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Aan de leden en afnemers 
 
Het groeiseizoen is iets laat maar voor de rest goed begonnen. De 
eerste snee zit in de kuil en de tweede staat er aan te komen. Bij de 
meeste boeren is de eerste snede er goed in gekomen. Ook de 
andere gewassen beginnen al goed zichtbaar te worden. 
Het voorjaar geeft altijd weer het beeld van een frisse start. Laat dat 
ook voor de melkvee- en de varkenssector zo zijn. De eerste hele 
voorzichtige tekenen van herstel zijn zichtbaar, maar een betere 
melkprijs is nog niet aan de orde. In de varkenshouderij zijn er 
momenteel veel bedrijven die er een punt achter zetten. Heel 
belangrijk: stoppen is ook ondernemen. Ondernemen is de beste 
keuzes maken met de informatie die je hebt en stoppen is daarbij 
ook een keuze. Qua prijzen voor de vleesvarkens is er wel iets 
herstel geweest, maar zitten we nog lang niet op het niveau waar we 
moeten zitten om van een gezonde sector te kunnen spreken. 
De andere sectoren (geiten, vleeskuikens en konijnen) doen het 
goed, al liggen daar andere bedreigingen op de loer. Is het bij de 
geiten de mogelijke fosfaatrechten, bij de konijnen de VHD. VHD is 
een besmettelijke konijnenziekte die in Nederland heerst, waaraan 
het konijn binnen enkele dagen overlijdt. Een strop voor de 
ondernemer die er mee te maken heeft. 
Zoals het spreekwoord zegt, het gras lijkt bij de buren altijd groener, 
maar is dat vaak niet. 
 
Grondstofprijzen 
De afgelopen dagen is er een forse grondstoffen prijsstijging 
geweest. De fondsen speculeren massaal en met name de eiwitrijke 
grondstoffen zijn daar heel gevoelig voor. Hadden we het een maand 
geleden nog over een langzame daling, met de huidige sojaprijzen, 
zitten de mengvoerprijzen weer fors in de lift. Door onze posities zal 
de stijging echter geleidelijk verlopen.  
Zijn er dan slechtere oogstverwachtingen? Is er een kleiner areaal 
ingezaaid? Nee, het gebeurt alleen maar op basis van speculaties, 
waarbij de positieve berichten weggedrukt worden en de negatieve 
berichten uitvergroot worden. 
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Het blijft gewoon spijtig dat de overheid wereldwijd deze speculatie 
niet wil verbieden, want hier wordt door een beperkt aantal partijen 
wereldwijd veel geld verdient. 
Al met al is een prijsstijging van het mengvoer niet te voorkomen en 
krijgen de speculanten weer hun zin. 
 
Konijnenstudiedag 
Op 25 mei is de konijnenstudie dag georganiseerd. ’s Morgens 
hebben we veel kennis uitgewisseld in Haarle en ’s middags zijn we 
naar de grasdrogerij in Ruinerwold geweest. Hier komt namelijk onze 
lucerne vandaan en dat is een belangrijke grondstof voor de 
konijnenvoeders. Het was een leerzame dag met een grote opkomst. 
 
OOCON 
In juni gaat het dan gebeuren. De locatie Lochem wordt officieel 
overgedragen aan de OOCON (op- en overslag Combinatie 
Lochem). In juni zal de eerste ledenvergadering plaats vinden en 
zullen we terugkijken op het afgelopen jaar. In dat jaar is er veel 
gebeurd. We hebben enkele weken geleden een boot maïs 
ingenomen met een capaciteit van 145 ton/uur, terwijl dat in het 
verleden nog geen 100 ton/uur was. En zo zijn er nog meer 
aanpassingen geweest, waardoor de locatie draait zoals wij het ook 
voor ogen hadden. We gaan nog kijken of wij voor onze leden ook 
een open dag kunnen organiseren, zodat iedereen het met eigen 
ogen kan aanschouwen.  
 
Inname granen.  
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, 
triticale, gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem. 
Indien u hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen, 
kunt u dit op ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk 
om een goede kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen. 
Deze papieren moeten terug gestuurd worden voor de aanvang van 
de oogst en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd door 
onze voorlichter. 
Daarnaast dienen wij eerst een monster van het graan te ontvangen 
voor een vochtbepaling, alvorens wij het graan in nemen. Bij vragen 
bel gerust uw voorlichter of naar ons kantoor.  
 
 



 

 

 

4 

Vakantieperiode 
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties 
weer. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, 
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen 
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle 
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.  
Daarnaast willen wij u ook alvast een goede en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
Hans Verheul 
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Stoppen is niet het einde 
 

Veel meer bedrijven dan uit statistieken blijkt, hebben financiële 
problemen. Voor het houden van regie is onderkennen van het 
probleem cruciaal. Een groot deel van de varkenshouders verdient te 
weinig om alle uitgaven te kunnen betalen. Lage prijzen en hoge 
lasten zorgen voor grote problemen, financieel en sociaal. Tientallen 
bedrijven moeten dit jaar noodgedwongen stoppen vanwege 
financiële problemen. Deels is dat de beslissing van de ondernemer, 
maar steeds vaker moeten boeren stoppen omdat de bank de 
financiering opzegt of andere schuldeisers niet meer financieren. 
Problemen erkennen en open kaart spelen 
De kenmerken van bedrijven met financiële problemen en de 
oorzaken zijn heel divers. Dat verschilt per sector en ondernemer. 
Oplossingen zijn altijd maatwerk, maar toch is een aantal punten in 
alle situaties van belang: 

- Elke oplossing begint met de erkenning van de slechte 

financiële situatie en de eigen verantwoordelijkheid; 

- Zoek een goede adviseur die alle aspecten van het bedrijf en 

de ondernemer kan overzien, zoek daarbij hulp via de huidige 

adviseur of bijvoorbeeld de Stichting zorg om boer en tuinder; 

- Speel open kaart met de bank en andere schuldeisers. 

Dreigen met niet meewerken, werkt altijd averecht; 

- Toon initiatief bij het zoeken naar 

oplossingen; 

- Breng alternatieven in beeld, 

bijvoorbeeld voor verkoop van 

het hele bedrijf of in delen of 

voor andere bestemmingen 

buiten de landbouw; 

- Breng de situatie samen met de 

adviseur in beeld. Niet alleen de financiële positie, maar ook 

alle contracten, maatschapsakten, huwelijkse voorwaarden en 

testamenten; 

- Let goed op de voorwaarden van steun vanuit de gemeente, 

zoals via de Gemeentelijke kredietbank. Dat kunnen in een 

later stadium bijzonder lastige schuldeisers zijn; 
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- Pas op met leasecontracten afsluiten als alternatief voor zelf 

financieren;  

- Let op met huwelijkse voorwaarden. Als die niet goed zijn 

bijgewerkt, zoals met de jaarlijkse verrekening, dan zo snel 

mogelijk alsnog doen. Anders kunnen die voorwaarden zonder 

betekenis zijn richting schuldeisers; 

- Pas in alle situaties op met mee tekenen door echtgenoot of 

partner. Ondanks huwelijkse voorwaarden kan die dan alsnog 

meegesleept worden in faillissement; 

- Voorkom problemen met wegsluizen van geld bij een dreigend 

faillissement. Een curator draait dat meestal onherroepelijk 

terug als er toch een faillissement komt; 

- Een besloten vennootschap vrijwaart de eigenaar niet per 

definitie van een persoonlijk faillissement of aansprakelijkheid; 

- Kijk extra goed naar de gevolgen van een faillissement als er 

sprake is van personeel; 

- Maak een goede afweging tussen de keuze voor faillissement 

of alsnog een akkoord bereiken met schuldeisers. Denk aan 

de optie van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen: 

- Zorg voor bijgewerkte financiële overzichten. Die geven de 

ondernemer inzicht in hoe hij ervoor staat. 

Hierdoor is het nemen van feitelijke beslissingen 

een stuk gemakkelijker en kunnen derden de 

situatie ook beter beoordelen. 

Varkensbedrijven zitten in een negatieve spiraal. Hogere 
kosten, lagere vermogens. Daarbij staan ook de blijvers 

vaker onder financiële druk, waardoor er minder kopers zijn in de 
sector. En als het onderpand in waarde daalt, wordt de rente hoger. 
Banken zijn rechtlijniger, zodat sneller een streep onder een bedrijf 
wordt gezet. Ook geldt dat je met stenen en zand geen brood kunt 
kopen. Wat is het perspectief voor iemand die begin 50 is en geen 
opvolger heeft? Er moeten keuzes gemaakt worden tussen 
investeren of stoppen. En dan moet je weten wat je alternatieven 
zijn.  
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(bron: “Boerderij”) 
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Mais Demoveld Zuid-Oost Salland 
 

Zuid-Oost Salland heeft net als 2 jaar terug een mais demoveld aan 
laten leggen. Het maisveld van de familie Hunneman ligt aan de 
Lombokweg 5 in Heeten. U vindt op dit veld maar liefst 22 
maisrassen van zeer vroeg naar laat. Het betreft de toprassen van dit 
seizoen, maar ook enkele veelbelovende rassen die op dit moment 2 
jaar in onderzoek liggen. Deze rassen zullen waarschijnlijk volgend 
jaar doorbreken op de officiële rassenlijst. Het FAO getal is een maat 
voor de vroeg heid van het gewas. Hoe lager, des te vroeger de mais 
is. 
 

Maisras       Kweker 
 FAO getal 
 

1. Duly   Zeer vroeg   Farmsaat 

 170 

2. Asgaard  Zeer vroeg   Limagrain 

 180 

3. Belami  Zeer vroeg   Causade 

 190 

4. DKC 3333  Zeer vroeg   Monsanto 

 200 

5. Farmezzo  Vroeg    Farmsaat 

 210 

6. Ridley   Vroeg    DSV zaden 

 210 

7. LG 30211  Vroeg    Limagrain 

 211 

8. WPA mix Kwaliteit Vroeg    Divers  

 215 

9. LG 30215  Vroeg    Limagrain 

 215 

10. LG 31218  Vroeg    Limagrain 

 218 
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11. Smoothy  Vroeg    Causade 

 225 

12. Farmfire  Middenvroeg   Farmsaat 

 230 

13. Farmerino  Middenvroeg   Farmsaat 

 230 

14. LG 31235  Middenvroeg   Limagrain 

 235 

15. Genialis  Middenvroeg   KWS  

 235 

16. Agropolis  Middenvroeg   KWS  

 235 

17. WPA mix opbrengst Middenvroeg   Divers  

 240 

18. SY Fanatic  Middenvroeg   Syngenta 

 240 

19. Millesim  Middenvroeg   KWS  

 240 

20. Farmerkel  Middenvroeg   farmsaat 

 240 

21. Borelli   Middenvroeg   Causade 

 240 

22. P 9027  Middenvroeg   Pioneer 

 245 
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Overige aanvullende informatie: 
 

 Zaaidatum    2 mei. 

 Opkomstdatum  10 mei!! 

 Bemesting   50 m3 RV drijfmest. 150 kg mais    

    mest 24-0+10% SO3 

 Pw-getal   53 

Tevens ligt er een proef in het veld zonder maismest, en 
tevens een proef met een dubbel portie mais mest. 

 Bodemtemperatuur bij het poten was 11 graden. 

 Onkruidbestrijding op het moment van schrijven nog niet aan 

de orde. Planning is 23 mei. 

 
Het perceel is niet geploegd, hierdoor 
zal de onkruiddruk hoger zijn. 
In het perceel liggen diverse spuit 
proefveldjes. 
Wij houden u op de hoogte van de 
resultaten. 
De naambordjes worden binnenkort 
geplaatst, waardoor u het 
groeiproces beter kunt volgen. 
Later in het jaar zullen wij een maisdemo organiseren, waarbij u de 
mogelijkheid heeft een punt te behalen voor uw GBM licentie. 
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Uitnodiging 
 
Op dinsdag 5 juli organiseert Zuid-Oost Salland een studiedag naar 
DSV zaden te Ven-Zelderheide. Dit belooft een zeer interessante 
dag te worden over het kweken van top ruwvoer. 
Grassen, maisrassen en groenbemester komen aan de orde. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 9.00 uur    Vertrek vanuit Haarle (parkeerplaats 

                   Sportorant)                                              

 10.30 uur    Ontvangst. 

 11.00 uur    Start programma: Belang goed grasland-                                                                                  

                         voederwaarde-kringloopwijzer-klaver 

 12.30 uur    Lunch 

 13.15 uur   Bezichtiging proef/demovelden 

 15.15 uur   Afsluiting 

 
We hopen op een grote opkomst. 
Graag tijdig aanmelden i.v.m. het regelen van vervoer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rundveeteam Zuid-Oost Salland. 
Alwie Deterd, Guus de Haan, Mark Braakman en  
Louis Schoorlemmer 
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Melkvee expert vergelijking 
 

Vanaf 2009 houden wij van onze melkveeklanten de gegevens bij via 
ons online systeem Melkveeexpert (MVE). Klanten van ons kunnen 
hier op vrijwillige basis aan deelnemen. In 2009 zijn we gestart met 
een 30-tal deelnemers, inmiddels is dit aantal gegroeid tot ruim 100 
deelnemers. 
Van deze deelnemers worden ook de gemiddelde resultaten 
berekend. Dit gebeurd op basis van 
kwartalen en hele jaren. 
Hieronder in de tabel hebben wij een 
aantal kwartaal vergelijkingen onder 
elkaar gezet. Het gaat steeds om 
dezelfde periode, namelijk het eerste 
kwartaal van een jaar. We hebben 
hiervoor de jaren 2011 t/m 2016 
genomen: 

 
 
In deze tabel kunt u dus zien dat wij omgerekend naar een heel jaar, 
voor het eerst boven de 9000 kg melk uitkomen in het eerste 
kwartaal van dit jaar. Dit is voor ons wel een mijlpaal, ook in andere 
kwartalen van een jaar is dat nog nooit voorgekomen. Deze hoge 
productie is ons inziens vooral toe te schrijven aan het feit dat het 
quoteringssysteem is afgeschaft en er gemiddeld harder wordt 
gevoerd: ruim boven de 25 eenheden krachtvoer per 100 kg 
meetmelk. Let wel: deze productiecijfers zijn gebaseerd op werkelijke 
liters geleverd in de tank en gehalten hiervan.  

 

jaar periode
aantal 

mk

kg 

melk

/dag

melk

/jaar
vet% Eiwit%

kg 

krv/k

/d

kg 

krv/100 

kg mm

krvk/100 

kg mm
melkprijs

2011 jan-mrt 72 27,2 8763 4,63 3,60 7,0 23,5 5,24 33,40

2012 jan-mrt 73 27,2 8833 4,60 3,60 7,1 24,1 5,27 33,44

2013 jan-mrt 77 27,2 8843 4,60 3,62 7,2 24,2 7,55 32,39

2014 jan-mrt 79 26,7 8690 4,52 3,56 6,9 24,1 6,72 33,60

2015 jan-mrt 82 26,4 8537 4,57 3,61 6,4 22,3 6,33 30,49

2016 jan-mrt 88 27,4 9020 4,62 3,63 7,6 25,4 6,39 27,84
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Dus melkcontrole gemiddelden zijn hiervoor niet gebruikt. 
Verder kunt u zien dat de gehalten weinig variëren en hoog zijn in de 
winter. De krachtvoerkosten fluctueren wel sterk en de melkprijs 
wordt helaas steeds lager. Hopelijk kunnen we daar volgend voorjaar 
wel een duidelijke kentering in zien.   
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