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Aan de leden en afnemers
Het groeiseizoen is weer op gang gekomen. De mais zit weer in de
grond en het weer is goed. We merken dat de grond in verhouding
met andere jaren droog is, want als de regen even uitblijft, kun je al
iets van droogte plekken zien. Maar tot op heden valt er voldoende
regen. Het lastige is, we weten wat we gehad hebben, maar zien niet
wat er komen gaat. Zo is het ook in de sectoren. De prijzen in de
meeste sectoren zijn redelijk goed en in de varkenssector zijn de
prijzen extreem goed. De vermeerderaars hebben hier voordeel bij,
want bij dure biggen, heb je ook een hoge varkensvleesprijs nodig
om als vleesvarkenshouder eraan te verdienen. Eindelijk wordt er
weer echt wat in de sector verdient. Alleen de grote vraag is hoe lang
houdt dat aan. De problematiek in China is nog lang niet voorbij. Dus
daar van uit gaande, kunnen de prijzen nog een tijd hoog blijven.
Maar de AVP hoeft maar hier te komen en alle goede prijzen zijn in
één klap voorbij. Dus we moeten ons strikt aan de hygiëne
maatregelen houden. Dat is in het belang van de gehele sector. En
dan heb je actievoerders die vanuit heel Europa hier heen komen om
een stal te bezetten. Net nu de prijzen goed zijn. Wat een groot risico
voor de sector. Gelukkig heeft de media het goed opgepakt en komt
de agrarische sector positief in beeld. Dit komt ook zeker door onze
collega agrariërs, die daar te plekken kwamen om de boer te
steunen. Eindelijk komt er een debat, dat het ongeoorloofd is om
zonder toestemming een stal in te gaan. Soms moet er iets ernstigs
gebeuren, alvorens de burger in wil zien hoe krom er soms gedacht
wordt. In de melkveesector is de melkprijs redelijk goed, maar een
echte verdere stijging van de melkprijs laat nog even op zich
wachten. De melkprijs voor de geiten is redelijk goed. De vraag naar
geitenmelk stijgt en het aanbod blijft relatief stabiel, dit heeft een
positief effect op de melkprijs.
Voor de konijnen komt de zomer met de slechte opbrengstprijzen
eraan. Dit is een bekend gegeven, maar er mag dit jaar ook weer
minder geleverd worden. Het is belangrijk om in het najaar weer een
goede vleesprijs te kunnen krijgen. Maar het blijft een lastig gegeven
in een sector waar continuïteit in de stal voor de beste resultaten
zorgt. Daarnaast blijft de VHD (de ziekt die het grootste deel van de
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konijnen in en stal laat overlijden) rondwaaien. Het leek even rustig
maar toch steken nieuwe gevallen weer de kop op. Al met al weer
genoeg uitdagingen om het nieuwe seizoen met opgeheven hoofd
tegemoet te zien. Want bij het hoofd laten hangen, is niemand
gebaat.
Grondstofprijzen
De grondstoffenmarkt bevindt zich in rustig vaarwater. Iedereen is in
afwachting hoe het groeiseizoen op het noordelijk halfrond gaat
verlopen. Grondstofprijzen zijn wat gedaald en blijven nu stabiel.
Echter ook dan is het opletten geblazen. Het kleinste slechte nieuws
kan de prijzen enorm speculatief laten stijgen. Vandaar dat we ons
blijven vasthouden aan onze inkoop strategie. De daling van de
grondstofprijzen gaan we nu in de mengvoeders zien. De
verwachting is dan ook dat de komende periode de mengvoerprijzen
steeds iets door blijven dalen.
Calimerokracht
In een artikel kwam ik bijgevoegde tekst tegen. Heel herkenbaar voor
onze coöperatie:
Ondernemen is innoveren en van innoveren word je blij. Vrijwel alle
innovaties komen uit het MKB. Het grootbedrijf wordt top down
bestuurd. Het is niet in staat flexibel in te spelen op vragen en
behoeftes uit de markt, die onderin het bedrijf worden opgemerkt.
Grote bedrijven kopen innovaties, bijvoorbeeld door MKB-bedrijven
in te lijven. Het grootbedrijf is dus niet je concurrent en ook niet je
collega. Waarom zou je je dan daarmee vergelijken of aan
optrekken? Doe dat niet, want dat heeft nadelige gevolgen:
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•

Je vergelijkt verschillende parameters. Voor een
beursgenoteerde onderneming is de winst bepalend.
Daar wordt door aandeelhouders op afgerekend. In het
MKB gebruik je je winst veelal voor innovatie. Daardoor
werk je uiteindelijk aan de waarde van je bedrijf.

•

Je concurrentie bevindt zich naast jou in het MKB. En
die niet in beeld hebben levert mogelijk achterstand op.

•

Je beschouwt jezelf misschien als klein, maar dat ben
je in bepaalde opzichten juist niet: jouw wendbaarheid,
innovatief vermogen, persoonlijke cultuur en omgeving
waar mensen werken in plaats van nummers, maken je
groots in kwaliteit.

•

Je stuurt te veel op prijs. Grote bedrijven leveren vaak
gestandaardiseerde producten voor minder waar jij toe
in staat bent. Ze kunnen of willen maatwerkoplossingen
niet aan. Jouw klant wil dit vaak wel. Leg jouw product
dan ook niet langs die lat. Doet jouw klant dat wel, dan
moet je het verschil beter uitleggen.

Dus laat je plezier in het ondernemen niet vergallen, maar ben je
bewust van je positie en geniet ervan.
Heel herkenbaar en mooi samengevat.
OOCON
Bij de OOCON zijn we aan het slopen geweest. De grote betonnen
pilaar aan de waterzijde is afgebroken. Het beton was zo slecht dat
er niks aan te herstellen viel. Tijdens de sloop bleek, dat de pilaar
nog slechter was dan gedacht. De pilaar deed geen dienst meer, dus
slopen was de enigste optie.
Door de hoge betonnen constructie, moesten er uiteindelijk 3
telekranen aan te pas komen, om het gevaarte veilig naar beneden
te krijgen. Verderop zijn er een aantal foto’s van te zien.
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.
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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.
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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FeedM 1e kwartaal 2019
Recent is melkvee-expert omgezet naar Feedm.
De opzet is gelijk gebleven.
Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met de volgende gegevens:
 Aantal melkkoeien vanuit de melkcontrole.
 Daadwerkelijk geleverde melk aan de fabriek.
 Alle krachtvoerleveranties welke automatisch worden
ingelezen.
 Bijproducten. Deze worden er handmatig ingezet.
 Er wordt rekening gehouden met koemelk wat naar de
kalveren gaat.
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De vermelde gegevens gaan puur over het melkveegedeelte.
Jongvee wordt er buiten gelaten.

2015

2016

2017

2018

1e
kwartaal
2019

Gem. aantal koeien

93

100

104

103

106

Kg melk per koe per jaar

8626

8717

8976

9150

9237

Vet%

4,48

4,49

4,43

4,43

4.58

Eiwit%

3,58

3,58

3,59

3,59

3.64

Kg krachtvoer per 100 kg
meetmelk

21,7

23.5

23.5

23.6

21.6

Kg krachtvoer uit bijproducten
per 100 kg mm

1.4

1.4

1,9

2.1

2.9

Totaal kg krachtvoer per 100
kg meetmelk

23.1

24.9

25.4

25.7

24.5

Celgetal

170

173

157

152

145

Ureum

21

22

21

22

22

Melkgeld per 100 kg mm

29.28

27.55

36.94

35.08

35.07

Tot. krachtvoerkosten per 100
kg mm

6.26

6,.28

6,30

6,48

6.60

Saldo per 100 kg mm

23.02

21.27

30,64

28.60

28.47

Saldo melk-voer per koe per
jaar

2121

1975

2922

2773

2852

Economisch
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Het 1e kwartaal van 2019 liet t.o.v. het totaal gemiddelde in 2018
wederom een stijging in de melkproductie zien.
Logischerwijs ook wat hogere gehalten als gevolg van
seizoensinvloeden.
Aan krachtvoereenheden werd er fractioneel minder gevoerd.
De krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk lieten een beperkte
stijging zien.
De totale krachtvoerkosten kwamen uit op € 6.60 per 100 kg
meetmelk. Dit is inclusief natte bijproducten.
Krachtvoeders bevonden zich in het 1e kwartaal van 2019 op een
hoog niveau. Inmiddels zijn de prijzen al een paar maand aan het
dalen.
Doordat de totale hoeveelheden vet en eiwitgrammen stegen werd
het saldo per koe ook verhoogd. Dit bij een gelijkblijvende melkprijs.

Belangrijk om te weten. De cijfers in feedM zijn op basis
daadwerkelijk afgeleverde melk aan de fabriek en dus NIET op basis
melkcontrole.
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Voorkom hittestress
Met de volgende maatregelen kunt u hittestress zoveel mogelijk
voorkomen:
Ruwvoeropname op peil houden
•
Beweiden op koele momenten van de dag (of juist
nacht)
•
Compenseer minder voeropname in de weide aan het
voerhek.
•
Voer tweemaal daags, in de koele ochtend en aan het
eind van de middag of het begin van avond, zodat het
voer broeivrij en smakelijk blijft.
•
Accepteer meer restvoer, voor een maximale
smakelijkheid van het basisrantsoen.
Buffer bijvoeren
•
Zorg voor een goede buffering van de pens, voer
natriumbicarbonaat of gisten bij. Hierdoor treedt
pensverzuring minder snel op.
Extra structuur
•
De (ruw)voeropname komt tijdens extreme hitte onder
druk te staan. Er ontstaat zo meer kans op
pensverzuring.
•
Verstrek voldoende structuur zoals luzerne, kuilgras,
hooi of stro bij voor een goede herkauwactiviteit en
buffering.
Wateropname stijgt explosief
•
De wateropname kan met ruim 40% stijgen in de
hitteperiode. Zorg voor een goed werkende
drinkwatervoorziening.

Vliegenbestrijding
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•

Zorg voor een goede vliegenbestrijding. Vliegen
verspreiden ziektekiemen en zorgen voor onrust.
Lagere temperatuur in de stal
•
Met ventilatoren kunt u het klimaat in de stal wat
aangenamer maken. Met name bij het voerhek is dit
wenselijk zodat de dieren graag aan het hek komen om
voer op te nemen.
•
Voer de ventilatie stapsgewijs op naarmate de
temperatuur stijgt.
•
Door het dak te besproeien kunt u het dak afkoelen, het
water vangt de warmte van het dak op. De temperatuur
onder het dak neemt daarbij enkele graden af zonder
dat de luchtvochtigheid toeneemt. Het gebruik van
leidingwater voorkomt verkleuring van het dak als
gevolg van te veel ijzer zoals bij bronwater.
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Maisteelt
De mais zit dit jaar overal vroeg
in de grond en lijkt een goede
start te maken. De frisse
nachten van begin mei gaven
hier en daar wel wat
groeivertraging. Nu de
temperatuur oploopt groeit de
plant vlot.
De onderzaai van het
vanggewas kan tot de mais
ongeveer een hoogte van een
halve meter heeft.
Kiest u er voor dit niet te doen houdt er dan rekening mee dat dit
uiterlijk 1 oktober ingezaaid dient te zijn.
Wanneer er een vanggewas direct als hoofdgewas voor het volgende
jaar
ingezaaid
wordt dan
geldt 31
oktober als
uiterste
datum.
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Rekenvoorbeeld: Wat kost de laatste koe of wat levert
deze op
Wanneer deze zonder investering in de huidige gebouwen en
mechanisatie past
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Rekenvoorbeeld: Wanneer kost een guste koe geld?
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Feiten over de geitenhouderij
1.

Professionele ondernemers
De geitenhouderij is in de afgelopen decennia gegroeid tot
een professionele bedrijfstak met dito ondernemers. In
Nederland worden ca. 530.000 geiten gehouden. 350.000
daarvan worden op 365 gespecialiseerde bedrijven als
melkgeit gehouden. De overige geiten worden gehouden als
hobby- en gezelschapsdieren.

2.

Groei
De sector is vooral gegroeid omdat
geitenzuivel – bijvoorbeeld
geitenkaas, maar ook dagverse
geitenzuivel (melk en yoghurt) en
babyvoeding – steeds populairder
wordt bij de consument. Geitenzuivel
is lekker, gezond, beter verteerbaar
en minder belastend voor gevoelige
darmen. Steeds vaker kopen
mensen in Nederland en in andere
West-Europese landen Nederlandse
geitenzuivel-producten.

3.

Verduurzaming
Professionele Nederlandse geitenhouders besteden veel
aandacht en zorg aan dierenwelzijn en verduurzaming. Naast
het voldoen aan de eisen die bij vergunningverlening worden
gesteld, werken de bedrijven ook samen in de Duurzame
Geiten Zuivel Keten aan bijvoorbeeld nog betere huisvesting
en een lager energieverbruik. Hierin werken de geitenhouders
nauw samen met de geiten-zuivelindustrie.

4.

Volksgezondheid
Een thema dat veel aandacht vraagt is de volksgezondheid.
Uit onderzoek door het RIVM – waar de geitensector aan
meewerkt – komt naar voren dat mensen die binnen een straal
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van twee kilometer van een geitenbedrijf wonen, een licht
verhoogde kans op longontsteking lijken te hebben. In het
onderzoeksgebied hebben jaarlijks per 100.000 inwoners
ongeveer 1600 mensen een longontsteking. Van die 1600
patiënten zijn 124 longontstekingen gerelateerd aan het
wonen in de buurt van een geitenhouderij. Of, en zo ja hoe dit
kan worden veroorzaakt door het geitenbedrijf, is nog niet
duidelijk. Wel is duidelijk is dat Q-koorts geen verklaring voor
het verhoogde risico biedt en dat geitenhouderijen voor zover
bekend weinig fijnstof en endotoxinen uitstoten. Bij mensen
die dicht bij een veehouderij wonen komen astma en
neusallergie minder voor.
5.

Bouwstop
Naar aanleiding van het onderzoek hebben
de meeste provincies in Nederland een
zogenoemde bouwstop afgekondigd. Dit
betekent dat geitenhouders in die provincies
geen nieuwe bedrijven mogen starten en/of
geen bestaande bedrijven mogen uitbreiden.
Vanzelfsprekend met uitzondering van
geitenhouders die al eerder een vergunning
kregen voor uitbreiding of nieuwvestiging. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het bedrijf dat
centraal staat in de Zembla-uitzending.

6.

Nader onderzoek
Geitenhouders dringen aan op nader
onderzoek naar de oorzaak van de relatie
tussen gezondheidsklachten van
omwonenden en de geitenhouderij. Zolang
dat niet duidelijk is, kunnen zij geen
maatregelen nemen om, samen met
betrokkenen, eventuele risico’s of overlast te
voorkomen. De geitenhouders begrijpen de
zorgen en vragen die hierover leven en
werken graag mee aan vervolgonderzoek.
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7.

Draagvlak
De Nederlandse geitenhouders willen geen ongecontroleerde
en ongeremde groei. Vooruitlopend op het weer verdwijnen
van de bouwstops, werkt de sector aan een toetsingskader
voor verantwoorde groei van melkgeitenbedrijven in de
toekomst. Dit gebeurt in overleg met ketenpartijen en
maatschappelijke belangenorganisaties die zich bezig houden
met dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. De
ondernemers voelen zich verantwoordelijk en nemen daarom
het initiatief om gezamenlijk en transparant op zoek te gaan
naar maatschappelijk draagvlak.

Bron: http://edepot.wur.nl/
Bron: https://platformmelkgeitenhouderij.nl
Bron: www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vgo-3
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Wetenschap en supermarkten willen diermeel terug in
veevoer
Als we kringlooplandbouw willen in Europa, dan kan diermeel daar
een belangrijke bijdrage aan leveren
Wetenschap en supermarkten vinden het hoog tijd dat het verbod op
diermeel in veevoer van tafel gaat. Het opnieuw toestaan van
diermeel in veevoeders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
kringlooplandbouw. Het gebruik van bijvoorbeeld soja(schroot) in
diervoer kan
hiermee fors
worden
teruggebracht.
Onderzoeker
Theun Vellinga
van Wageningen
Livestock
Research (WUR)
en directeur Marc
Jansen van het
Centraal Bureau
voor de Levensmiddelenhandel zeiden dit dinsdag tijdens een
bijeenkomst van veevoederfabrikanten en graanhandelaren, in
Werkendam.
Diermeel was in veevoer altijd een belangrijke eiwitbron. Sinds de
uitbraak van BSE (in de volksmond: gekkekoeienziekte) werd het
gebruik van diermeel vanaf december 2000 verboden om te
gebruiken in veevoer. Het gebruik van soja(schroot) is sindsdien een
belangrijke eiwitbron in het voer van vee. Deze sojaproducten
worden voornamelijk geïmporteerd uit Noord- en Zuid-Amerika.
Diermeel wordt gemaakt van de bijproducten die overblijven na de
slacht. Deze bijproducten (vetten, botten, etc.) worden vermalen en
tot 2000 mocht dit in poedervorm worden toegevoegd aan veevoer.
18

Europese Commissie
Europarlementariër Jan Huitema (VVD) pleit al jaren bij de Europese
Commissie voor een terugkeer van diermeel in veevoerder voor
varkens en kippen, mits kannibalisme wordt voorkomen (geen
diermeel van varkens in varkensvoer en geen diermeel van kippen in
kippenvoer), Ook in Den Haag is een groot deel van de politieke voor
een terugkeer van diermeel.
Vellinga benadrukte het belang om het verbod op gebruik van
dierlijke eiwitten te herzien, nu Europa een transitie wil naar meer
lokaal produceren van veevoer.
Grondstoffenwijzer
Op het Netwerkevent overhandigde Henk Flipsen namens de
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) de derde editie
van de Grondstoffenwijzer aan directeur Dierlijke Agroketens &
Dierenwelzijn, Lieke Hendrix van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
De Grondstoffenwijzer geeft overzichtelijk de feiten en de cijfers weer
over welke grondstoffen er worden gebruikt in ons diervoeder en
waar die grondstoffen vandaan komen. „Ook belichten we de
bijdrage van de diervoedersector aan een circulaire
voedselproductie”, aldus Flipsen.
Graanhandel
Voorzitter Matthé Vermeulen van Het Comité van Graanhandelaren
overhandigde de brochure ‘Dutch Trade in Grains, Seeds and
Pulses’. „Met deze brochure laten we zien dat de Nederlandse
agrohandel een spilfunctie vervult voor de Europese food en feed
sector. Nederland importeert jaarlijks 28 miljoen ton aan granen,
zaden en peulvruchten en exporteert 11 miljoen ton. Mede door de
sterke handelspositie hebben we in Nederland een bloeiende
agrofoodsector die werk biedt aan 400.000 mensen. Een sector om
trots op te zijn”, aldus Vermeulen.
Bron: Pigbusiness
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Resistentieniveau daalt in Nederland (VLV)
Minder antibiotica gebruiken zorgt voor een daling van het
resistentieniveau bij de meeste bacteriën. Bij de colibacteriën is de
afname van het resistentieniveau het meest duidelijk. Bij Salmonella
is het beeld wat lastiger. Nederland loopt voorop, maar in Europa
gaat het lang niet overal goed en neemt de resistentie soms nog toe,
blijkt uit een groot rapport naar de
resistentie-ontwikkeling.
Nederland doet het binnen Europa goed
op het gebied van de resistentieontwikkeling. Het is duidelijk dat de
daling van het antibioticagebruik hier
zijn vruchten afwerpt. Bij de E.
colibacteriën is dit het meest duidelijk
zichtbaar. Hier daalt het
resistentieniveau tegen alle vijf de
onderzochte antibiotica.
Minder ESBL
“Belangrijk is daarbij dat de resistentie tegen cefotaxime daalt”, zegt
Jaap Wagenaar, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde. “Dit
antibioticum is een belangrijke indicator voor resistentie via de
zogeheten ESBL’s. ESBL’s zijn resistentiefactoren die heel
gemakkelijk overgaan van de ene naar de andere bacteriesoort en
daarom een grote risicofactor zijn voor de verspreiding van
resistentie.”
Bij E. coli daalt het algemene resistentieniveau snel omdat er heel
veel E.coli-typen zijn die onderling concurreren. Door de daling van
het antibioticagebruik winnen dan de typen die niet resistent zijn.
Langzaam bij Salmonella
Van Salmonella zijn er minder typen bacteriën en is er dus minder
onderlinge concurrentie. Het type dat veel voorkomt, de Salmonella
typhimurium, is daarbij juist het type waarbij veel resistentie
aanwezig is. Minder antibioticagebruik leidt hierdoor minder snel tot
een daling van het resistentieniveau. De Salmonella typhimurium
20

blijft aanwezig en daarmee ook de resistentie. Wel kan een daling
van het antibioticagebruik er op termijn voor zorgen dat het
resistentieniveau bij de Salmonella typhimurium zelf vermindert. Dat
is een weg van de lange adem, maar maakt het wel nodig om het
antibioticagebruik te blijven verminderen.
Minder besmettingen
Daarnaast blijft het belangrijk het aantal Salmonella-besmettingen te
verlagen. En gelukkig gebeurt dat ook al in Nederland. In 1985 waren
en nog heel veel gevallen van Salmonella: meer dan 8.000 bevestigd
in het laboratorium en waarschijnlijk zo’n 140.000 Salmonellaziektegevallen onder de bevolking. Toentertijd was varkensvlees
voor meer dan de helft van de gevallen de oorzaak.
Het aantal in het laboratorium bevestigde ziektegevallen voor
Salmonella is inmiddels gedaald tot zo’n 1.600 en circa 30.000
gevallen onder de bevolking in 2017. Varkens zijn daarbij nog voor
28 procent verantwoordelijk. Al een flinke daling, maar het kan nog
beter en verklaart ook de aandacht die slachterijen hebben voor de
daling van de Salmonella-besmettingen.
Bron: Varkens.nl

21

Transporteurs en varkenshouders werken aan
protocollen tegen dierenextremisme
Vee transporteurs zijn bezorgd dat dierenextremisten ook acties
gaan houden tijdens laden vee. Vee transporteurs in Nederland
zijn in overleg met de Producenten Organisatie Varkenshouderij
(POV) om protocollen op te stellen tegen dierenextremisme. Dat
zegt vee transporteur Aalt Posthouwer van transportbedrijf
Posthouwer-Ter Haar.
Een van zijn chauffeurs vond vorige week ook een briefje van
veganisten onder de ruit van een van de vrachtwagens. Deze briefjes
zijn ook verspreid bij varkens- en melkveehouders in Twente en de
Achterhoek „Het briefje dat bij ons werd gevonden, was niet zozeer
een rechtstreeks bedreiging, maar wel intimiderend. Je weet op zo’n
moment dat er iemand op je terrein en bij je wagens is geweest. Het
maakt onze chauffeurs, maar ook de boeren die dit soort briefjes
krijgen onzeker”, zegt Posthouwer.
Strijd verhardt
De vee transporteur uit Wilp (GLD) vindt het hoog tijd dat er
protocollen komen over hoe om te gaan en hoe te handelen bij
dierenextremisme. De POV is volgens de brancheorganisatie Vee &
Logistiek momenteel bezig met het opstellen van deze protocollen.
„Wij zijn hier ook bij betrokken, maar de POV heeft de regie
hierover", zegt een medewerker van Vee & Logistiek. „De strijd van
deze lieden verhardt, dat heb je vorige week gezien aan Boxtel. Je
kunt erop wachten dat ze ook een actie gaan voeren als wij varkens
aan het laden zijn. Wat moet je dan doen, of hoe kun je dit
voorkomen? Het is belangrijk dat we dit vastleggen in een protocol",
zegt Posthouwer.
China
De manier waarop er nu actie wordt gevoerd, veroordeelt de vee
transporteur scherp. ,,Als ze echt actie willen voeren tegen
dierenleed, moeten ze niet het vliegtuig nemen naar Nederland,
maar naar China. Laat ze daar maar eens gaan protesteren. Maar
dat durven ze niet.”
Bron: Pigbusiness
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Veganistisch dieet verbieden voor kinderen
Het zou verboden moeten worden dat ouders hun kinderen een
veganistisch dieet (geheel zonder dierlijke producten)
voorschotelen. Dat stelt de Franstalige
Academie voor de Geneeskunde in België.
Anders is het nodig om voortdurend
essentiële voedingsstoffen toe te voegen
aan het eten en de gezondheid voortdurend
te monitoren via bloedonderzoek.
Artsen worden in toenemende mate
geconfronteerd met kinderen die een
gezondheidsprobleem hebben door hun
voeding. Met name de kinderen die een veganistisch dieet volgen.
Dat is volgens schattingen drie procent van alle kinderen in België.
De Academie van Geneeskunde is daarom om advies gevraagd.
Tekorten
Kinderen die helemaal geen dierlijke producten krijgen, lopen
volgens de Academie grote kans op tekorten aan essentiële
voedingsstoffen, zoals essentiële aminozuren en vetzuren, de
vitamines D en B12, calcium, een aantal spoorelementen en andere
essentiële voedingsstoffen. Volgens kinderdiëtist Isabelle Thiebaut
kan dat leiden tot gewichtsverlies, ondervoeding, bloedarmoede en
vertraging in de psychomotorische ontwikkeling en schade bij de
ontwikkeling van de hersenen. Een aantal van deze ontwikkelingen
vindt plaats op een bepaald tijdstip in het leven en als dat niet goed
of onvoldoende gebeurt, is dat onomkeerbaar. Daarnaast is er bij
een veganistisch dieet een risico op een overmaat aan kalium en
vezels. Met als risico onder andere een te hoge bloeddruk.
Supplementen en bloedonderzoek
De Academie raadt daarom een veganistisch dieet zeer sterk af voor
kinderen en bijvoorbeeld ook zwangere vrouwen en moeders die
borstvoeding geven. Bij een veganistisch dieet is het in ieder geval
nodig om de tekorten aan te vullen met supplementen. En daarbij
zou dan heel regelmatig bloedonderzoek nodig zijn om zeker te zijn
dat er desondanks geen tekorten ontstaan. Ook bijvoorbeeld controle
op een te hoge bloeddruk is nodig.
Bron: Varkens.nl
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Zomerse taboulé van jonge bloemkool met konijn
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Studiedag Varkens- en konijnenhouders
Woensdag 22 mei jl. zijn we met onze varkens- en konijnenhouders
met de touringcar naar Schippers in Bladel afgereisd. Daar hebben
we enkele presentaties mogen volgen en een bezoek gebracht aan
hun Hycare-stal. De eerste presentatie werd verzorgd door Harry
Schippers, één van de drie eigenaren, die over hun ontstaan sprak
en wat hun toekomstvisie was voor hun bedrijf. Hieruit kon je hun
passie, gedrevenheid, innovativiteit en zakelijkheid goed uithalen. Na
de goed verzorgde lunch werd onze groep in tweeën verdeeld, de
varkenshouders en konijnenhouders. De konijnenhouders kregen
een presentatie van Tim Verbruggen, nutritionist van Schippers.
Deze presentatie ging over de werking van verschillende zuren die je
kunt toevoegen via het drinkwater. De varkenshouders kregen een
presentatie van Mart Klijn over Hycare in de praktijk. Beide groepen
zijn ervoor of erna rond geleid door de Hycare stal. Kortom een
gezellige en informatieve dag.
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Graag stel ik mij aan jullie voor via “het groene boekje”
Erik Jansen Holleboom is mijn naam, per 18 april ben ik in dienst
getreden bij jullie coöperatie als voorlichter Rundvee & Geiten. Mijn
wiegje stond 33 jaar geleden in Lemelerveld, hier woon ik nu samen
met mijn vriendin Anouk. In maatschap met mijn ouders hebben we
een melkveebedrijf aan de rand van het dorp.
Na ik de havo en has in Deventer ben ik in
2007 begonnen bij Cehave
Landbouwbelang (later Agrifirm) als
voorlichter geitenhouderij. In de 10 jaar bij
deze grote coöperatie heb ik veel geleerd
en gezien. Hierbij haal ik voldoening uit
mooie resultaten door samen met de klant
bedrijven te helpen naar het hoogste
resultaat.
In 2018 hebben we met ons melkveebedrijf een samenwerking
gehad waarbij ik me volledig bezig heb gehouden met de dagelijkse
bedrijfsvoering. Omdat de samenwerking niet verliep zoals we
beiden voor ogen hadden is deze aan het eind van het jaar
beëindigd. Nadat we begin dit jaar een melkrobot in gebruik
genomen hebben is er weer tijd om buiten de deur te werken.
De gesprekken met Hans Verheul en bestuursleden hebben voor mij
bevestigd dat CAVV Zuid-Oost Salland een coöperatie is die bij mij
past. De bredere invulling met optimalisatie van de voeders op maat
en de no-nonsense aanpak door het gehele bedrijf spreken mij erg
aan. Deze houding met de kracht van een flexibele fabriek geven mij
het volste vertrouwen om top resultaten neer te zetten op het
boerenerf.
Graag maak ik persoonlijk kennis en kunnen we samen mooie
resultaten behalen.
Met vriendelijke groet, Erik Jansen Holleboom.
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Even voorstellen Arjan Deterd
Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn
naam is Arjan Deterd Oude Weme, 26
jaar oud en woon in Heemserveen.
Wellicht een bekende achternaam voor
jullie omdat mijn oom Alwie Deterd
Oude Weme als vertegenwoordiger 9
jaar werkzaam is geweest bij Zuid Oost
Salland. Ik woon nog thuis bij mijn
ouders Henk & Irma Deterd Oude
Weme, ook heb ik nog een zusje Inge
en een broer Frank. Thuis hebben mijn
ouders een melkveebedrijf met 190
koeien, waar mijn broer Frank samen
met zijn vrouw Ingrid mee verder zal
gaan in de toekomst. Na mijn mbo
opleiding veehouderij ben ik een half
jaar gaan werken bij AB Oost, en
daarna ben ik voor mijzelf begonnen
als zzp”er en heb ik 3,5 jaar gewerkt in
de veehouderij en akkerbouw. Verder
vind ik het leuk om in het weekend uit
te gaan met de kameraden en gaan we
regelmatig naar discotheken en
tentfeesten. Ook mag ik graag
voetballen, zelf voetbal ik bij Scd in Dedemsvaart en af en toe gaan
we naar wedstrijden van FC Twente. Afgelopen najaar heb ik mijn
vrachtwagenrijbewijs gehaald en vanaf begin Juni ga ik als chauffeur
bij Zuid Oost Salland aan de slag. Ik ben blij dat ik hier de kans krijg
om als chauffeur aan het werk te gaan en heb er erg veel zin in. Ik
hoop u binnenkort eens tegen te komen.
Groeten Arjan Deterd Oude Weme
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Willem Groot Zwaaftink met zijn geleidehond June,
opent zaterdag 6 april samen met Dinant van Praxis
Raalte het derde doppen verzamelpunt.
Als ambassadeurs van KNGF-geleidehonden zijn wij druk in de weer
met het inzamelen van harde plastic doppen. De doppen worden
ingezameld en vervolgens bij Brasserie 13 te Heeten opgeslagen en
wanneer er weer voldoende volle
vuilniszakken in de opslag staan
worden ze getransporteerd naar
Aalten.
Bij de familie Gussinklo te Aalten
staan sinds 2016 grote
zeecontainers. Wij hebben vanuit
Heeten nu al 424 volle vuilniszakken
ingeleverd met schone en harde
plastic doppen. Oost Nederland heeft
nu al 24 volle zeecontainers vol
gemaakt en dat is niet niks! Elke
volle zeecontainer levert circa 1.200
euro op voor KNGF Geleidehonden.
De doppen worden verbrijzeld tot kleine korreltjes wat weer grondstof
is om er pallets van te maken. Het mes snijdt hierdoor aan twee
kanten, het is milieuvriendelijk en KNGF Geleidehonden ontvangt
hierdoor haar geld om honden op te leiden tot professionals. Voor
meer informatie raadpleeg de website: www.geleidehond.nl.
Bij V M B dier, tuin en ruitersport Wesepe en bij Plus Severijn Heeten
staat een container om de doppen in te zamelen. Nu wordt aan mij
regelmatig de vraag gesteld: “Willem, waarom heb je geen container
in Raalte staan”, na veel lobbyen is het ons nu gelukt.
De winkel manager Dinand Horsman van Praxis Raalte aan de
Heesweg, heeft toegezegd dat wij een container in de winkel mogen
plaatsen. Wij mogen dan ook als ambassadeurs van KNGF
Geleidehonden hem hiervoor hartelijk danken. Ondanks dat de
28

gemeente Raalte ons geen vergunning wil verstrekken, (wel
gedoogd) geeft Praxis ons wel die ruimte. Ik heb hen verzekerd dat
alle risico’s die hier mee gepaard gaan voor mijn rekening zijn.
C.A.V.V. Zuid-Oost Salland Heeten heeft ons een grote regenton
gesponsord om de doppen in te zamelen. HEMA, Gamma en Dirk
van der Broek hebben ons vuilniszakken geschonken om de doppen
te transporteren. Wij danken hen allen voor deze spontane actie, ook
allen die ons medewerking verlenen. Wanneer er een persoon op of
aanmerking heeft of mij wil assisteren, stuur dan een mail naar
w.grootzwaaftink@outlook.com
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Studie dag voor schoolkinderen
Op woensdag 15 mei opende Geitenhouderij Jansen in Hellendoorn
haar deuren voor een klas met schoolkinderen.

Woensdag 22 mei opende
melkveebedrijf Braakman in
Dalfsen haar deuren.
Het waren 2 leuke, interessante
ochtenden. De kinderen
kwamen dan ook enthousiast
thuis!
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