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Aan de leden en afnemers
Het zal voor u ook even wennen zijn. Het vertrouwde Zuid-Oost
Salland nieuws valt in januari niet meer op de mat. Het is voor ons
een jaar proef draaien met 6 edities i.p.v. 12. Als u er iets van vindt,
horen wij uw mening natuurlijk graag.
De eerste maand van het jaar zit er op. Veel vorst gehad en ook
mogelijkheden om te schaatsen op natuurijs. Er is zelfs lange tijd
sneeuw geweest. Dat is het mooie van de winter. Hij laat zich niet
voorspellen en toch komt hij bijna elk jaar weer terug. Daar kunnen
we mooi op terug kijken.
De vogelgriep lijkt ook elk jaar terug te komen. Het is gelukkig nu al
langere tijd stil, maar dit begint wel structureel te worden. Het zal
toch een behoorlijke kostenpost zijn, als we in Nederland daar elk
jaar rekening mee moeten houden. Er gaan nu al geluiden op om de
regels te versoepelen, want dit houden we zo niet vol. Gelukkig blijft
het bij een enkele uitbraak en is er van bedrijf op bedrijf besmetting
geen sprake. Dus wat iedereen er ook van vindt, het huidige systeem
werkt wel. Toch moet je soms dingen aanpassen, ondanks dat ze
goed werken. Dat geld dan bijvoorbeeld voor de frequentie van het
Zuid-Oost Salland nieuws.
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. De
voeromzet is vorig jaar toch nog met 3,8 % gestegen en daar zijn we
trots op. En dan hebben we de extra productie van Booijink nog niet
eens mee geteld. Goede resultaten vertellen zich vanzelf voort.
Ook dit jaar gaan we weer een paar aanpassingen in de fabriek
doen. Een nieuwe menger, de verlading eindelijk automatiseren en
de aanschaf van een nieuwe bulkwagen.
De jaarvergadering zal op dinsdag 21 maart gehouden worden.
Noteer deze datum maar in uw agenda. U en uw partner zijn dan
weer van harte welkom.
Grondstofprijzen
De stijging van de grondstofprijzen zet langzaam door. De
verwachting is echter dat er geen grote schommelingen komen de
komende maanden. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen licht stijgen
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de komende weken. Dit heeft met name te maken met de opslag die
je moet betalen voor het opslaan van de producten.
In april komt de oogst op het zuidelijk halfrond in volle gang en
komen de eerste voorspellingen inzake de inzaai over het noordelijk
halfrond. Als prijzen gaan veranderen worden die pas dan verwacht.
Omzet
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2016 een
omzetverhoging van mengvoeders van 3,8 % gerealiseerd (excl.
productie Booijink). Dit hadden we in het begin van het jaar niet
voorspeld. Door de onduidelijkheid in de melkveesector en het aantal
stoppers in de varkenssector, was de verwachting misschien een
heel klein plusje te kunnen noteren.
Wij hebben altijd gesteld, dat wij graag gemiddeld 5% per jaar
groeien en de laatste jaren gingen we daar ruim overheen, dus nu
even lager is geen probleem. Daarnaast hebben we ook in de eerste
drie maanden productie van Booijink gemaakt. Gelukkig is alles weer
opgebouwd en produceren ze nu alles zelf weer.
Ondanks de slechte melkprijs is de rundveevoeromzet gestegen.
Ook de konijnenvoeromzet laat een mooie stijging zien. De
varkensomzet is door stoppende bedrijven licht gezakt. De
geitenvoeromzet laat ook een mooie stijging zien. Tevens is de
regenwormenvoeromzet ook relatief fors gestegen. Met de productie
van vleeskuikenvoeders zijn we gestopt.
Daarnaast is de omzet van de winkel ook weer licht gestegen. Ook
hiermee laten we zien, dat we tegen de landelijk daling in werken en
goed contact met de klant zeer belangrijk is.
Jaarvergadering en uitbreidingsplannen
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 21 maart plaats vinden.
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers. Tevens zullen
we de eerste resultaten van de OOCON presenteren.
Voor de invulling van het tweede deel zijn wij nog aan het kijken.
Mogelijk een interessante gastspreker uit de sector om een
specifieke bedrijfstak nader toe te lichten. Maar dat het interessant
wordt, staat nu al vast. Noteer de avond alvast in uw agenda want
deze avond wordt een interessante avond over de toekomst van uw
coöperatie.
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Nieuwe menger
In het weekend van 17, 18 en 19 februari, gaan we de menger
vervangen voor een groter exemplaar. Hiermee kunnen we de
capaciteit van de maal-/menglijn verder op waarderen. Momenteel is
de maal-/menglijn de bottleneck in de fabriek. De menger was ook
meer dan 30 jaar oud en nodig aan vervanging toe.
De vraag is om voor donderdag 17 t/m maandag 20 februari geen
voerbestelling te plaatsen. Dit om er voor te zorgen dat wij tijdig
kunnen stoppen en tijd genoeg hebben om de ombouw plaats te
kunnen laten vinden.
Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
Hans Verheul
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Hoog Ruw as gehalten in kuilvoer zeer negatief voor
voederwaarde
Een hoog RAS-gehalte betekent in de praktijk ruwvoer met een
lagere VEM waarde, een verhoogde NH3 fractie, een lagere ruw
eiwit waarde en een lagere WDVE waarde. Normaal is een gehalte
80-100 gram ruw as in kuilvoer per kg ds. Elke gram ruw as
betekend globaal 1 VEM minder per kg ds. Al deze gevolgen leiden
tot een daling van de melkproductie. De vraag is nu: Welke
maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen, zodat u
niet hoeft te corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer
eiwit? In de KringloopWijzer hebben we te maken met twee keer het
begrip RAS. Het ene staat voor het meest voorkomende ras van de
veestapel, de ander voor
het Ruw AS gehalte in
het ruwvoer. Dit laatste,
oftewel de Anorganische
Stof in uw kuil, is van
invloed op de
ruwvoerkwaliteit. Dit getal
wordt weergeven in gram
per kilogram droge stof.
De verschillen tussen de
graskuilen vallen dit jaar
nog wel mee, maar in
voorgaande jaren waren er altijd nog herfstkuilen met meer dan 200
ras per kg ds! De verschillen tussen de ondernemers onderling zijn
groot, maar ook nattere kuilen hebben vaak een duidelijk hoger ras.
Maar wat is het effect van dit verschil van ras per kilogram droge stof
kuilgras?
Effecten van hoog Ruw AS
Deze effecten van een (te) hoog ruw as gehalte vertalen zich in een
lagere omzetting naar melkproductie tenzij u dit gaat corrigeren met
aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit. Daarnaast treedt er in
het ruwvoer meer verlies op tijdens de conservering van de kuil en
dat levert weer een verhoogd NH3-gehalte op in het voer. Het gevolg
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is dat er meer kans op broei is en een hoger boterzuurgehalte in de
kuil, maar ook (bij sterk verhoogde vervuiling) een smaakafwijking
van het voer. Ook bij een verontreiniging met mest neemt de
smakelijkheid van het voer af. Een verontreiniging met mest(resten)
geeft overigens geen verhoging van het Ruw As gehalte: Mest is
organisch materiaal en verhoogt het Ruw As gehalte niet.
Corrigeren met extra voer
Om de negatieve effecten te compenseren kiezen veehouders voor
aanvoer van “correctie” voer. Dit werkt negatief op de efficiëntie
binnen de bedrijfskringloop. Extra aanvoer geeft uiteindelijk een
slechter resultaat in de KringloopWijzer. U voert tenslotte, naast
energie, meer stikstof en fosfaat aan op uw bedrijf, om dit door de
dieren om te laten zetten tot een gewenste productie. Met als gevolg
hogere verliezen aan stikstof en fosfaat per ton melk, per hectare en
een lagere gewasopbrengst van het eigen land.
Maatregelen om RAS-gehalte te beperken
Vang tijdig mollen, zodat ze de komende maanden geen
jongen meer voortbrengen en ook de grasmat niet meer
kunnen beschadigen
Probeer altijd rijschade in het veld te voorkomen.
Spoorvorming leidt er toe dat de machines, ondanks juiste
afstelling, uiteindelijk het veld niet goed kunnen volgen als ze
in sporen komen te rijden
Stel de machines vlak op het “beton”
Stel de werkdiepte af in het veld
Maai niet te kort, (> 6 cm) dan hoeven andere machines ook
niet diep afgesteld te worden om het gewas op te rapen. Dit
advies geldt vooral in het najaar.

6

Graslandbemesting 2017
Recentelijk zijn er onafhankelijke onderzoeken gepubliceerd omtrent
grasland bemesting.
Deze onderzoeken uitgevoerd door het NMI en Groeikracht lieten
een aantal belangrijke bevindingen zien.
 Zorg dat de PH-KCI op peil is. Een te zure grond geeft
AANZIENLIJK minder opbrengst.
Streeftraject van de PH-KCI op zandgrond is 4.8-5.5.
Op uw grondmonster staat duidelijk vermeld of er een
bekalking gewenst is.
Ook staat aangegeven hoeveel er nodig is om de PH met 0.1
te verhogen.
Veelal niet meer dan 2000 kg kalk in 1x per hectare strooien is
het advies.
Wanneer dit niet toereikend is,
dan in 2x bekalken.
 Indien de berijdbaarheid van
de percelen het toelaat, de
drijfmest vroegtijdig
aanwenden. In de praktijk
komt het vaak neer op eind
februari/begin maart.
 De voorjaarsgift kunstmest in 2x verdelen. Dit geeft voor zowel
ruw eiwit als totale droge stof opbrengst een duidelijke plus.
De 1e gift ca 6 weken voor het te verwachten maaimoment.
De 2e gift ca 2 a 3 weken later.
De laatste jaren is er veelal KAS zwavel ingezet, welke al wat
meer ammonium gerelateerd is (60%).
Wenselijker zou zijn de 1e keer met ASS bemesten wat voor
ca 75% ammonium gerelateerd is. Als hier 125 kilo van wordt
ingezet, is tevens de zwavelgift veelal gedekt. De 2e gift zou
dan prima met KAS kunnen.
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Dit vraagt zeker extra arbeid, maar levert wel meer eiwit en
droge stof op.
 ASS is een meststof welke eerder gaat vast zitten in de silo
dan bijvoorbeeld KAS of KAS zwavel. Deze daarom kort voor
het strooien in de silo blazen.
 Entec ipv ASS zou kunnen, maar Entec is wel fors duurder. Dit
komt doordat Entec een nitrificatieremmer bevat. Zeker
wanneer het voorjaar relatief
droog is heeft dit geen
toegevoegde waarde.
Daarnaast is Entec al een
relatief trage meststof,
waardoor we het toevoegen
van een nitrificatieremmer in
twijfel trekken.
 KAS is in 2 varianten beschikbaar. De variant met 4% MgO
een laag Ca van 2%.
Daarnaast een variant zonder MgO met 12% Ca.
Veelal past de variant zonder MgO en 12% Ca beter. Bekijk
uw grondmonsters!
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Korte update konijnenvoer
Na wederom een forse stijging van onze konijnenvoer omzet,
verwachten wij voor 2017 een stabilisatie hierin. De perslijn waarop
het konijnenvoer wordt gemaakt loopt ook al behoorlijk vol en het
belangrijkst voor ons is de kwaliteit van voeders en levering aan onze
bestaande klanten te kunnen waarborgen.
Wij hebben de afgelopen tijd de
volgende zaken ondernomen
qua samenstelling:
 het vitamine E gehalte is
blijvend verhoogd in het
voedstervoer
 wij zijn voor de
winterperiode weer
overgeschakeld op een
ander soort anti-cox
middel in het speenvoer, namelijk de Diclazuril
 we hebben nu ook een voedstervoer waar anti-cox middel bij
inzit. (code 2906)
 we zijn bezig om uit te zoeken of we ook luzerne van een
andere leverancier zullen gaan betrekken. Dit om te proberen
een nog constantere kwaliteit te verkrijgen. Het kan eventueel
voordelen bieden op gebied van persbaarheid en nutriënt
technisch. Deze leverancier kan ons garanderen dat wij het
hele jaar Luzerne uit dezelfde partij (lees dezelfde kwaliteit)
kunnen krijgen.
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Biestmanagement
Het juiste biestmanagement is essentieel om uitval in de opfok tot
een minimum te beperken. Hier geldt; een goed begin is het halve
werk. Veel antistoffen geeft weerstand, veel meer antistoffen geeft
veel meer weerstand en dat hebben de lammeren keihard nodig!
Het biestmanagement is bij veel bedrijven de zwakke schakel in de
opfokperiode. Geitenhouders moeten vaak in plaats van geitenbiest
noodgedwongen kiezen voor het geven van koeienbiest en/of
kunstbiest. Paratuberculose, Caprine Encephalitis Arthritis en
Caseous Lymphadenitis zijn ziektes die onder andere via de biest
worden doorgegeven. Koeienbiest en kunstbiest zijn per definitie
bedrijfsvreemde en diersoortvreemde biestsoorten die voor ze het
lam bereiken al aan kwaliteit hebben ingeboet. Niet zelden wordt van
deze biest dan ook nog minder dan de minimale norm (de eerste 24
uur 15 tot 20 procent van het lichaamsgewicht) gegeven, vanwege
onvoldoende beschikbaarheid of tijdsbesparing. Meer lammetjes dan
nodig moeten dan de eerste levensweken doorkomen met veel te
weinig afweerstoffen. Ze zijn dus veel vatbaarder voor ziektes dan
een lam dat wel voldoende antistoffen heeft kunnen opnemen.
Wanneer er koe-biest gegeven wordt dan moet de biest
gecontroleerd worden op antistoffen. Dit kan door de brix waarde te
bepalen met behulp van een refractometer. Een brix waarde van 25
is super, 20 is redelijk en onder de 17 is de biest van te matige
kwaliteit. Een aanvulling met kunstbiest is dan noodzakelijk om
voldoende antistoffen aan te bieden.
Zoals iedereen weet wordt een lam geboren zonder afweerstoffen.
Pas na zes weken is het jonge geitenlam zelf in staat om antistoffen
aan te maken. Het heeft dus de hoogste prioriteit te zorgen voor een
goede opname van antistoffen in de eerste levensuren. Hoe
realiseren we dat? Geen compromissen sluiten en gaan voor het
maximaal haalbare. Om te beginnen moet je zo snel mogelijk de
biest toedienen: binnen het eerste levensuur de eerste portie. De
opname van antistoffen langs de darm is op dat moment nog
optimaal. Na 36 uur blijven ze enkel nog lokaal in de darm, waar ze
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overigens ook nog heel zinvol zijn. De eerste 24 uur moet een lam 15
tot 20 procent van zijn lichaamsgewicht aan biest hebben gehad,
uitgaande van gebruik van goede biest. Antistoffen die een lam
passief verworven heeft (zoals bij biest drinken het geval is), zijn
onder normale omstandigheden al na 14 dagen voor de helft
afgebroken of opgebruikt. Dan
kun je maar beter genoeg geven.
Bij zwakke lammetjes is
sonderen een optie, soms een
noodzaak. Pas wel goed op dat
een lam geen melk in de longen
kan krijgen.
De hoeveelheid en de kwaliteit
van de biestgift bepalen voor een
belangrijk deel het succes van de opfok, “voor het toedienen van een
goede kwaliteit biest krijg je maar 1 kans”!
Biestmanagement:
Kwaliteitsbiest, te beoordelen met behulp van een
refractometer.
Zorgvuldig opgestelde werkprotocollen
Een geode arbeidsplanning. Door vooraf samen goede
afspraken te maken en protocollen op te stellen, kan
voorkomen worden dat door tijdgebrek of personeelstekort de
biest niet op tijd verstrekt wordt aan het lam.
Zorg en aandacht voor het lam; vanaf de drachtige geit tot aan
de melkperiode.
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Ventileren in de winter
Op 21 december begint volgens de kalender de winter. Echter zien
we de laatste jaren steeds vaker dat het weer erg wisselend is.
Tijdens de laatste kerstdagen (2015) was het warmer dan met Pasen
(eind maart 2016). Er wordt in de praktijk vaak gedacht dat je ’s
winters de klimaatcomputer anders in moet stellen dan ’s zomers,
maar juist door voorgaande opmerking is dit twijfelachtig.
Wij adviseren u om de klimaatcomputer het hele jaar door hetzelfde
ingesteld te laten staan. Het verzetten gebeurt altijd te vroeg of te
laat, dit geldt ook voor het terugzetten.
Een aantal belangrijke aandachtspunten in de winterperiode:
Luchtinlaat
Een belangrijk punt waar in de winterperiode rekening mee
gehouden moet worden, is de grootte van de luchtinlaat. Als er
weinig geventileerd wordt, is er uiteraard ook een kleinere
luchtinlaatopening nodig om de lucht binnen te halen. Als dit
handmatig moet gebeuren, is het volgende advies van toepassing:
vanaf 1 november tot 1 april de opening met ± 70 procent verkleinen.
Indien mogelijk de lucht vanonder de golfplaten binnenhalen, maar
alleen in deze
periode. Steeds meer
bedrijven hebben dit
geautomatiseerd om
te voorkomen dat je te
laat komt. Hier zijn
verschillende
mogelijkheden voor.
Een automatisch
gordijn gestuurd op
drukverschil werkt
prima, mits de slang voor de 0-meting op een plaats zit waar zoveel
mogelijk 0 gemeten wordt. Hier gaat het helaas vaak fout, omdat de
verkeerde plaats gekozen wordt.
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Buiten is meestal geen optie in verband met windinvloeden. Binnen
is het beste, mits de 0-meting in een ruimte komt die op geen enkele
manier (zelfs geen sleutelgat) in verbinding staat met de stal of
centrale gang waardoor ventilatie altijd onder druk is. Hoog tussen de
golfplaten en de isolatie is ook een goed alternatief. Een meer
nauwkeurige regeling van het gordijn op minimumstand wordt vaak
gemaakt met zogenaamde “haaientanden”. Een net zo goede
regeling, maar veel goedkoper, is te bereiken met “vogelschroot” (zie
foto). Het gaat immers toch alleen om de eerste centimeters opening.
Niet te weinig ventileren
Een ander fenomeen gedurende de winterperiode is ventileren. Op
veel bedrijven wordt de minimumventilatie, zowel bij biggen als
vleesvarkens, te laag ingesteld. Dit wordt vaak gedaan om te
besparen op stookkosten. CO2-gehaltes van boven 5.000 ppm
worden vaak gemeten, terwijl deze niet boven 3.000 ppm mogen
komen. Het CO2 zelf is niet schadelijk, maar als het CO2 te hoog is,
is het vochtgehalte ook te hoog en de luchtkwaliteit slecht. Het is veel
beter om voldoende te ventileren en dan maar iets meer te stoken.
Met de geadviseerde minimum ventilatiehoeveelheden van het
Klimaatplatform zit u wat CO2-gehalte betreft altijd goed. Wijkt dit bij
u af, dan zit er ergens iets fout.
Meetwaaiers en kleppen reinigen en controleren
Vooral in de winterperiode is het belangrijk dat meetwaaiers en
kleppen goed functioneren om een zo nauwkeurig mogelijke
minimumventilatie te hebben. Schoonhouden (of maken) is daarom
een eerste vereiste. Een meetwaaier die vuil is, zal stroever draaien
en daardoor eerder een klep open sturen (meer ventilatie dan
aangegeven). Kleppen die niet goed open/dicht gaan vanwege vuil
zijn ook een groot nadeel. Voor de winter is het ook verstandig om de
lagers van de meetwaaiers te controleren. Een stroef draaiend lager
van de meetwaaier verplaatst altijd meer lucht dan op de computer
aangegeven.
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Controle verwarmingssystemen
Een verwarmingssysteem moet uiteraard het hele jaar door goed
functioneren, maar is zeker in de
winterperiode belangrijk. Een
regelmatige controle van de
verwarmingskleppen is geen
overbodige luxe. Het gebeurt vaak
dat deze niet open gaan of juist
open blijven, terwijl het niet nodig
is. Een ander belangrijk punt is de
vloer van het biggennest in de
kraamstal. Het gebeurt te vaak dat
deze warmer is dan nodig (zie foto
met warmtebeeld camera). Biggen
gaan er dan te snel naast liggen en
de ruimte wordt onnodig warmer, wat voor de voeropname van de
zeug weer nadeliger is. Een goede vloertemperatuur is 31°C – 33°C.
Hier is ongeveer een aanvoertemperatuur van het water van ± 45°C
voor nodig.
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Trends 2017: ketenproductie wordt steeds serieuzer
Steeds meer varkens worden geproduceerd en verwerkt binnen een
concept. Dat vraagt om een intensieve samenwerking met afnemers.
De tijd dat een varken of kip op elke plek te verkopen is, ligt achter
ons. Varkenshouders maken steeds nadrukkelijker de keuze om te
produceren voor een bepaalde afnemer met bijbehorend concept. Op
die manier kan uiteindelijk beter invulling gegeven worden aan de
eisen van de retailer en consument.
Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is het Beter
Leven-concept. Inmiddels worden er in Nederland jaarlijks zo’n 3
miljoen varkens binnen dit concept
verwerkt. De extra welzijnseisen waaraan
deelnemers moeten voldoen, worden met
een extra toeslag vergoed. Het concept
heeft zo een vaste plek in de markt
veroverd.
Wensen van consument als
uitgangspunt
Naast Beter Leven timmeren ook andere
concepten op een soortgelijke wijze aan de weg. Zo is Keten
Duurzaam Varkensvlees sinds kort in staat vlees te verkopen van
varkens die hun hele leven geen antibiotica hebben gehad. Met dit
onderscheidende aspect lukt het KDV om de markt beter te bedienen
en uit te bouwen. Uitgangspunt daarbij: de wensen van de
consument. Deze worden uiteindelijk naar het boerenerf vertaald.
Ook andere partijen gaan momenteel aan de haal met het
antibioticavrij produceren.
Produceren in nauwe samenhang met partijen verderop in de keten,
betekent dat boeren vrijheid inleveren. Productie vindt immers plaats
volgens vastomlijnde productie-eisen. Kwaliteit heeft de allerhoogste
prioriteit en daar moet veel voor wijken. Varkenshouders die niet
kiezen voor een specifiek concept, zullen zich met name richten op
het beperken van de kostprijs.
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Uitdagingen
Grote uitdaging voor het komende jaar is dat boeren zich zo weten te
organiseren, dat ze ook meeprofiteren. Het goed in balans brengen
van vraag en aanbod lijkt daarbij de grootste uitdaging. Zo was er
afgelopen jaar sprake van een (tijdelijke) overproductie van Beter
Leven-varkensvlees. Dat gaf gelijk prijsdruk in de keten. Voorzitter
van leveranciersvereniging
van varkenshouders Star
Farmers, Jaap Kreuger, wil
zich dan ook nadrukkelijk
inzetten voor een andere
prijsvorming. In zijn optiek
moet de prijs minder met
pieken en dalen van de
reguliere markt meegaan.
Vleeskuikenhouderij voorbeeld voor varkenshouderij
In de vleeskuikenhouderij draaien de welzijnsconcepten vooral om
de ‘traaggroeiende kip’ en extra ruimte. De traaggroeiende kip is het
antwoord op de negatieve beeldvorming rond de plofkip. In
tegenstelling tot de varkenshouderij kent deze sector een sterke
integratie waarbij slachterijen, broederijen en fokkerijorganisaties
samenwerken om aantallen dieren in de keten af te stemmen op de
marktvraag. Dat zorgt voor een stabiele prijsvorming en meer rust en
continuïteit in de keten. Dit kan als voorbeeld dienen voor de
varkenshouderij.
Bron: Boerderij
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Sector niet laten leiden door Dierenbescherming
Jan Vernooij wil als bestuurder bij Vee&Logistiek Nederland meer
rust in de markt brengen.
Vanaf januari 2017 is varkenshandelaar en -houder Jan Vernooij
voorzitter van de sectorcommissie Varkens- en biggenhandel /
exporteurs bij Vee&Logistiek Nederland. Hij volgt Cees Oostrom op,
die is gestopt met het bestuurswerk en zijn varkenshandel. Vernooij
is voorzitter geworden omdat hij het belangrijk vindt om
afgevaardigden van de sector te hebben die met beide voeten in de
praktijk staan. Bovendien zegt Vernooij voldoende tijd voor de functie
te hebben, nu zijn zoon het varkensbedrijf grotendeels organiseert.
"Voorwaarde was dan ook dat
mijn vrouw achter mijn keuze
staat om deze bestuursfunctie
op te pakken en dat doet ze
voor 100%."
Wat zijn uw doelstellingen?
"Ik vind het persoonlijk
belangrijk om, als handel of
intermediair, je gezicht zoveel
mogelijk te laten zien. Deel te
nemen aan discussies en aan het stuur te zitten in het belang van de
varkenssector. Als handel zijn we niet alleen maar een
doorgeefluikje. We hebben een belangrijke functie in de sector. Ik
vind dan ook dat wij op punten onze regierol moeten pakken. Wij
weten wat de afnemer (slachterij of varkenshouder, red.) wil en
verwacht. Dat moeten wij als handel dan juist ook vertalen naar de
producent van de biggen of varkens. Dat is absoluut onze
meerwaarde in de sector."
Hoe gaat u dat doen?
"Er zijn al veel zaken in gang gezet, maar het imago van het varkensen biggentransport is een van mijn speerpunten. De laatste jaren zijn
we als transporteurs vaak onterecht in een kwaad daglicht gesteld.
We moeten meer en beter laten zien wat we doen.
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Dat kan bij open dagen, maar ook op de weg door professionele
uitstraling met moderne veewagens en comfort class-transport.
Iedereen heeft tegenwoordig een fototoestel bij zich en legt alles
vast, dus moeten we altijd laten zien dat wij correct, hygiënisch en
diervriendelijk werken."
Wat zijn de andere speerpunten?
"Naast het imago wil ik me inzetten voor minder fluctuaties in het
aanbod van varkens en varkensprijzen, verlaging van de NVWAkeuringskosten en de vrijblijvendheid van de marktconcepten. Een
aantal slachterijen heeft het aanbod van Beter Leven-varkens goed
geregeld, afgestemd op de vleesverkoop in dit concept. Bij sommige
andere slachterijen, waar die afstemming tussen aanvoer en
vleesverkoop niet klopt, is de boer de dupe. Het vertrouwen van de
boer in zijn handelaar loopt hierdoor schade op. Dit soort missers wil
ik voorkomen. Daarnaast moeten we als sector proactief zijn in het
bedenken van nieuwe concepten en niet uitsluitend de voorwaarden
laten bepalen door organisaties zoals de Dierenbescherming.
Tenslotte ben ik van mening dat er wat meer rust in de markt moet
komen."
Bron: Boerderij
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