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Aan de leden en afnemers 
 
Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Samenwerken is iets wat 
door een coöperatie uitgevonden zou kunnen zijn. Samenwerken is 
de basis van een coöperatie. Wijze woorden uit het verleden, die nog 
steeds zeer actueel zijn. Ook op onze jaarvergadering werd dat zeer 
duidelijk. 
Wij als coöperatie werken samen met onze leden en leveranciers. 
Maar ook intern lossen we het samen op. Dat vergroot de kracht van 
de onderneming en ik denk dat we als CAVV Zuid-Oost Salland daar 
een goed voorbeeld voor zijn. 
De omzet van de coöperatie loopt super goed en zoals het boekjaar 
2015 laat zien, zorgt de omzetstijging weer tot een lagere kostprijs. 
Iets waar al onze leden van mee profiteren. Door samen te werken 
kunnen we de omzet goed aan en draait de fabriek goed. Belangrijk 
is ook dat de druk niet te groot wordt, want bestaande klanten mogen 
hier geen nadeel van ondervinden. 
Uw CAVV heeft vorig jaar een goed jaar gedraaid. Onze 
mengvoederomzet is met 8,4 % gestegen. En met de productie van 
Booijink er bij komen we zelfs op ruim 20%, terwijl landelijk de omzet 
maar met 1% gestegen is. Wij hebben er weer bewust voor gekozen 
om een scherpe marge te hanteren en dat betekent een kleine 
nabetaling.  
Op de jaarvergadering van 22 maart jl. is de volgende nabetaling 
vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 2,00  per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen:  geen nabetaling 
 (excl. kalk) 
Voor niet leden zal de helft van het bedrag uitgekeerd worden.  
Doordat wij de marge op kunstmest verscherpt hebben, (omdat 
Ecotrans het efficiënt kan rondbrengen), is besloten geen nabetaling 
op de kunstmest uit te keren. 
 
Jaarvergadering  
De jaarvergadering heeft op 22 maart plaats gevonden. De opkomst was 
goed en er werden ook terechte kritische vragen gesteld. Dit betekent dat u 
als lid zeer betrokken bent. Dat is iets wat wij zeer waarderen. Ook het  
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tweede deel van de vergadering met de uitleg over de locatie te Lochem en 
de oprichting van de OOCON (Op- en overslag coöperatie oost Nederland) 
werd zeer interessant gevonden. Het is goed om te horen van onze leden 
hoe zij over de coöperatie en het beleid denken. 
 
Grondstofprijzen 
Momenteel stijgen de bijproducten fors. Daarnaast laten de granen en 
eiwitproducten ook een lichte stijging zien. Wij zijn benieuwd of deze 
stijging doorzet. Het inzaai areaal van granen en soya is groter geworden 
en het verbruik neemt zelfs wat af. Er worden record voorraden verwacht. 
Dus het is even afwachten wanneer de kanteling komt. Echter door onze 
inkoopposities zullen de mengvoerprijzen de komende maanden niet 
stijgen.  
 
Sector dag rundvee 
Op 10 maart is onze jaarlijkse rundveestudiedag geweest. De opkomst was 
weer heel goed. In de ochtend zijn we geïnformeerd over de 
kringloopwijzer door Zwier van der Vegte van de Marke. ‘s middags hebben 
wij het mooie bedrijf van de familie Haarman-Honshorst mogen bezoeken. 
Dit is zeer leerzaam geweest.  
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
In februari hebben wij weer onze jaarlijkse audit van het CDG (Certificatie 
Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de verkoop van 
professionele gewasbeschermings-middelen weer gehad. Dit certificaat is 
noodzakelijk om professionele gewasbeschermingsmiddelen te mogen 
verkopen. Wij als Zuid-Oost Salland willen onze klanten een compleet 
pakket kunnen blijven bieden en blijven daarmee professionele 
gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen. 
 
Hans Verheul 
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Studiedag Melkveehouderij 
 
Op donderdag 10 maart was weer onze jaarlijkse studiedag voor de 
melkveehouderij. Wij waren erg blij met de goede opkomst van ruim 
70 personen. Hieruit blijkt dat de studiedagen worden gewaardeerd 
en we gaan hier dan ook zeker mee door.  
 
‘s Ochtends was er een inleiding van Zwier van der Vegte van 
proefboerderij de Marke over: ”Hoe haal ik voordeel uit de 
kringloopwijzer?”. Zwier vertelde voor de pauze over het belang van 
lage verliezen, waaruit de kringloopwijzer is opgebouwd en wat de 
voor- en nadelen zijn van de kringloopwijzer. Na de pauze werd 
besproken hoe men de efficiëntie en dus de uitkomst van de 
kringloopwijzer op het eigen bedrijf kan verbeteren. 
 
De middag zijn wij begonnen met een heerlijk stampottenbuffet. 
Hierna zijn wij vertrokken richting het bedrijf van familie Haarman-
Honshorst. Hier zijn wij in drie groepen opgedeeld en werden er 
achtereenvolgend drie onderwerpen besproken: 

 De familie Haarman gaf een rondleiding over het bedrijf met 
uitleg over de historie en de huidige bedrijfsvoering; 

 Guus de Haan gaf een toelichting op het gevoerde rantsoen 
op dit bedrijf en over het belang van een goed 
droogstandsrantsoen; 

 Mark Kleine van Sprayfo sprak over de LifeStart jongvee 
opfok. LifeStart is geen product of bedrijf maar een 
programma wat zich met name richt op de eerste twee 
maanden van de jongvee opfok. De insteek is om met een 
intensief voerschema een bovengemiddelde groei te behalen 
en ziekte en uitval te minimaliseren.  

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van één van de onderwerpen 
of graag één van de presentaties wilt ontvangen horen wij het graag. 
 
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de komst. In het 
bijzonder willen wij nogmaals de familie Haarman bedanken voor hun 
tijd en gastvrijheid. 
 
 



 

 

 

5 

Actualiteiten kringloopwijzer(KLW) en BEX. 
 
Zoals bekend dient elke melkveehouder die een 
melkveefosfaatreferentie heeft groter dan 0, een KLW in te dienen 
over 2015. Deze moet voor 1 mei 2016 worden ingelezen op de 
centrale database van www.dekringloopwijzer.nl. Over 2016 dient 
iedere melkveehouder een KLW in te dienen. 
Met de huidige stand van zaken is het zo dat over 2015 de gegevens 
ook vanuit CRV-mineraal kunnen worden ingelezen op die centrale 
database. Als je dus de KLW invult in CRV-mineraal en die later 
upload naar de database, is dat ook toereikend. 
Vanaf 2016 dient elke melkveehouder er zelf voor te zorgen dat de 
KLW in die database komt. Via allerlei koppelingen met onder andere 
voerleverancier, BLGG, melkfabriek, etc., kunnen veel gegevens 
automatisch worden ingelezen in die centrale database. Het is dan 
niet meer mogelijk via CRV-mineraal dit te regelen. 
Voor deelname aan de KLW is de BEX-berekening de basis. 
Zoals de regelgeving nu lijkt te worden is een goede BEX uitslag van 
groot belang in het kader van de grondgebondenheid en de 
fosfaatrechten. 
Voor de AMVB grondgebondenheid hebben wij een 
rekenprogramma. Aan deze AMVB dient u dit jaar al te voldoen! 
Vooral bij sterk gegroeide bedrijven en bedrijven die minder grond 
hebben gekregen kan dit gaan spelen. Er zijn dan 2 opties: grond 
verwerven of minder vee houden. Ook kan het helpen om een BEX 
voordeel te halen op fosfaat. Belangrijk dus om dit goed in beeld te 
hebben en tijdig maatregelen te nemen! 
Van belang bij de grondgebondenheid is ook om de 
fosfaatdifferentiatie op te geven bij de gecombineerde opgave(GO). 
We hebben regelmatig gezien dat dat in 2015 lang niet altijd 
gebeurde. Als de fosfaattoestand van de grond namelijk laag of 
neutraal is, geeft dit meer plaatsingsruimte op het bedrijf. Dit dient 
dan wel in de GO geregistreerd te worden. 
Bij de fosfaatrechten wijzen de voorstellen er nu op dat er wordt 
uitgegaan van de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee op 2 
juli 2015.  
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Op deze productie wordt een korting toegepast(4-8% is nu het 
voorstel). Indien je een goede BEX kunt draaien, kun je deze korting 
daarmee opvangen. 
 
Tips voor een goede BEX-uitslag: 

 probeer in het totale rantsoen te sturen op een scherpe 
fosforvoorziening. In ons rantsoenberekeningsprogramma is 
eenvoudig te zien hoe hoog het P-gehalte per kg ds is. 

 kies bij het gebruik van bijproducten zoveel mogelijk voor 
perspulp en aardappelbijproducten. 

 indien er ruwvoertekort is, koop dan zoveel mogelijk snijmais 
aan en geen grasproducten 

 let op het type eiwitbron dat u voert: 
 
 VEM re P 
Soya 1015 440 6,4 
Raap  850 330 10,3 
 
Uit bovenstaande blijkt wel dat de BEX resultaten gunstig zijn te 
beïnvloeden door producten te kiezen met veel VEM en relatief 
weinig re en P.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7 

'Varkenstransport moet anders!' 
 
Transport is een onderschat gevaar bij het overbrengen van ziekten. 
Varkenshouders moeten meer oog hebben voor goed vervoer. 
 
Een nieuwe, moderne veewagen als deze beperkt risico's op het 
overbrengen van ziektekiemen. Nederland is een op en top 
transportland. Dagelijks worden duizenden dieren verplaatst via onze 
wegen naar zowel binnen- als buitenland. We staan bekend als 
exportland, maar dat is niet de enige reden dat we gemiddeld per 
dier de meeste transportbewegingen van Europa maken. Het aantal 
gesloten varkensbedrijven daalt en door de specialisatie binnen de 
sector en de maximale bouwblokken, worden groeiende bedrijven 
gedwongen om zich op te knippen in opfokgelten-, zeugen-, 
speenbiggen- en vleesvarkenslocaties. Hierdoor stijgt het aantal 
transportbewegingen 
aanzienlijk en daarmee ook 
de kans op verplaatsing van 
ziektes. 
 
Veel te verbeteren aan 
externe biosecurity 
Gezondheid en kwaliteit van 
biggen en vleesvarkens 
behoren al jaren tot de 
belangrijkste thema's op 
zeugenbedrijven. Er wordt ontzettend veel tijd en geld gestoken in 
interne biosecurity en er worden dan ook grote stappen gemaakt. Op 
het gebied van externe biosecurity is echter nog veel te verbeteren. 
Waarom ziet de sector deze gevaren niet? Waarom bezuinigen we 
op dit belangrijke punt? 
 
Transport van varkens is onderschat gevaar 
Transport is een enorm onderschat gevaar. Ongeveer alle 
dierziektes zijn te verplaatsen via transport. De meeste varkens 
worden in Nederland onbeschermd vervoerd en wordt er vertrouwd 
op de reiniging door de transporteur. Via geklimatiseerde 
vrachtwagens zijn deze risico's sterk te verlagen. 
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Durven investeren in beter transport 
Er moet een grote verandering plaatsvinden als we in Nederland 
stappen willen maken op het gebied van gezondheid en onze 
exportstatus willen behouden.  
Het is onvoorstelbaar dat slechts enkele ondernemers bereid zijn €50 
tot €100 per transport extra te betalen voor een schonere en veiligere 
vrachtwagen, terwijl een PRRS- of APP-besmetting wel €30.000 per 
jaar kan kosten. De hele sector moet durven te investeren in beter 
transport want het tijdperk van onverwarmde, slecht 
schoongespoten, open vrachtwagens moet echt eindigen. 
 
Geen biggen in dezelfde auto als vleesvarkens vervoeren 
Ook de transportsector moet verantwoordelijkheid nemen. We 
moeten naar geklimatiseerde vrachtwagens met maximaal één 
diercategorie per 
vrachtwagen. Het is 
onaanvaardbaar dat 
biggen 
getransporteerd 
worden met 
vrachtwagens die 
dezelfde dag of 
zelfs de morgen 
ervoor nog 
vleesvarkens heeft 
vervoerd. 
Dit besef moet in de 
hele sector 
doordringen. Het is tot nu toe echt een gemiste kans. De verhoging 
van de transportkosten is verwaarloosbaar ten opzichte van de 
besparing op gezondheidskosten. 
 
 
Bron: website Boerderij 
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Nieuwe kansen voor varkensvlees 
 

De varkensmarkt is geen makkelijke markt om in te ondernemen. 
Voor initiatiefnemers ontstaan wel kansen. 
 
Hoewel de varkensmarkt wordt geplaagd door overaanbod zijn er 
ook lichtpuntjes. Een daarvan is 
de doorwroetprijs van het 
collectief van Wroetvarken-
boeren. Deze varkenshouders 
werken sinds begin februari met 
een minimumprijs voor hun 
dieren. Dat voorkomt dat zij 
langdurig onder de kostprijs 
werken.  
De Wroetboeren doen hun 
marketing goed. Ze 
onderbouwen wat de 
meerwaarde van hun 
wroetvarkens is. En de 6 
deelnemende boeren en hun 
gezinnen staan ook met foto en al op de website van het collectief. 
De consument weet waar hij moet zijn, mochten er vragen zijn over 
het eindproduct. 
 
Boni 
Nog een mooi initiatief komt van supermarktketen Boni. Boni is geen 
marktleider in Nederland, maar het bedrijf werkt wel aan een 
ketensysteem voor zijn verse vlees. Het is de moeite waard om daar 
bij te zijn als varkenshouder, want ook hier wordt de kostprijs als 
vertrekpunt genomen voor de levering van varkens, kippen of koeien. 
De boer praat bij Boni mee over de opbrengstprijs van zijn dieren. 
 
Ketens 
Er ontstaan dus meer steeds meer ketens. Vion werkt al jaren samen 
met zijn Star-boeren om Albert Heijn te voorzien van Beter Leven-
varkensvlees. Naast vers vlees gaat Albert Heijn voor zijn 
vleeswaren ook over op sterrenvlees. 
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Jumbo, een andere speler in supermarktland, wil met Van Rooi Meat 
en een aantal varkenshouders ook een keten opzetten. Dit doet 
Jumbo mede om de vierkantsverwaarding van de Beter Leven-
varkens te optimaliseren. 
 
Eigen initiatief 
Het is duidelijk dat de binnenlandse varkensvleesmarkt veranderd. Er 
ontstaan kansen om uit de varkensmarkt te komen die wordt  
gedomineerd door kostprijsdenken. Dit geldt vooral voor 
varkenshouders die zelf het initiatief nemen, zoals de Wroetvarken-
boeren. 
Wel blijft voor elke deelmarkt van varkensvlees de kostprijs 
belangrijk. Dat is altijd zo. Grootste stuk van de kostprijs is voer. Het 
zelf malen en mengen van voer wint daarom aan populariteit. Steeds 
meer varkenshouders vervangen een deel van het mengvoer door 
enkelvoudige voeders. 

 
 
  
 
Bron: website Boerderij 
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Advisering konijnenhouderij 
 
Door de almaar groeiende afzet van konijnenvoer, proberen wij ook 
in de behoefte van onze klanten met konijnen te voorzien door het 
aanbieden van voorlichting en advies. Op de volgende wijze hebben 
wij dat ingevuld: 

 Organiseren van kennisbijeenkomsten bij ons op kantoor voor 
het uitwisselen van ervaringen voor onze konijnenklanten. Dit 
doen we 2-3 keer per jaar. 

 Het bijhouden van de mestboekhouding en technische 
kengetallen in aparte overzichten.  

 Open en transparant zijn over de nutritionele samenstelling 
van de voeders. De samenstellingen worden alleen aangepast 
in overleg met de afnemers. Dit wordt ook verzorgd door onze 
eigen mensen op kantoor en de voorlichter. 

 Omdat wij zelf de kennis missen voor ondersteuning bij 
technische vragen in de stal, kunnen onze konijnenklanten de 
assistentie inroepen van onafhankelijk konijnenspecialist Bert 
Poliste. Bert is een bekende in de sector. Hij is op afroep 
beschikbaar en kan advies geven bij vragen/problemen die 
betrekking hebben op het gebied van onder andere de 
houderij, voeding en gezondheid. Bert is zelf ook 
konijnenhouder, heeft een KI station voor de konijnenhouderij 
en is ook actief in studieclubverband.  

 Voor advies over het klimaat in de stal kunnen onze klanten 
Frans Leemans inhuren. Dit is een onafhankelijke 
klimaatspecialist die bij ons ook ingeschakeld word bij 
varkenshouders, maar ook ervaringen in de konijnensector 
heeft. 

 
Kennisbijeenkomst konijnenhouders op woensdag 24 februari. 
Op deze uitstekend bezochte middag hier in Haarle hebben we een 
aantal zaken besproken. 

 Technisch loopt het gemiddeld goed. Wel enkele klanten met 
een lager dracht percentage 
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 Stoffigheid van het voer was laatste paar maanden een 
aandachtspunt. Dit is nu verbeterd door kleine aanpassingen 
van het voer (iets meer melasse en kleimineraal toegevoegd) 
en met de leverancier van de luzerne is overeengekomen een 
betere pellet kwaliteit te leveren. 

 Besloten is om de vitamine E te verhogen in het voer tijdens 
de zomerperiode te verhogen. 

 Het P-gehalte in voedstervoer wordt verhoogd 

 Tweede gedeelte van de middag werd een rondleiding in de 
fabriek gegeven om de verbeterde veiligheid van het 
konijnenvoer te laten zien. Dit in verband met een productie 
fout in het mengproces bij twee van onze konijnenklanten. 
Ook zijn de extra maatregelen besproken, die genomen 
worden om dit probleem in de toekomst te voorkomen. 
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Nieuw in ons assortiment  
 
 
 

 
BigBag-klep:  

 
Voor het gemakkelijk 
doseren en legen van 
bigbags met bijvoorbeeld 
kunstmest of zaaigraan 
kunt u gebruikmaken van 
de BigBag-klep 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 109,00  excl.  BTW 
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