. Vanaf dat moment vestigt zich ook de tepelvolgorde. Dan is 
het dus ook belangrijk om niet meer biggen dan functionele spenen 
te hebben en overtollige biggen overleggen naar zeugen die spenen 
over hebben. Dit is ook het moment om te beginnen met bijvoeren, in 
eerste instantie met warme melk of yoghurt.  
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Ingezonden foto’s 
 

Prachtige vogels in ons mooie Salland 
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