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Aan de leden en afnemers
De tweede helft van het jaar is bijna weer begonnen. Terugkijkend
hebben wij als CAVV Zuid-Oost Salland een goed eerste half jaar
achter de rug. De verbouwing is tot nu toe goed verlopen. De
ombouw is volgens planning verlopen. Als je kijkt in de sectoren is
het ook niet rooskleurig te noemen. Dalende melkprijs bij de
koeien en de opbrengst prijs voor varkens en biggen is helemaal
troosteloos. In andere sectoren wordt nog wel wat verdient en de
melkgeitenprijs blijft goed. Het is toch spijtig te zien, dat de
opbrengsten zo verdeeld zijn. En dan hebben de lastige sectoren
qua opbrengsten ook nog de meeste problemen met regelgeving,
zoals fosfaatreferentie en mestafzetproblemen. Dan vraagt
menigeen zich af waar doen we het voor. Het is overduidelijk
welke koers de overheid vaart en daar worden we niet vrolijk van.
Een overheid moet toch de economie stimuleren en de
ondernemer zijn ondernemersvrijheid laten behouden. Nu is de
overheid bezig met boer pesten en overal het laatste woord in
willen hebben. Dit is volgens mij het gevolg van het afschaffen
van het ministerie van landbouw en visserij. Hopelijk komen ze
een keer (en dat moet snel gebeuren) tot een ander inzicht, want
dit komt zo niet goed. En de geschiedenis leert dat een goede
economie de primaire tak (agrarische sector) altijd hard nodig
heeft gehad.
Grondstofprijzen
Op dit moment (eind juni) zitten we op een belangrijk kantelpunt.
De vooruitzichten waren goed, maar overal is toch de droogte
toegeslagen. Hierdoor kan de daling van de prijzen gestopt
worden. Wij houden het goed in de gaten en verwachten geen
grote daling meer. Het weer krijgt een te negatieve invloed op
oogstresultaten.
Op eindvoer zullen we de komende periode zien, dat de dalende
prijzen waarschijnlijk zullen stagneren. Het blijft de vraag of een
verdere daling van grondstoffen en dus ook eindvoer zal gaan
komen.
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Verbouwing in Haarle
Er wordt hard gewerkt. Momenteel zitten we midden in de
ombouw van perslijn 3. We hopen dat u als klant er niet teveel
last van heeft gehad. Wij draaien nu 24 uur per dag met 2
perslijnen en kunnen het net aan. We hadden al een probleem
doordat de motor van de hamermolen doorbrandde. Maar door de
extra gereedproductsilos hadden we genoeg op voorraad kunnen
draaien, zodat we geen leverproblemen hebben gehad. De
grootste ombouw is begin juli voorbij. In september pakken we
dan de afzak op en in november zal het nieuwe afvoertransport
van de doseerweegschaal aan bod komen. In november zullen
we ook ons ledenfeest geven, zodat u het eindresultaat zelf kan
komen aanschouwen.
Open dagen rundveebedrijf
Afgelopen 12 en 13 juni zijn de KI Kampen dagen bij het mooie
bedrijf van de familie Jonkman in Mariënheem geweest. De
opkomst was overweldigend. Iedereen wou de mooie stal en de
mestverwerking met eigen ogen aanschouwen. Zelfs RTV Oost
bleef er op de radio niet over uit gepraat. Ook is goed om te zien
dat er zoveel burgers op afkwamen. Nu hebben ze zelf kunnen
aanschouwen hoe goed het koecomfort in een grote stal is. We
hebben ook veel positieve verhalen gehoord. Het waren twee
geslaagde dagen. De familie Jonkman willen we bij deze
bedanken voor de gastvrijheid. We willen dan ook de familie
Jonkman veel succes toewensen met het vernieuwde bedrijf.
Vakantiebestellingen
We hebben het er al eerder over gehad, maar toch even voor uw
herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek,
kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u
steeds goed van dienst kunnen blijven zijn. Indien u uw bestelling
tijdig doorgeeft, zullen wij er voor zorgen, dat u hier niets van
merkt.
Tenslotte willen wij u namens het hele team van Zuid-Oost
Salland ook een goede en zonnige vakantie toewensen.
Hans Verheul
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Achtergronden bij de droogstand van de koe
Nusience, onze premix leverancier heeft hier een interessante
uiteenzetting over geschreven. Hierna de weergave van dit
verhaal.
Tijdens de droogstand maakt de koe een aantal belangrijke
veranderingen door. Daarom wordt deze periode, inclusief de
eerste drie weken van de lactatie, ook wel de transitieperiode
genoemd. Gezien de veranderingen voor de koe zou je kunnen
zeggen dat de transitieperiode al begint bij het droogzetten.
Waarom zetten wij koeien droog?
Ten eerste stoppen veel koeien een aantal weken voor het
afkalven automatisch met melk produceren. De koe geeft het
groeiende kalf voorrang in de voorziening met nutriënten en
bereidt zich voor op de volgende lactatie. De tweede reden is het
benodigde herstel van de kliercellen in het uier. De eerste twee
weken van de droogstand zijn nodig om het uier op te laten
drogen. In de laatste drie weken van de droogstand wordt het
uierweefsel vervolgens weer opgebouwd en heeft dan in principe
een grotere capaciteit dan in de vorige lactatie. Een derde reden
is dat door de koe droog te zetten een sterkere afgifte van
antistoffen naar de melk plaatsvindt vlak voor het afkalven. Op
deze manier kan het kalf worden voorzien van een beter kwaliteit
biest.
Stress in transitieperiode
De transitie naar de nieuwe lactatie geeft twee momenten van
stress. Het eerste moment van stress is wanneer na het
droogzetten de melkproductie door blijft gaan, maar de melk niet
meer uitgemolken wordt. De gevormde melk moet worden
afgebroken en geresorbeerd. In dit proces hebben de
afweercellen een belangrijke rol, hetgeen betekent dat de
afweerfunctie in het uier op dat moment verzwakt is. Bovendien
blijft bij een aantal dieren het slotgat van de speen open staan, al
dan niet door het uitliggen van melk. De open verbinding tussen
het uier en de omgeving geeft een grote kans op infecties.
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Het tweede moment van stress is het afkalven. Vanaf ongeveer
een week voor het afkalven vinden de volgende processen plaats.
 Het kalf groeit hard en heeft derhalve veel nutriënten nodig.
 De voeropname van de koe loopt terug, zowel door de
ruimte die het kalf inneemt als door hormonale sturing.
 De biestproductie komt op gang. De eerste biest bevat
gemiddeld 24% drogestof, waarvan 14% eiwit en 6,7% vet.
Dit is ruim twee keer zoveel dan de gehalten in normale
melk. Daarnaast bevat de biest ten opzichte van melk 5 tot
10 maal zoveel vitamines en 100 maal zoveel antistoffen.
Metabool gezien kunnen deze processen ingedeeld worden in
enerzijds een transitie in het calcium- en fosformetabolisme, en
anderzijds een transitie in het energiemetabolisme. Deze zijn aan
elkaar gerelateerd, beide spelen een rol bij het ontstaan van melkof kalfziekte.
Calcium- en fosformetabolisme
Na afkalven zorgt een snelle stijging van de melkproductie voor
een snelle toename van de behoefte aan zowel calcium (Ca) als
fosfor (P). De voeropname is rond afkalven echter vaak te laag
om direct aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor met name
het Ca-gehalte, maar ook het P-gehalte in het bloed dalen. Het
lage Ca-gehalte zorgt voor een stijging van het parathormoon
(PTH). PTH stimuleert vervolgens de resorptie van Ca en P uit de
botreserves en de resorptie van calcium in de nieren, om de Caen P-concentratie in het bloed op peil te houden. Jonge dieren
kunnen gemakkelijker Ca en P vrijmaken uit botreserves vanwege
een hogere activiteit van het botmetabolisme. Ouderen dieren zijn
daar minder goed toe in staat, waardoor bij ouderen koeien de
kans op melkziekte groter is.
Fosfor
Een neveneffect van PTH is dat de uitscheiding van P via
speeksel en urine stijgt, waardoor niet alle P die vrijgemaakt wordt
uit de botreserves kan worden ingezet voor het metabolisme en
de (melk)productie. Het is daarom erg belangrijk dat een te laag
5

Ca-gehalte in het bloed voorkomen wordt, zodat de PTHconcentratie niet te sterk zal stijgen (en de koe bovendien geen
melkziekte krijgt) Bij voldoende Ca in het bloed en voldoende
voeropname zal de P-concentratie in het bloed zelfd gehandhaafd
blijven bij lage P-niveaus in het droogstandsrantsoen. Gedurende
de droogstand is het voeren van P op de norm (2,2 g/kg drogestof
in de laatste weken voor afkalven) voldoende. In veruit de meeste
gevallen kan daarom volstaan worden met een droogstandsmineraal zonder fosfor.
Melk- of kalfziekte – Voorkomen is beter dan genezen!
Het duidelijkste symptomen van melkziekte is dat de koe koud
aanvoelt, met name de oren. Een koe met melkziekte kan
doorgaans succesvol worden behandeld door middel van een
infuus, tenminste als naar de symptomen van algemene zwakte
en het niet meer kunnen staan wordt gekeken. Toch is voorkomen
beter dan genezen.
Melkziekte is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen in
de Nederlandse melkveehouderij. Uitval door melkziekte kan het
productieve leven van een koe met ruim 3 jaar verkorten. Elk
geval van melkziekte kost € 150,- tot € 300,-, gebaseerd op
directe kosten van de behandeling en het productieverlies nadien.
Dit productieverlies ontstaat door de minder duidelijke symptomen
die bovendien óók optreden bij subklinische melkziekte.
Naast klinische melkziekte bestaat ook subklinische melkziekte
(niet te verwarren met slepende melkziekte). Bij klinische
melkziekte is de calciumspiegel in het bloed te laag, waardoor de
spierfuncties verminderen en het dier bijvoorbeeld niet meer kan
opstaan. De subklinische vorm is niet zichtbaar in de zin dat de
koeien niet meer kunnen staan, maar veel van de overige
symptomen zijn wel aanwezig. De (gladde) spierfuncties zijn
verminderd, waardoor bijvoorbeeld de baarmoeder minder
samentrekt. Het gevolg is dat de koe aan de nageboorte blijft
staan, hetgeen het risico op baarmoederontsteking vergroot. Ten
tweede vermindert het vermogen om te bewegen van het maagdarmkanaal, inclusief de pens. De koe zal daardoor minder voer
opnemen en een sterke(re) negatieve energiebalans ontwikkelen.
Subklinische melkziekte vergroot derhalve de kans op ketose,
mastitis en vermindert de vruchtbaarheid.
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Voerbedrijven VoederWaarde.nl scoren hoog op
transparantie en borging
De voerbedrijven die zijn aangesloten
bij Voederwaarde.nl scoorden in 2014
hoog op transparantie en borging. Dit
blijkt uit een onafhankelijke audit van
Schothorst Quality Control (SQC).
Het voer van de deelnemende
voerbedrijven wordt beoordeeld op het
inrekenen van de juiste voederwaarden van grondstoffen, de
transparantie over de samenstelling naar de klant en het leveren
conform gedeclareerde voederwaarden. De bedrijven
realiseerden over alle onderdelen een totaalscore van 9,0.
Behoefte naar transparantie
Om de voederwaarde van mengvoeders te borgen werd in 2009
VoederWaarde.nl opgericht, om de sterke behoefte naar
transparantie en controle op de voederwaarde van de geleverde
voeders te borgen. De deelnemers van Voederwaarde.nl worden
daarbij jaarlijks onafhankelijk geaudit door Schothorst Quality
Control (SQC). Op dit moment is ruim 20 procent van de
Nederlandse voerproductie aangesloten bij VoederWaarde.nl.
Volgens de deelnemende bedrijven is VoederWaarde.nl het enige
keurmerk in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende
mengvoerbedrijven borgt door onafhankelijk toezicht.
NMV in het bestuur
De belangenorganisaties voor veehouders NVV, NVP en LTO
nemen vanaf het begin actief deel aan VoederWaarde.nl. Vanaf
dit jaar is ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV in
het bestuur vertegenwoordigd. Voederwaarde.nl is een
samenwerking van mengvoerbedrijven en boerenorganisaties
(NVV, NVP, NMV en LTO). Het doel is om de veehouder extra
garanties op voederwaarde te bieden. De deelnemende
mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei,
CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens
diervoeding, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid.
Bron: www.melkvee.nl Tekst: Sjouke Jacobsen
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Ontwikkeling kunstmestmarkt
De kunstmestprijzen zijn de afgelopen maanden behoorlijk naar
beneden gekomen. We hebben het dan over de stikstofhoudende
meststoffen. Gemiddeld zijn de prijzen met ca € 45,= per ton
gezakt.
Een flinke daling, maar niet hetgeen wij hadden verwacht.
Inmiddels zijn de grondstofprijzen (ammoniak en ureum) weer in
prijs aan het stijgen. Daarnaast lijkt de euro op dit moment niet
sterk.
Concreet lijkt het erop dat we met de KAS de bodem hebben
bereikt.
We verwachten voor de maand juli nog gelijke prijzen en vanaf
augustus een stijgende lijn in de prijs. Concreet dus het moment
om hetgeen u nog mag aanvoeren ook aan te kopen. Daarnaast
liggen de niveaus t.o.v. de laatste jaren relatief gunstig. Denkt u
dan ook na om eventueel kunstmest in opslag te nemen voor het
jaar 2016. U kunt kiezen om het product direct in de silo te laten
blazen. Echter voorkoop is natuurlijk
ook mogelijk. U legt het product dan
af voor de dan geldende dagprijs,
met een kleine huur/rentevergoeding
richting het voorjaar van 2016. Het
product wordt vervolgens op afroep
geleverd. Mocht u nadere informatie
willen, raadpleeg dan uw voorlichter.
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Biggen spenen zonder problemen
Het is niet niks, voor een big van drie of vier weken oud. Van de
ene op de andere dag komen ze in een andere omgeving, zonder
hun moeder en hun vertrouwde eet-, drink- en slaapplaats. Geen
wonder dat veel biggen na het spenen een dip in hun ontwikkeling
laten zien. Goed speenmanagement is dus een must.
Bij het spenen staat u voor vraagstukken zoals:
 Hoe voorkom ik een terugval in groei na het spenen?
 Welk voer werkt het beste kort voor en na het spenen
 Hoe kom ik tot een goed voerschema?
 Hoe kan ik het stressniveau van biggen na het spenen
verlagen?
 Hoe krijg ik de problemen met speendiarree onder
controle?
De speendip is vooral het gevolg van een daling van de voer- en
wateropname na het spenen. Een slechte voeropname na het
spenen veroorzaakt veel problemen, op korte en lange termijn:
groeiachterstand, slechtere darmgezondheid en vertering en meer
risico op infecties. Dit kost vanzelfsprekend geld, zowel in de
biggenstal als later in de vleesvarkensfase.
De belangrijkste factoren voor succesvol spenen:
 Voer, voerschema en toediening van het voer
 Water: kwaliteit en hoeveelheid
 Klimaat
 Hygiëne
 Samenstelling van de tomen
 Controle
Voer
Stimuleer voeropname, maar voorkom overeten
Na het spenen streven we naar een zo hoog mogelijke constante
voeropname. Dat brengt een uitdaging met zich mee, want het
risico op overeten ligt op de loer. Het grootste gevaar zijn de
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biggen die na het spenen stoppen met eten. Na ongeveer twee
dagen krijgen deze biggen honger, waardoor ze op de derde dag
plotseling heel veel
gaan vreten. Het maagdarmstelsel is daar niet op berekend en er
ontstaan beschadigingen in maag- en darmwand, wat
speendiarree kan veroorzaken.
Een belangrijke oorzaak van sterfte
na het spenen. Het antwoord is een
geleidelijke en vooral constante
voeropname.
Om dit te ondervangen is het in de
eerste plaats belangrijk om goed bij
te voeren in de kraamstal. Daarnaast zijn er speciale premium
prestarter voeders die enerzijds extra smakelijk zijn, om de
voeropname te stimuleren, maar veilig voor het maagdarmstelsel.
Bovendien is het belangrijk om de voeropname al vanaf de eerste
dag zoveel mogelijk te stimuleren door het juiste voer op de juiste
manier aan te bieden.
Hetzelfde voer voor en na spenen
Uitgangspunt voor het voerregime
na het spenen is om de biggen
hetzelfde voer te geven als ze voor
het spenen kregen en om te
streven naar hetzelfde drogestof
gehalte als dat ze voor het spenen
uit de moedermelk en het bijvoeren
haalden. Dat komt neer op gemiddeld 200 gram drogestof per
dag. In de eerste week na het spenen moeten de biggen minimaal
1.000 gram voer opnemen, liefst 1.500. Die voeropname begint al
de eerste dag: streef op dag 1 na het spenen naar een
voeropname van 100-150 gram. Om een voerovergang rondom
het spenen te voorkomen, is het belangrijk om minimaal 750 gram
prestarter per big door te voeren na spenen. Na de prestarter
wordt overgegaan op een kwalitatieve speenstarter waarvan de
biggen gemiddeld 3 tot 5 kg opnemen. Het is belangrijk om een
prestarter in te zetten die is afgestemd op de behoeftes van de
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speenbiggen. Het inzetten van een beter verteerbaar voer met
hoogwaardige grondstoffen bij met name licht gespeende biggen
resulteert in een hogere voeropname. U kunt de voeropname nog
verder verhogen door het inzetten van (warme) brij.
Zorg voor genoeg voerplaatsen met de juiste voerbak
Alle biggen moeten na het spenen direct kunnen eten. Zorg dat
de voerbakken al gevuld zijn voordat de biggen in de
speenafdeling komen en zorg dat er genoeg voerplaatsen zijn.
Houd een richtlijn aan van 1 voerplaats op 8 biggen en plaats bij
het spenen daarnaast een ronde kom erbij om het gezamenlijk
eten te stimuleren. In de ideale situatie eten de biggen uit een
ronde voerbak, liefst centraal geplaatst, waarbij er voor iedere big
minimaal 5 centimeter beschikbaar is. Het is aan te raden om in
de eerste week extra wegneembare voerbakken te plaatsen. Dat
geldt zeker als de vaste bakken niet genoeg ruimte bieden voor
alle biggen, of als de biggen bij het spenen lichter zijn dan 6 kilo.
Om de voeropname te stimuleren, is het aan te raden om in de
eerste 24 uur het licht in de afdeling aan te laten. Bij eventuele
agressie tussen de biggen kunt u beter wel met een lichtschema
werken.

Water
Stimuleer wateropname: gemiddeld 0,8 liter/dag in de eerste
week De wateropname heeft direct invloed op de voeropname.
Om te zorgen dat de biggen na het spenen goed blijven eten,
zullen we dan ook moeten zorgen dat ze voldoende drinken. In de
eerste week na het spenen moeten de biggen gemiddeld 0,8 liter
per dag drinken. Het is belangrijk om de wateropname te
stimuleren. Het is immers voor het eerst dat de biggen zijn
overgeleverd aan de drinknippel, nu ze geen moedermelk meer
kunnen drinken. Om de biggen te stimuleren genoeg te drinken is
het een voorwaarde dat er voldoende goed bereikbare
drinkplaatsen zijn. In de ideale situatie is zowel de drinknippel als
de plaats waar deze is bevestigd vergelijkbaar met de kraamstal,
zodat de biggen hem gemakkelijk kunnen vinden. Zorg voor
voldoende drinknippels in de biggenstal: 1 nippel per 10 biggen.
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In de eerste weken kan het zeker zinvol zijn om wat extra
waterbakjes in de hokken te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld de
losse voerpannen gebruiken en die een paar keer per dag vullen
met water. De biggen kunnen hieruit gemakkelijk drinken en
zullen ook uit nieuwsgierigheid extra water opnemen.
Onderzoek waterkwaliteit en reinig de leidingen
De kwaliteit van het water is in de eerste plaats belangrijk voor de
(darm)gezondheid van de biggen. Water kan verschillende
kiemen, schimmels en gisten bevatten en het drinkwater is een
mogelijke bron van onder andere E.Coli, Enterococcen,
Clostridium en Salmonella. Daarnaast kan een matige
waterkwaliteit de smaak van het water beïnvloeden en daarmee
ook de opname. Leidingwater is de veiligste keuze. Ook dan is
het echter verstandig om het water regelmatig te laten
onderzoeken, zowel bacteriologisch als chemisch en zowel aan
de bron als bij de nippels. Dat geldt zeker voor bronwater en
regenwater, dat zal moeten worden behandeld om het geschikt te
maken tot drinkwater. Win daarvoor advies in bij een specialist die
het water kan analyseren en beoordelen. Spoel voor een nieuwe
ronde de waterleidingen goed door, zodat er vers drinkwater
beschikbaar is voor de pas gespeende biggen. Als er in de vorige
ronde toevoegingen aan het water zijn gebruikt is het belangrijk
om de leidingen altijd te reinigen met een reinigingsmiddel.
Klimaat
Warm en toch voldoende frisse lucht
Een comfortabele biggenstal is een voorwaarde voor
probleemloos spenen. Een matig klimaat heeft effect op de
gezondheid van de biggen en kan daarnaast leiden tot problemen
als oorbijten. Een goed klimaat begint met de juiste temperatuur.
De biggen willen het lekker warm hebben. De streefwaarde is 28
graden, maar de belangrijkste indicator daarvoor is niet de
thermometer, maar het gedrag van de biggen. Al zegt de
thermometer dat het 28 graden is, als de biggen op elkaar kruipen
hebben ze het toch te koud. Zorg om te beginnen dat de stal goed
droog is voordat de nieuwe biggen worden opgelegd. Controleer
daarnaast de klimaatinstellingen en de ventilatoren. Het kan dan
12

zijn dat de ventilatie niet goed is afgesteld, of dat er tocht is. Een
controle door een klimaatspecialist haalt het lek boven, letterlijk
en figuurlijk. Let daarbij ook op het ideale luchtverdeelpatroon
voor uw ventilatiesysteem: ieder systeem kent een eigen gewenst
patroon. Een valkuil bij het klimaat in de biggenstal is om te
weinig te ventileren. Het is verleidelijk om te kiezen voor een lage
minimumventilatie, om zo de stookkosten te drukken. Een goede
luchtkwaliteit en voldoende zuurstof is cruciaal voor de
gezondheid en het comfort van de biggen.
Daarom moet ook in de winter de minimumventilatie hoog genoeg
zijn, zodat de biggen voldoende frisse lucht krijgen.
Hygiëne
Hou het hok schoon en voorkom kruisbesmetting.
Pas gespeende biggen zijn kwetsbaar. Stress, een plotselinge
overgang van moedermelk naar volledig vast voer en een nieuwe
omgeving, met bovendien vaak biggen uit andere tomen in de
buurt, maken de jonge biggen vatbaar voor infecties. Spuit de
afdeling daarom altijd goed schoon voor een nieuwe ronde en
desinfecteer de afdeling. Begin op tijd met het reinigen, zodat de
afdeling kan drogen voordat de jonge biggen erin komen.
Een heel belangrijke factor voor een goede hygiëne is het zo min
mogelijk mengen van tomen. Werk daarnaast met eigen
materialen per afdeling, die uiteraard ook gereinigd worden
tussen twee rondes door en voorkom uiteraard dat u zelf naar
buiten moet lopen om bijvoorbeeld de voerkar bij te vullen.
Verzorg de afdelingen met pas gespeende biggen vóórdat u naar
de oudere biggen gaat en stap zo weinig mogelijk in het hok.
Maak de voer- en waterbakken dagelijks schoon en maak ook de
ligplek schoon als de biggen deze bevuilen. Strooi de ligplek
eventueel in met ontsmettende kalk. Gebruik een jodiumspray bij
biggen die veel vechten, om infecties te voorkomen.
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Samenstelling tomen
Zo min mogelijk mengen van tomen
Het mengen van verschillende tomen is een belangrijke oorzaak
van gezondheidsproblemen bij de gespeende biggen. Iedere
toom kent zijn eigen kiemen en met de biggen, mengen ook de
ziekteverwekkers uit verschillende tomen zich. Infecties
verspreiden zich via neuscontact en biggen die in aanraking
komen met vreemde ziekteverwekkers kunnen daar gemakkelijk
ziek van raken. Het advies is dan ook om biggen niet te sorteren
op basis van gewicht, maar zoveel mogelijk tomen bij elkaar te
houden. Om praktische redenen is het soms niet te voorkomen
om toch enkele tomen te mengen, bijvoorbeeld als de gewichten
van de biggen heel sterk uiteen lopen, of bij een lichte big in een
zwaar hok of andersom.
In de eerste plaats is dat natuurlijk iets om in de eerdere fases in
de kraamstal op te lossen, maar mocht het toch nodig zijn om
tomen te mengen, beperk dat dan tot enkele tomen per hok. Liefst
niet meer dan twee, maar nooit meer dan vier.
Controle
Veel aandacht voor de gespeende biggen
In de eerste dagen na het spenen is het
heel belangrijk om veel aandacht aan de
gespeende biggen te besteden. De tijd
die u hierin investeert, betaalt zich zeker
terug. Controleer meerdere keren per
dag of de biggen tevreden zijn, genoeg
voer opnemen, genoeg buikvulling
hebben, voldoende drinken, niet hoesten
of niezen en het niet koud hebben. Stuur
bij als iets niet in orde lijkt en grijp de
controle aan om de waterbakjes en zo
nodig de voerbakken bij te vullen.
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Fouragemarkt
De maanden juli en augustus staan voor de
deur. De maanden waarin stro/hooi/
graszaadhooi van het land komen.
Normaliter zijn dit ook de maanden waarin de
prijs vanwege het ruime aanbod onder druk
komt te staan. Wij verwachten de komende tijd dan ook lagere
stro prijzen. Ook producten als graszaadhooi zullen in prijs gaan
zakken er vanuit gaande dat we geen extreme
weersomstandigheden krijgen. Denk alvast na over wat voor
soorten en hoeveelheden u vast wilt leggen en voor welke
termijn. Geef uw bestelling tijdig door, zodat we de logistiek zaken
goed in kunnen plannen. Voor prijs(verwachtingen) kunt u contact
opnemen met uw voorlichter.
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Verkrijgbaar bij de Zuid Oost Salland
Vliegen bestrijding op vee en in dierverblijven.
Technotik : Vliegenbestrijding voor weidend vee met lange
werking.
Exil Boviclip : Oorflap voorkomt zomerwrang bij jongvee in de
wei en beschermt melkvee tegen vliegen.
Butox : Vliegen bestrijding op rundvee en schapen tot 10
weken lang werkzaam.
Dimilin : Madendood in spuit of granulaat vorm.
Lurectron : Bestrijdingsmiddel in dierverblijven.
* flow : Geconcentreerde oplossing tegen vliegen
kevers bloedluis en kakkerlakken.
* Permanent stalspuitmiddel : ter bestrijding van
vliegen.
* Flybait : smeermiddel/korrels ter bestrijding van
vliegen.
Spotinor : Preventie en behandeling van runderen en
schapen tegen luizen en vliegen.
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Voetbalwedstrijd Bestuur en Raad-Medewerkers
Verslag van Bestuur en RVC
Zaterdagavond 30 mei 2015 was het dan zover. Het blijkt
inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement te worden. Het
bestuur/RVC van de CAVV tegen het personeel. Doorgaans
vallen deze wedstrijden in de categorie kat-in-het-bakkie voor het
bestuur/RVC. De vorige wedstrijd van 1 februari 2014 werd een
B.A.U. (business as usual) 7-6 overwinning voor het bestuur/RVC.
Ook de 12-2 monsterzege op het personeel van enige jaren
geleden staat bij menig personeelslid
nog in het geheugen gegrift. Helaas voor
het team van het bestuur/RVC zou het dit
jaar anders gaan. Speltip 1: motiveer uw
tegenstander nooit door te roepen dat u
denkt dat u wel even zult winnen.
Ondanks dat vanaf het beginsignaal de
tegenstander, via vlot combinatiespel van
het bestuur/RVC, al snel met de rug
tegen de muur werd gezet, bleef het
personeel via het nodige kunst- en vliegwerk op de been. Maar
zoals Johan Cruyff ooit terecht zei: "Het moeilijke van een
makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander slecht te
laten voetballen". Nadat de druk op het doel van de uitstekend
spelende Nicky de Louw (vriend van Simone/ervaren keeper)
verder werd opgevoerd, kwam het rustsignaal voor het personeel
dan ook niet slecht uit. Ruststand 3-3 In de tweede helft bleken
met name de jonkies van het personeel te beschikken over een
grotere inwendige zuurstoftank
dan de rest. Cruyff had gelijk: de
wedstrijd kantelde en werd zoals
Louis van Gaal zou zeggen:
"a different cooky". Het
bestuur/RVC verloor niet alleen de
grip op de tussen de linies
spelende Verhoefjes, ook hadden
ze moeite met de ervaren
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krachten Guus de Haan, Willy Kemper en Alwie Deterd en de
box-to-box players Simone Nijland en Siebe Deterd.
Het was Johan Cruyff die zei: "Als je niet kan winnen, moet je
zorgen dat je niet verliest". Maar het doorgaans zo geoliede
voetbalteam van het bestuur/RVC onder leiding van de (met veel
inzet) keepende Hans Verheul (Directeur/niet zo'n ervaren
keeper) moest uiteindelijk toch capituleren. Het resulteerde
uiteindelijk in een 7-5
overwinning voor het
personeel.
De evaluatie vond plaats
onder het genot van een
biertje in de kroeg "de
Droadnagel" te Haarle.

Voetbalverslag van de
Medewerkers
Vrijdag 29 mei stond ie
weer op het programma.
De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen het bestuur en de
medewerkers van de bond.
De wedstrijd werd om 21.00
gespeeld op de Plakke in
Haarle. Vorig jaar eindigde
deze titanenstrijd in 6-6. En
zoals altijd, wanneer de
belangen het grootst zijn,
worden er de vuilste
spelletjes gespeeld. Dat
werd ook dit jaar weer bevestigt. Leden van het bestuur
probeerden de avond voor de wedstrijd, medewerkers met een
flinke som geld, over te halen, om met het bestuur mee te spelen
in plaats van met de medewerkers zelf. De medewerkers lieten
zich niet overhalen en daardoor moest het bestuur het met hun
eigen team + Richard Bessembinder doen.
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Het bestuur trad met een wat oudere, ervaren ploeg aan,
die er alles aan deden om het frisse aanvalspel van de
medewerkers te ontregelen. Dit lukte enigszins en met rust stond
er dan ook 4-4 op het scorebord.
Na rust schakelden de medewerkers nog een tandje bij en gingen
zij nog verder naar voren spelen. Dit in tegenstelling tot het
bestuur, zij oogden steeds vermoeider en stelden zich in een
ware handbalsformatie rond het eigen doelgebied op. De
medewerkers hadden hier weinig moeite mee en liepen dan ook
al snel uit naar een dikverdiende 7-5 voorsprong. Het bestuur kon
dit moeilijk verkroppen en probeerde op allerlei (niets met voetbal
te maken hebbende) manieren het verschil te verkleinen. Nota
bene de houterigste speler van het veld liep met de bal aan de
voet het penaltygebied in, maakte een actie, zag dat hij de bal
verspeelde en stortte vervolgens –zonder dat er ook maar een
been in de buurt was – ter aarde. De scheidsrechter trapte er
gelukkig niet in en liet het voor wat het was. Maar waar hij vergat
deze achterbakse actie af te straffen, deden de medewerkers dit
wel. Via een snelle tegenaanval maakten zij op prachtige wijze de
8-5, wat ook meteen het einde van de wedstrijd betekende. Na
die tijd werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje in Café de Droadnagel.
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Te koop
Er zijn nog jongvee voerhekken te koop in Heeten, zie
bijgevoegde foto’s.
Voor meer informatie Peter Hollegien tel 06-10240324
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Einde Stageperiode Laura Haarman
Hallo allemaal, mijn stage zit er al weer op! De 8 weken waren zo
voorbij. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en ook veel geleerd.
Tijdens mijn stage heb ik vooral op het kantoor in Haarle gewerkt:
telefoon aannemen, bestellingen inbrengen in de computer,
klanten helpen in de winkel, en van allerlei andere leuke klusjes
tussendoor. De woensdag en zaterdag was ik werkzaam in de
winkel in Heeten. Ik heb veel verschillende dingen mogen doen
en kreeg ook een HBO-waardige verantwoordelijkheid. Dit maakte
het uitdagend en afwisselend. Hierdoor bleef het ook tot het einde
leuk, eigenlijk steeds leuker, omdat je steeds meer zelf kan en er
ook steeds meer werd toevertrouwd. Wat ik tijdens mijn stage heb
mogen doen: Voor de loods in Haarle heb ik een nieuwe indeling
mogen bedenken en dit samen met Peter uitgevoerd. Ik vond het
best een hele eer dat ik dit op al mijn 2e dag mocht doen. Wat
ook een interessante klus was, was het actueel maken van het
GMP+ handboek. Hierdoor heb ik veel geleerd over het beleid
achter de Coöperatie Zuid-Oost Salland. Ook heb ik meegekeken
in de bedieningskamer en de fabriek, met uitleg van Willy
Kemper. Verder ben ik mee geweest op de bulkwagen met Harry
Slinkman, en ben ik twee keer op pad geweest met Guus, wat ook
heel leuk was. Daarnaast heb ik bij het intern overleg in Haarle
mogen zitten, dit was ook erg interessant. Ook kwam er een
vertegenwoordiger van een nieuwe leverancier in de winkel in
Heeten, door mijn collega’s speciaal verplaatst naar de
woensdag, zodat ik hierbij kon zijn. Ik waardeer het erg dat ze mij
overal bij hebben betrokken. Hierdoor heb ik het maximale uit de
stage kunnen halen waardoor ik veel geleerd heb. De stage heb
ik afgesloten met een heftruckles van Peter en een bezoekje aan
de open dag bij Jonkman. Zo heb ik alle facetten in het bedrijf
meegemaakt, zoals Hans in het begin van mijn stage zo mooi
heeft gezegd. Kortom, ik heb het erg naar mijn zin gehad tijdens
mijn stage en bovendien veel geleerd. Hierbij wil ik mijn collega’s
bedanken voor de gezellige sfeer, goede begeleiding en uitleg en
antwoord op al mijn vragen. Ook alle afnemers bedankt voor jullie
geduld wanneer het soms net iets langer duurde als u gewend
bent.
Met vriendelijke groeten,
Laura Haarman
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Foto’s verbouwing
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