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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven is de eerste week van de 
landbouwbeurs in Hardenberg weer achter de rug.  
De beurs wordt rustiger door het sterk afnemen van het aantal 
bedrijven in de agrarische sector. Dat zie je terug in alle delen van de 
sector, bijvoorbeeld een beperkt aantal slachterijen die alsmaar 
groter worden en fuserende voerleveranciers die ook groter worden. 
Het is mooi om te zien, dat de grote bedrijven alleen maar kunnen 
groeien door overnames en dat kleine bedrijven (zeker ook door het 
groter worden van de grote spelers in de markt) goed uit zich zelf 
kunnen groeien. Echter voor de agrariërs is het een slechte 
ontwikkeling. In een vrije markt moet veel vraag en aanbod zijn. Als 
enkele partijen de markt gaan domineren geeft dat toch een 
monopolypositie. Iets waardoor er geen goede prijsvorming kan 
plaats vinden.  
Vroeger werd altijd geleerd, dat eigen groei de beste en meest 
stabiele groei is. Als dat niet meer wil moet je op overname pad 
gaan. En dat zien we ook bij onze coöperatie.  
De constante groei die wij doormaken is met klanten, die bij ons en 
bij onze klanten passen. Bedrijven die passen bij de coöperatie. 
Bedrijven die de meerwaarde van de coöperatie zien en ook 
waarderen. Dit is iets wat bij ons op de beurs in Hardenberg alleen 
maar versterkt wordt. Het is voor ons goed om te horen wat bij ons 
gewaardeerd wordt en waar wij nog aan moeten werken. De 
relatiebeurs is voor ons eigenlijk ook een week school met een 
tentamen. Wij horen van onze klanten waar we goed scoren, wat 
voldoende is en waar nog onvoldoendes met verbetermogelijkheden 
liggen. We kunnen meteen overleggen waarom iets als een 
onvoldoende wordt gezien en hoe dat goed kan worden. Want met 
alleen voldoendes ga je de strijd niet winnen.  
Gelukkig vernemen wij op de beurs, dat wij ook veel goede punten 
hebben. En daarmee zie je, hoe belangrijk voor ons de beurs in 
Hardenberg wel niet is. 
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Grondstofprijzen 
 
De grondstofprijzen zijn aan het stabiliseren en licht aan het dalen. 
Er zijn veel positieve opbrengstcijfers en ook verwachtingen van 
sojaoogsten. Hierdoor verwachten we dan ook dat we de bodem nog 
niet in zicht hebben. De prijzen zijn wel aan hevige schommelingen 
onderhevig, waardoor het juiste inkoopmoment heel belangrijk is. 
Door de aanhoudende goede oogsten verandert de markt van een 
aanbod naar een vraagmarkt (de koper bepaald meer de prijs). Dit 
heeft een positief effect op de prijs. Echter die verandering zorgt 
mede voor de grote schommelingen. Onze mengvoerprijs zal de 
komende tijd dalen. Door uitlopende contracten zal die daling in 
november zeker goed te merken zijn. 
 
Beurs Hardenberg 
 
De eerste week van de beurs is voorbij. De stemming was, ondanks 
de dalende opbrengstprijzen, positief. Wij stonden tegenover LTO. 
Daarbij merk je hoe belangrijk is mekaar te kennen en mekander 
weten te vinden als het nodig is. Daarnaast hebben we veel klanten 
gesproken en weer heel veel geleerd. Al met al een zeer succesvol 
begin van de beurs. Ook de jaarlijkse actie deed het goed. Raad de 
rebus. Het antwoord was dan wel niet moeilijk, maar gaf genoeg stof 
voor discussie. Begin november gaan we de winnaars trekken en in 
het Zuid-Oost Salland nieuws van december kunt u lezen wie de 
uiteindelijke prijswinnaars van 1 ton voer zijn. 
 
Brandblusser keuring 
 
Op woensdagochtend 23 november kan in Heeten uw brandblusser 
gekeurd worden en op donderdagochtend 24 november in Haarle. 
Door dit centraal te organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U 
kunt in de ochtend langskomen en op de keuring wachten. U kunt 
ook een dag van te voren uw brandblusser brengen en deze een dag 
later gekeurd weer ophalen.  
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Nieuwe menger 
 
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het vervangen 
van de hoofdmenger. De oude menger is versleten en we gaan dan 
van 2.000 kg naar 3.000 kg inhoud. Hierdoor kunnen we de 
capaciteit van de fabriek weer verder opschroeven. Begin januari zal 
de ombouw in een weekend plaatsvinden. Het zal een ingrijpende 
operatie worden, waar we ook u over zullen informeren. Mede omdat 
we in dat weekend geen voer kunnen produceren.  
 
Hans Verheul 
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Bemestingsplan bijwerken 
 

Het jaar 2016 schiet alweer mooi op en daarmee ook het mestjaar 
2016. Wanneer het bemestingsplan in het najaar nog eens wordt 
bijgewerkt zijn er nu nog beperkte mogelijkheden om bij te sturen 
zodat u onder aan de streep goed uitkomt (met betrekking tot wet en 
regelgeving). Ook scheelt dit in januari bij het afronden van het 
bemestingsplan veel werk. 
Hier een aantal aandachtspunten: 
 

 Grond 

o Controleer of de grond overeenkomt met de opgegeven 

grond bij de gecombineerde opgave. 

 Grondmonsters (indien Derogatie en/of fosfaatdifferentiatie)  

o Controleer of de grondmonsters juist zijn ingevoerd 

voor het jaar 2016 

o Controleer de geldigheid van de bodemonderzoeken, 

indien deze verlopen, laat tijdig nieuwe onderzoeken 

nemen. Voor de derogatie 2017 mag een grondmonster 

op 1 februari 2017 niet ouder zijn dan 4 jaar (dus 

gemonsterd na 1-2-2013). Voor de fosfaatdifferentiatie 

mag een grondmonster op 15 mei 2017 niet ouder zijn 

dan 4 jaar(dus na 16-05-2013).   

o Grondmonster kunnen het beste worden genomen in de 

periode november t/m januari. Het analysepakket moet 

minimaal bestaan uit het stikstof leverend vermogen 

(NLV) en de fosfaattoestand (P-AL of Pw). Deze 2 

cijfers zijn voor de wetgeving voldoende, maar voor 

landbouwkundig gebruik  een té smalle basis. 

 

 



 

 

6 

 

 Aan en afgevoerde mest 

o Kunstmest aanvoer controleren 

o Aan- en afgevoerde mest controleren 

o Balans opmaken of er voldoende mest is afgevoerd 

o Tip: doe mee aan de voorkoop kunstmest voor 

aankomend seizoen, de kunstmest prijzen zijn 

momenteel zeer scherp. 

 Controleer mestverwerkingsplicht 

o Afhankelijk van de regio en uw melkveefosfaatreferentie 

dient bij een fosfaatoverschot een bepaalde 

hoeveelheid mest verplicht verwerkt te worden. 

Hiervoor dient mest verwerkt te worden of moeten vvo’s 

aangeschaft worden. 

 AMVB (grondgebondenheid) 

o U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

berekeningen waarmee u aan het einde van het jaar 

het melkveefosfaatoverschot vaststelt. En het wel of 

niet voldoen aan de Grondgebondenheid. 

o Het werven van extra plaatsingsruimte voor het huidige 

jaar is niet meer mogelijk. Krimpen van de 

fosfaatproductie in beperkte mate. 

o Maak tijdig een berekening voor 2017 zodat u indien 

nodig tijdig kunt beginnen met het werven van grond. 

 Afronden bemestingsplan en bex 2016 

o Voor 1 februari dient u de aanvullende gegevens door 

te geven. Hier helpen wij u graag mee. De 

verantwoordelijkheid blijft uiteindelijk bij u als 

veehouder. Wanneer u een afspraak hebt met uw 
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adviseur zorg dan dat u de volgende gegevens voor 

handen hebt: 

 

 Overzicht gewaspercelen 

 Grondmonsters 

 Kunstmest overzicht (ook van de maismest) 

 Overzicht aan en afgevoerde dierlijke mest 

 Inlog gegevens CRV-mineraal en mijn.rvo.nl (E-

herkenning) 

 Lijst met Tan Codes 

Indien bex:  
 Kuilanalyses 

 overzicht aangevoerde bijproducten 

 krachtvoeroverzicht 

 Eindvoorraden 

 

Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact op met uw adviseur. 
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Resultaten topmelkers CAVV Zuid Oost Salland 
 

CRV heeft weer de jaarstatistieken gepubliceerd van het afgelopen 
melkcontrole jaar. Dit jaar loopt van september 2015 tot en met 
augustus 2016. De beste 25% hiervan worden met naam vermeldt 
op de site van CRV. 
Zoals wij dat ook de voorgaande jaren hebben gedaan, hebben we 
ook dit keer wederom onze klanten hier uit gehaald en gemiddelde 
resultaten van berekend. Dit zijn de 25% beste melkers per regio. 
Voor vermelding bij die beste 25% moet je bijvoorbeeld in de afdeling 
Raalte een minimale EJR hebben van 2145. Er zijn afdelingen, 
vooral in het Noorden, waar dat getal een stuk lager ligt. 
De formule die wordt gebruikt om de EJR uit te rekenen is overigens 
aangepast. Het komt erop neer dat het EJR gemiddeld zo’n 250 euro 
lager uitkomt dan vorig jaar. 
 
Tabellen Topmelkers 

 
 

Jaar Dieren Leeftijd KG 

Melk 
%Vet % 

Eiwit 
KG 

Vet 
KG 

Eiwit 
Ejr€ 

2008 81 4.06 9131 4.51 3.61 410 329 2380 

2009 81 4.06 9259 4.53 3.59 419 332 2418 

2010 81 4.07 9372 4.56 3.62 426 339 2468 

2011 82 4.07 9378 4.62 3.64 431 341 2495 

2012 84 4.06 9309 4.58 3.64 425 338 2468 

2013 91 4.06 9336 4.56 3.63 424 340 2461 

2014 90 4.07 9382 4.49 3.58 420 335 2433 

2015 100 4.06 9309 4.58 3.64 425 338 2468 

2016 115 4.07 9780 4.47 3.62 436 353 2258 
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Een paar opvallende zaken zijn:  het aantal koeien is bij deze 
topmelkers voor het 2e jaar op rij toch vrij fors gegroeid. Ook is vooral 
de kg melk productie gestegen met wat lagere gehalten ten opzichte 
van voorgaande jaren. De kg vet- en eiwitproductie is echter nog 
nooit zo hoog geweest. 
  
Onze vaste topmelkers van de afgelopen jaren hebben wederom 
prima gepresteerd: 
De familie Welles was dit jaar weer de nr. 1 van Overijssel en 4e van 
Nederland(vorig jaar 1E en 1e). Een zeer knappe prestatie! Op dit 
bedrijf werd altijd nog traditioneel gemolken. Vanaf november komen 
hier echter ook melkrobots te staan. We zijn benieuwd wat er dan 
mogelijk is. 
De familie Poppe was dit jaar 8e van Overijssel. Uiteraard ook een 
beste prestatie. 
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Ieder consument zou dit onderstaand artikel moeten 
lezen. 

 
Dit artikel stond op de site Pigbusiness. 
 
Waarschuwing voor tekort aan dierlijke eiwitten in onze voeding 
Geplaatst op maandag 24-10-2016 

 
Doordat in het westerse eetpatroon vleeseiwitten steeds meer 
worden vervangen door eiwitten uit graan, dreigt er een tekort aan 
dierlijke eiwitten in ons voedsel. „Voor het verschil in eiwitkwaliteit in 
onze voeding is nauwelijks 
aandacht.” 
 
Dit stelt hoogleraar Toon van 
Hooijdonk. Hij waarschuwt voor 
deze ontwikkeling in zijn 
afscheidsrede als 
buitengewoon hoogleraar 
Zuivelkunde aan Wageningen 
University & Research die hij 
op 20 oktober hield. „Omdat planteneiwitten een andere kwaliteiten 
hebben dan dierlijke eiwitten is het van belang de 
aminozuursamenstelling van een eiwitmengsel te bezien.” 
 
Verbeteren voedingsstatus 
Als voorbeeld noemt Van Hooijdonk de vervanging van vleeseiwitten 
door eiwitten uit graan: „Bij zo’n vervanging daalt de eiwitkwaliteit in 
de voeding met 30 procent. Dat betekent dat je er meer van moet 
nemen om de aanbevolen hoeveelheid essentiële aminozuren 
binnen te krijgen. Dat geldt ook voor de vervanging van melkeiwitten. 
Voor het verschil in eiwitkwaliteit is nauwelijks aandacht”, zegt de 
hoogleraar. 
Dierlijke producten zoals vlees, eieren en zuivel leveren 35 procent 
van de eiwitten in het eetpatroon. Eiwitten vormen in het 
voedingspatroon van de mens de belangrijkste en duurste 
macronutriënt, die in relatief grote hoeveelheden voor het lichaam 



 

 

11 

 

nodig zijn. „Zelfs kleine hoeveelheden vlees en zuivelproducten 
verbeteren al de voedingsstatus bij mensen met een laag inkomen." 
Eiwitten van dierlijke oorsprong hebben een andere kwaliteit dan die 
van plantaardige bronnen. De eiwitkwaliteit van dierlijke eiwitten is 
‘hoger’ doordat deze eiwitten zijn opgebouwd uit een breder scala 
van bouwstenen, de aminozuren. „Dierlijke eiwitten bevatten de 
zogenaamde essentiële aminozuren, zoals lysine,” verklaart prof. 
Van Hooijdonk. „Deze verteerbare, essentiële aminozuren zijn niet 
vervangbaar en kunnen door het lichaam niet worden gemaakt. Ze 
moeten dus via de voeding worden aangevuld.” 
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Pyrogenium compositum 

 
Bij beginnende ontstekingen 
 
-Bij acute ziekteprocessen met ontstekingen en koorts 
-Stimuleert de lichaamseigen afweer 
-0 dagen wachttijd 
voor melk en vlees 
-Levert een 
bijdrage aan het 
verminderen van 
het     
antibioticagebruik 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

in November en December: 

6 halen,  5 betalen 
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Sinterklaas 
 
 
 
 
 
 
 
Als Sint en Piet weer voet aan wal zetten in Nederland kunnen de 
kleinsten onder ons weer hun best 
doen om een leuke kleurplaat te 
maken. 
De  kleurplaat is verkrijgbaar in 
Heeten en is ook op 
www.zuidoostsalland.nl  te 
downloaden.   
 
Er ligt een leuke verrassing te 
wachten wanneer de kleurplaat 
wordt ingeleverd in Heeten. 
 

 
 
 
 

Veel kleur plezier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zuidoostsalland.nl/
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Gratis af te halen 
 

Regelmatig gratis af te 
halen in Haarle,  
wegwerp pallets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te koop 
 

Vee wagen voor 5 à 6 koeien 

 
0548-595521 
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