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Aan de leden en afnemers 
 
Het voorjaar is net begonnen. De eerste dagen met mooi weer zijn 
geweest. Toch is het nu nog relatief koud en nat, waardoor de groei 
op het land iets achter blijft. 
Het lijkt er op dat de economie wat aan het aantrekken is, maar daar 
merken we in de landbouw nog weinig van. De grondstof prijzen zijn 
op de korte termijn gestegen, toch ligt een daling wel weer in het 
verschiet. 
Bij het aantrekken van de economie is vaak de landbouw daarbij de 
voortrekker. Toch blijkt weer, dat dat dus helaas niet voor alle 
sectoren geldt. 
 
Omzetstijging  
Vorig jaar hebben we een extreem goed jaar gehad. De 
omzetstijging ging hard. Dit jaar zijn we weer goed begonnen. De 
omzetstijging zit op ruim 8 %. Dat is boven de gewenste 5 %, maar 
nog onder de kritische 10 %. Daarnaast is Booijink weer helemaal 
zelf aan het draaien. Dus we kunnen het allemaal weer goed aan. 
Dat zien we ook weer terug in de organisatie. Langzaam keert de 
rust weer terug.  
Toch kunt u ons daar ook bij van dienst zijn. Door 2 mogelijke 
leverdata en eventueel 2 dagen van te voren te bestellen, kunnen we 
de planning verder optimaliseren. Dus indien mogelijk: 

 Bestellen 2 dagen van te voren. 

 Opgeven van 2 leverdata. 
Als dat zou kunnen, alvast heel hartelijk bedankt namens het hele 
team van Zuid-Oost Salland. 
 
Verbouwing in Haarle 
Nu Booijink weer alles zelf maakt, kunnen we in Haarle ook de 
laatste punten van de verbouwing afmaken. Als eerste is er een 
nieuwe stofafscheidingsinstallatie voor perslijn 3 geplaatst. Deze 
functioneert goed. Daarnaast gaan we eind mei de loods van nieuwe 
gevels voorzien en het laatste asbest van de locatie Haarle 
verwijderen.  
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Tegelijkertijd maken we een kelder in de fabriek, zodat het nieuwe 
afvoertransport van de weegschaal ook aangelegd kan worden. 
Dat afvoertransport zal in juni gerealiseerd worden. 
In september zullen we de verlading gaan automatiseren. Dan 
kunnen we in het uitleveren van uw voeders ook weer tijd besparen. 
 
Nieuwe grondstofauto 
In april is de ”nieuwe” grondstofauto gekomen. Het is een combinatie 
van 5 jaar oud, met weinig km ’s op de teller. Door de aankoop van 
Lochem, is eigen grondstoffen aanvoer nog belangrijker geworden 
en daarom hebben we de oude combinatie van ruim 15 jaar oud 
ingeruild. Misschien heeft u de nieuwe grondstofauto al zien rijden. 
  
OOCON 
De nieuwe coöperatie OOCON is opgericht en binnenkort zal de 
overdracht van de locatie Lochem naar de OOCON plaats vinden. 
Boven al onze verwachtingen hebben we pas al de 20.000 ste ton 
grondstof daar gelost. Daarnaast hebben we de inname capaciteit al 
vergroot van 120 naar 145 ton/uur en het zal niet lang meer duren of 
we kunnen met 150 ton/uur granen innemen. Dus ook deze locatie 
draait goed en kunnen we zeer tevreden over de aankoop terug 
kijken. Daarnaast is het zeer fijn dat tijdens de jaarvergadering door 
de leden gemeld werd, dat zij ook zeer tevreden over de aankoop 
zijn. Dat is als bestuur en directie ook goed om te horen. Want dan 
weten we dat het gevoerde beleid ook goed door de leden gedragen 
wordt. 
  
Al met al draait alles weer naar volle tevredenheid. 
 
Hans Verheul 
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Rekenen in barre tijden 

 
Rekenen, de één vindt het leuk en doet het ook veel de ander heeft 
er minder mee. In financieel moeilijke tijden ontkom je er als 
ondernemer niet aan. Wat kost geld in uw onderneming en wat levert 
nog geld op. En waar kunt u als ondernemer op sturen? 
Hieronder twee reken voorbeelden. Beide situaties zijn voor 
intensieve bedrijven die voor de laatste koeien alle mest moeten 
afvoeren en al het voer moeten aankopen. 
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1. Wanneer kost een guste koe geld?  

Uitgangspunten: 
• Gehalten van de melkcontrole van de oud melkte groep  

(>305 dgn) 
• Melkprijs voor Mei van Friesland-Campina 

Rekenvoorbeeld: Wanneer kost een guste koe geld?  
   

       Eiwitprijs 
 

€ 408,10 
     Vetprijs 

 
€ 204,05 

     Lactoseprijs € 40,81 
     

        Eiwit % 
 

3,94% 
     Vet % 

 
4,68% 

     Lactose % 
 

4,43% 
     

        Melkprijs per 100 kg € 27,44 
     

        Mest afvoer € 17,00 per m3 
    Jaarproductie  9000 

     Ureum 
 

22 
     Bex voordeel N 5% 
     

        Ruwvoer kosten € 0,14 Per kg ds. 
    krachtvoer kosten € 28,60 Per 100kg 
    

      

Kosten per  
dag 

Ruwvoer 
 

16 kg ds./dag 
 

€ 2,24 
 krachtvoer 2 kg / dag 

  
€ 0,57 

 Overige voer kosten per 
dag (mineralen/bijprod.) 

 
€ 0,00 

 

        Mest 
 

29 m3 per koe per jaar 
 

€ 1,37 
 Strooisel kosten € 32 per koe per jaar 

 
€ 0,09 

 overige toegerekende 
kosten € 75 per koe per jaar 

 
€ 0,21 

 

        

   
Totaal kosten per koe per dag: € 4,47 

 

        

   
Liters voor break-even 16,3 
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Conclusies (in deze situatie): 

 Deze guste koe kost elke dag € 4.47 

 Om dit weer te verdienen moet de koe 16.3 liter geven! 
 

 

 

 
2. Wat kost de laatste koe of wat levert deze op? 

 
Uitgangspunten: 
- Deze laatste koe(ien) passen zonder investering in de huidige 
gebouwen en mechanisatie. 
- Al het voer moet worden aangekocht en alle mest moet worden 
afgevoerd 
- Er wordt alleen gerekend met de toegerekende kosten.(vaste 
kosten worden al betaald met de  
 eerste koeien) 
- Er wordt geen rekening gehouden met de AMVB, Fosfaatrechten of 
andere wet en regelgeving 
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Conclusie 
- Melkproductie heeft sterke invloed op het eindresultaat (nog meer 
dan de (kracht)voerkosten) 
- De laatste koe levert bij deze melkprijs € 0,24 per dag op.  
- Wanneer 10 extra koeien 20 minuten extra werk per dag bezorgen 
heb je voor deze 20 minuten een uur loon van € 7.20 

Opbrengsten 
      Eiwitprijs € 408,10 

     Vetprijs € 204,05 
     Lactoseprijs € 40,81 
     

       Eiwit % 3,55% 
     Vet % 4,40% 
   

Kosten / opbrengsten  

Lactose % 4,54% 
   

per 
lactatie 

 

       Melk 9000 kg melk/ jaar € 25,32 Melkprijs € 2.278,67 
 ureum 22 

     Bex voordeel N 8% 
     opbrengst slacht 

koe € 700,00 3,5 lactaties 
 

€ 200,00 
 

       Kosten 
      

kosten vaars  
€ 

1.200,00 3,5 lactaties 
 

€ 342,86 
 

mest 28 
m3 mest per 
jaar € 17,00 / per m3 € 482,89 

 
Krachtvoer 24 

kg kv/100kg 
melk € 25,14 

per 
100kg kv € 543,02 

 ruwvoer 15,5 kg ds/dag € 0,14 per kg ds € 792,05 
 

       Ki € 75,00 
   

€ 75,00 
 veearts € 50,00 

   

€ 50,00 
 strooisel € 32,00 

   

€ 32,00 
 overige kosten € 75,00 

   

€ 75,00 
 

       opbrengsten 
    

€ 2.478,67 
 Kosten 

    

€ 2.392,82 
 vergoeding extra werk per jaar 

   

€ 85,85 
 vergoeding extra werk per maand 

  

€ 7,15 
 vergoeding extra werk per dag 

   

€ 0,24 
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Mais hakselen met de shredlage techniek 
 

Schothorst Feed Research heeft een actueel bericht verzonden over 
een nieuwe techniek van mais hakselen. Hieronder volgt een 
verkorte weergave van dit bericht. 
 
Er komen ieder jaar weer nieuwe maisrassen op de markt die een 
hogere VEM opbrengst per hectare leveren en beter zijn afgestemd 
op ons klimaat. Mais heeft een hoge voederwaarde omdat het veel 
bestendig zetmeel bevat en het levert een hoge droge stof opbrengst 
per hectare op, gemiddeld 16 tot 20 ton per jaar, ongeveer 20% meer 
dan grasland. Snijmais past heel goed in een rantsoen met gras of 
grassilage al wordt de laatste jaren het verbouwen van snijmais 
beperkt door de 
derogatie wetgeving.  
Een recente ontwikkeling 
welke de voederwaarde 
van snijmais verder kan 
verbeteren is het 
oogsten van mais via de 
Shredlage techniek van 
Claas, een nieuwe 
gepatenteerde methode 
van het kneuzen van 
mais waarbij de korrel 
beter wordt geraakt en de mais gehakseld wordt op 29 mm in plaats 
van de gebruikelijke 6 tot 10 mm. De korrel kneuzer van de 
hakselaar is bijzonder en bestaat uit twee met verschillende 
snelheden draaiende trommels waarbij de maisvezels in de lengte en 
in de breedte uit elkaar getrokken wordt. Dit heeft voordelen, de mais 
kan net zo goed ingekuild worden als mais gehakseld op de 
traditionele manier omdat de vezels intensiever bewerkt worden en 
de maiskuil heeft een hogere structuurwaarde doordat de vezels 
langer zijn. Het intensievere kneuzen zorgt voor een groter 
oppervlakte van de vezels voor aanhechting van microben in de 
pens. Het zetmeel uit de korrels wordt door Shredlage kneuzen beter 
geraakt dan conventionele korrelkneuzers.  
Hierdoor wordt het zetmeel beter door de kuil verdeeld. Door de 
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intensievere kneuzing van de vezels is de kuil ook beter aan te 
rijden. Beide zaken zijn positief voor het inkuilproces.  
Nadeel van het hakselen met de Shredlage techniek is dat het 
hakselen meer brandstof kost dus duurder is en de hakselaar zelf 
ook duurder is. De extra kosten moeten goed gemaakt worden door 
extra melkproductie of lagere voerkosten per kg melk.  
 
In Amerika is al enige jaren ervaring opgedaan met Shredlage vooral 
in rantsoenen met een hoog aandeel snijmais. Daar zijn de 
ervaringen zo positief dat Claas het Shredlage hakselen nu ook 
introduceert in Europa.  
 
Amerikaans onderzoek 
In Amerika zijn twee wetenschappelijke publicaties van het voeren 
van mais met de nieuwe techniek Shredlage vergeleken met het 
voeren van conventioneel gehakselde mais. In deze onderzoeken 
werden 
rantsoenen 
vergeleken 
waarin relatief 
veel mais en 
krachtvoer 
verstrekt werd. 
De melk, ds-
opname en 
zetmeelverteer
baarheid 
werden positief 
beïnvloed door 
de nieuwe 
manier van 
hakselen. Deze verschillen waren echter niet significant. 
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Ervaringen in Europa 
Beide proeven zijn uitgevoerd met TMR rantsoenen en met een hoog 
aandeel snijmais in het rantsoen. In dit soort rantsoenen is de extra 
structuur van mais gehakseld met de Shredlage techniek zeer 
welkom. Onder Nederlandse omstandigheden zal vrijwel altijd meer 
graskuil gevoerd worden waardoor het positieve effect van Shredlage 
mogelijk minder belangrijk zal zijn. In Nederland en Duitsland zijn 
vorig jaar enkele maïssilages aangelegd en de eerste resultaten zijn 
positief. Doordat de mais langer gehakseld wordt moet meer 
aandacht aan de afstelling van de rollen van de kneuzer gegeven 
worden omdat anders de korrels niet goed geraakt worden. 
Momenteel loopt een uitvoerig onderzoek naar de invloed van met 
shredlage geoogste maissilage in vergelijking met conventioneel 
hakselen in Duitsland bij Haus Riswick. Hierin wordt onder meer naar 
de invloed op het inkuilproces, de verteerbaarheid bij hamels en 
melkkoeien en de voeropname en melkproductie bij melkkoeien. Als 
resultaten uit dit onderzoek beschikbaar komen zullen we u daarover 
informeren. 
In Nederland zijn her en der ook al wat maiskuilen aangelegd die op 
de Shredlage manier zijn gehakseld. Ook gaat de Schothorst 
waarschijnlijk onderzoek doen naar deze manier van mais oogsten. 
Het lijkt ons verstandig hiervan de resultaten af te wachten alvorens 
deze manier van hakselen grootschalig in te zetten.  
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Zeug en big enten 
 
PRRS-vaccins moeten zorgen voor een sterke heterloge immuniteit 
en veilig toepasbaar zijn. Met een juiste vaccinatiestrategie is de 
infectieketen voor PRRS binnen een varkensbedrijf, ook in 
varkensrijke gebieden, effectief te doorbreken.  
 
Als een bedrijf met zeugen en biggen bescherming wenst tegen de 
negatieve productie-effecten van het PRRS-virus, is er sinds kort een 
nieuwe aanpak mogelijk. Boehringer Ingelheim heeft twee nieuwe 
PRRS-vaccins geregistreerd. Ingelvac PRRSFLEX EU voor biggen 
en ReproCyc PRRS EU voor zeugen. Beide vaccins worden 
aanbevolen voor gebruik in een bedrijfsbrede PRRS-aanpak, waarbij 
alle varkens op een bedrijf worden gevaccineerd. Vooral in gebieden 
met een hoge varkensdichtheid is het belangrijk om een totale 
aanpak in te zetten die nieuwe insleep voorkomt, de immuniteit 
maximaliseert en de blootstelling aan circulerende veldvirussen 
minimaliseert.  
 
Specifiek voor biggen 
Ingelvac PRRSFLEX EU is een vaccin speciaal voor biggen. 
Inzetbaar vanaf circa drie weken leeftijd. Proeven met het vaccin 
hebben aangetoond dat het longlaesies (virale belasting in bloed en 
longweefsels) en de negatieve effecten van een PRRS-infectie op de 
dagelijkse gewichtstoename van de biggen vermindert. Het vaccin 
zorgt derhalve voor een vermindering van de klinische verschijnselen 
aan de luchtwegen door PRRS. Zeugen die gevaccineerd worden 
met het specifieke zeugen PRRS-vaccin, hebben aan aanzienlijke 
kortere viremie (periode dat het virus in het bloed wordt gevonden). 
Daarnaast is het aantal viremische zeugen aanmerkelijk lager na 
blootstelling aan het PRRS-virus, als deze groep wordt vergeleken 
met een niet gevaccineerde controlegroep. De vaccinatie zorgt ook 
voor een aanzienlijke vermindering van reproductiestoornissen in 
vergelijking met de controlegroep. Het specifieke zeugen-vaccin is 
niet alleen in staat de virustransmissie door de placenta heen te 
reduceren, ook vermindert het de negatieve invloed van de PRRS-
virusinfectie.  
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Dit komt tot uiting in een lagere sterfte, minder klinische 
verschijnselen en een betere gewichtstoename van biggen van 
gevaccineerde zeugen gedurende de eerste twintig levensdagen in 
de kraamstal. Het beschermen van zeugen door middel van 
vaccinatie tegen PRRS- gerelateerde reproductiestoornissen is dus 
een prima aanpak. Zeker als ook de biggen van die zeugen met een 
PRRS-vaccinatie worden beschermd.  
 
Veldproeven 
Volgens Boehringer Ingelheim zijn de vaccins voor zeugen en biggen 
in verschillende delen van Europa met succes toegepast op 
varkensbedrijven. Op die bedrijven circuleerden diverse subtypen 
van PRRS type 1 en verschilden de aanwezige veldvirussen in alle 
gevallen van het virus 
waarop het vaccin is 
gebaseerd. Het vaccin 
voldoet hiermee aan de 
eis vanuit de markt dat het 
een brede bescherming 
moet bieden tegen de 
huidige circulerende 
Europese PRRS-
stammen. 
 
In Duitsland is de veiligheid van het zeugenvaccin ook bevestigd. 
Lokale en systemische reacties bij zeugen en gelten in diverse stadia 
van de dracht, kwamen volgens de Duitse onderzoekers nauwelijks 
voor. Ook meldde dat onderzoeksteam dat biggen van 
gevaccineerde zeugen een hoger gewicht hadden bij spenen en dat 
er meer biggen de kraamfase overleefden. Het is onwaarschijnlijk dat 
PRRS ooit uitgeroeid zal worden, daarom zijn veiligheid en een 
stabiele varkensstapel van levens belang. 
 
(bron: blad “Varkens.nl”)    
 
 
 
 



 

 

 

13 

 



 

 

 

14 

 


