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Aan leden en afnemers 
 

Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen graag tijdig 
uw bestelling te plaatsen. De week voor kerst zal voor ons een drukke week 
worden. Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke leverdagen kunt opgeven, geeft dat 
voor ons extra ruimte om een goede planning te maken. Voor noodgevallen kunt u 
ons altijd op ons gewone nummer bereiken. 
 
Na een voor ons een succesvolle beurs in Hardenberg, staat het einde van het 
jaar alweer voor de deur. Op de beurs in Hardenberg hebben wij veel positieve en 
ook mogelijke verbeterpunten van onze trouwe afnemers mogen ontvangen. 
Alleen hiervoor kunnen we de beurs al als zeer zinvol bestempelen. Naast 
bestaande klanten hebben we ook veel andere mensen uit onze regio gesproken, 
die CAVV Zuid-Oost Salland maar beperkt kenden. Door de beurs is daarmee ook 
onze naamsbekendheid goed verbeterd. Daarnaast was de actie om het aantal 
brokjes te raden een daverend succes. Meer dan 1.000 mensen hebben 
meegedaan en een poging gewaagd. De familie Eilert uit Dalfsen zat met 9.587 
het dichts bij de 9.567 stuks die daadwerkelijk in de pot aanwezig waren. 
 
Net voor de beurs is ook onze nieuwe website (www.zuidoostsalland.nl) 
gelanceerd. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet, maar onze 
vernieuwde uitstraling is goed terug te vinden. Tevens komt er een vraag en 
aanbod mogelijkheid voor onze regio op te staan. Dus heeft u nog is in de 
aanbieding of juist nodig, mail dat even naar vraagenaanbod@zuidoostsalland.nl. 
 
In de markt zijn er voor een paar sectoren weer positieve berichten. De melkprijs 
is stijgende en ook de biggen en vleesvarkensprijs zit weer voorzichtig in de lift. 
Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. De vleeskuikens en 
geitenmelkprijs blijven namelijk nog steeds achter. 
 
Grondstofprijzen 
De grondstofprijzen zijn verder gedaald gedurende het jaar. Alleen de soja en 
aanverwante producten willen door discussies op Europees niveau niet dalen. 
Door onze vaste marges, die op alle voersoorten gelijk zijn, wordt deze prijsdaling 
één op één doorberekend naar u als afnemer. De verwachting is nog een lichte 
daling voor de komende periode. Als de grenzen naar Noord-Amerika voor soja 
open gaan, zal er een forsere daling van de mengvoerprijzen komen. 
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Terugblik 
Het eind van het jaar geeft ook de mogelijkheid om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Voor ons is dit jaar, mede door onze enthousiaste leden, 
omgevlogen. Mark Aarnink is in februari als adviseur varkenshouderij begonnen 
en is inmiddels goed ingewerkt. Hij volgt Robert Nijkamp op, die nog steeds goed 
actief is als adviseur pluimveehouderij. Riny Bessembinder is in de winkel in 
Heeten een bekend gezicht geworden en goed ingewerkt. De wisselingen in 
personeel zijn gelukkig t.o.v. 2008 gelukkig zeer beperkt gebleven. Daarnaast is 
de familie Zandbelt en de familie van Dijke uitgebreid. Beide nieuwe aanwinsten 
groeien ze als kool en maken het goed. 
 
Ook op voergebied zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De 
vleeskuikenvoerlijnen en vleesvarkensvoerlijnen zijn deels aangepast en verder 
geoptimaliseerd. Daarnaast hebben wij nieuw biggenvoer in samenwerking met 
Denkavit geïntroduceerd. Na wat kleine aanpassingen gedurende het jaar, draait 
het biggenvoer nu zeer goed. Dit biggenvoer wordt tevens bij een aantal nieuwe 
klanten met goed resultaat ingezet. De maatmengsels of brokken worden in de 
rundvee, maar ook daarbuiten steeds meer ingezet. 
  
Tevens is CAVV Zuid-Oost Salland samen met 7 andere bedrijven en 3 
brancheorganisaties gestart met VoederWaarde.nl. Een initiatief, waarin wij laten 
zien, dat wij transparantie naar de afnemer hoog in het vaandel hebben staan. 
 
Er is een nieuwe zakgoedauto aangeschaft. Deze auto biedt meer mogelijkheden 
en wordt naar volle tevredenheid maximaal ingezet. Bepaalde grondstoffen in 
zakgoed halen wij nu ook zelf op. 
 
De omzetten in de mengvoeders zijn gaan stijgen en de omzetstijging in onze 
winkels blijft ondanks de financiële crisis doorzetten. Dit hopen wij volgend jaar 
weer verder door te zetten.  
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2009. Hiervoor wil ik u dan 
ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde technische resultaten bij onze 
klanten en onze voerprijs van de afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. 
Iets wat wij in 2010 zeker zullen voortzetten. 
 
Ten slotte willen wij u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV Zuid-
Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een voorspoedig en gezond 2010 
voor u en uw gezin alsmede voor uw bedrijf. 
 
Hans Verheul 
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Raad het aantal brokken en win 1.000 kg voer 
 
De eerste keer op de beurs in Hardenberg is een zeer groot succes 
gebleken. Wij zullen er dan volgend jaar ook zeker weer van de partij zijn. 
Ook de actie waarmee 1.000 kg voer gewonnen kon worden was een 
groot succes. Meer dan 1.000 bezoekers hebben een poging gewaagd. 
De uitslagen varieerden van 120 tot 2.500.000 stuks brokken. De meeste 
dachten dat de hoeveelheid tussen de 3.000 en 5.000 stuks lag. Echter na 
het tellen van de brokken door onze Annelien, kwam de uiteindelijke 
hoeveelheid naar boven, namelijk: 9.567 stuks.  
Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn en dat is de familie Eilert uit 
Dalfsen. Zij zaten er met hun schatting van 9.587 stuks maar 20 brokken 
naast. De 1.000 kg gratis voer komt op hun mooie geitenbedrijf zeker van 
pas. Hans Verheul heeft op 18 november de prijs in de vorm van een 
cheque aan de familie Eilert in Dalfsen overhandigd en binnenkort zal de 
1.000 kg voer worden afgeleverd. 
Alle andere deelnemers, die ervoor gezorgd hebben, dat de actie zeer 
geslaagd was, willen wij via deze weg ook bedanken. Wij hopen iedereen 
volgend jaar op de beurs in Hardenberg met onze nieuwe actie weer te 
verwelkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto van overhandiging van de prijs aan de familie Eilert door directeur 
Hans Verheul 
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Voersilo’s periodiek schoonmaken 
 

Voer dat tegen de wand van de silo is aangekoekt kan gaan 
schimmelen. Schimmels kunnen toxinen vormen met mogelijk 
ernstige gevolgen voor de technische resultaten. Daarom is 
periodieke controle en schoonmaken van de silo’s noodzakelijk. Een 
manluik in de silo is hierbij eigenlijk onmisbaar. 
 
CAVV Zuid-Oost Salland levert diervoeders die aan strenge 
kwaliteitseisen voldoen. Schimmels of toxinen vormen daarin geen 
probleem. In voersilo’s kan echter alsnog schimmelgroei optreden. Dit 
gebeurt vooral bij een hoge relatieve vochtigheid tussen de voerdeeltjes 
en een hoge omgevingstemperatuur. 
Dit laatste is natuurlijk met name in de zomer problematisch. Door het 
warme weer is het mengvoer na productie moeilijker te koelen en zal in de 
silo langer warm blijven waardoor er meer kans is op een hoge 
luchtvochtigheid waardoor condens ontstaat. Door condensatie trekt water 
naar de wanden van de silo. Hierdoor begint het aankoeken en 
schimmelen van voer in de silo ook meestal daar. De groeiende 
schimmels produceren extra vocht, waardoor de schimmel zich verder kan 
uitbreiden en voerbruggen in de silo van wel enkele honderden kilo’s voer 
kunnen ontstaan. 
 
Effect van schimmels 
Als voer gaat schimmelen kunnen er gifstoffen (mycotoxines) ontstaan. 
Een zeer kleine hoeveelheid van deze toxines kunnen de technische 
resultaten van dieren als sterk negatief beïnvloeden. Deze toxines kunnen 
leiden tot verminderde voeropname, verminderde groei en diarree. Ook 
bijvoorbeeld de melkgift van uw dier kan door een combinatie van toxines 
en een lagere voeropname onder druk komen te staan. Ook ernstige 
vruchtbaarheidsproblemen zoals slecht berig of tochtig worden, te vroeg 
werpen en embryonale sterfte kunnen het gevolg zijn. 
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Controle en reiniging 
Vaak vindt controle van silo’s pas plaats bij verminderde technische 
resultaten en is er al veel schade geleden.  
Door silo’s aan de buitenkant goed schoon te houden is snelle visuele 
controle erg makkelikje en dus snel en frequent uit te voeren. Verder is het 
mogelijk om in een bestaande silo een manluik te monteren zodat controle 
binnenin de silo’s (wanneer het voerniveau onder het manluik staat) 
makkelijk uit te voeren is. Door dit manluik is het ook mogelijke om met 
een ladder in de lege silo te gaan om deze te reinigen. 
 
Tips: 
- Houd silo’s aan de buitenkant schoon voor een visuele makkelijke 

controle. 
- Zorg voor voldoende voersnelheid en laat voer niet over datum gaan. 
- Zorg dat voersilo’s regelmatig geheel leeg komen. (voer in een voersilo 

zakt niet regelmatig, oud voer kan hierdoor in de silo blijven zitten 
terwijl het nieuwe voer gevoerd wordt). 

- Het is mogelijk om als de silo leeg is een propshot door de silo te 
blazen. Een propshot heeft een anti bacteriële werking en voorkomt 
verdere schimmelvorming. 

 
Voor verdere informatie over het reinigen en schoonhouden van uw silo’s 
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw vertegenwoordiger. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Najaarsactie landbouwplastic/beschermzeilen 
 
 
Al enkele jaren houdt Zuid-Oost Salland een najaarsactie voor 
landbouwplastic. 
Deze actie geeft elk jaar weer een verkooptoename te zien. 
Voor ons betekent dit dat het met de prijs/kwaliteit verhouding wel goed 
zit. Voor ons des te meer reden om ook dit jaar weer een najaarsactie op 
touw te zetten. 
Wij kunnen u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de silotop en de 
texaleen alpha. 
De texaleen alpha is een folie met een betere treksterkte en een betere 
gasdichtheid. 
Zeker voor de wat bredere kuilen is het daarom niet onverstandig om voor 
het kwalitatief betere texaleen alpha te kiezen i.v.m. de toenemende 
krachten op het plastic. 
Silotop is leverbaar in breedtes van 6 t/m 16 meter. 
Texaleen is leverbaar in breedtes van 6 t/m 18 meter. 
Standaard zit er 50 meter op een rol. 
 
Daarnaast laten we dit jaar de genafil beschermzeilen meelopen in de 
actie. 
Deze beschermzeilen hebben een standaard lengte van 10 en 15 meter. 
De verkrijgbare breedtes zijn 8-9-10 en 12 meter. 
Deze beschermzeilen zijn getest onder extreme omstandigheden en de 
verwachte levensduur bij normaal gebruik is minimaal 10 jaar. 
Daarnaast wordt er ook nog eens 5 jaar garantie gegeven op UV stralen. 
 
De actie loopt van 30 november 2009 t/m 15 januari 2010. 
De uitlevering zal in de maand maart plaatsvinden. 
Kiest u er voor om in de maand maart te betalen, dan betaalt u de 
actieprijs. 
Als u er voor kiest om het plastic in de maand januari te laten factureren, 
dan krijgt u nog eens 2% extra korting op de actieprijs. 
 
Voor onze messcherpe prijzen kunt u contact opnemen met ons 
kantoor in Haarle. 
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Snijmaïskuilen 2009 zeer goed verteerbaar 
 
Zoals velen van u al wel gemerkt hebben, is 2009 een bijzonder maïsjaar 
geworden. In de meeste gevallen kon de maïs mooi op tijd gezaaid 
worden, was de regen iedere keer net op tijd en waren de 
oogstomstandigheden prima. Dit heeft geresulteerd in een beste 
opbrengst, met daarnaast ook een prima kwaliteit. Vaak is bij hoge 
opbrengsten de kwaliteit minder, maar dat wordt dit jaar gelogenstraft. 
Hieronder volgt het meerjarengemiddelde van de BLGG: 

 
  DS VEM Re VCOS% Zetm. ADL Ca P 

                  

2009 353 994 71 77,2 365 16 1,6 1,9 

2008 347 961 73 75,2 342 19 1,6 2,0 

2007 339 963 70 75,3 342 19 1,5 2,1 

2006 364 975 78 76,2 355 16 1,8 2,2 

2005 333 940 71 74,0 332 19 1,9 2,0 

 
Zoals uit de tabel blijkt is het ds% van een mooi niveau dit jaar. De VEM is 
nog nooit gemiddeld zo hoog geweest als dit jaar, dit komt dus ook voort 
uit de zeer hoge verteerbaarheid van de organische stof. Het hoge 
zetmeelgehalte heeft dit ook ten gunste beïnvloedt. Het ADL is laag. 
Bovenstaande duidt er op dat de maïs zeer goed verteerbaar is en je ziet 
nu ook in sommige gevallen dunne mest bij de koeien ontstaan als gevolg 
van die maïs. In combinatie met de goede graskuilen van dit jaar, is de 
structuurvoorziening zeer belangrijk. Gehakseld koolzaadstro(Rapsodie), 
gedroogde lucerne en graszaadhooi zijn goede structuurbronnen. Indien 
één van deze producten wordt bijgevoerd, let er dan wel op dat dit voer 
dan ook werkelijk wordt opgenomen. 
De calcium en fosfor gehalten geven weinig variatie te zien.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Actieplan ammoniak deel 4 
 

Het begint al een vast item te worden in het groene boekje. Er komen ook 
steeds meer meningen en adviezen op tafel over wat wel en wat niet te 
doen. Wij hebben besloten om adviseurs van de DLV bij ons op kantoor uit 
te nodigen om hun adviezen op tafel te leggen. Om deze bijeenkomst zo 
goed mogelijk te laten verlopen en discussie te kunnen voeren willen we 
de groep niet groter maken dan ongeveer 15 personen per bijeenkomst. 
De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op Dinsdagmiddag 8 december 
van 13.30 uur tot 16.30 uur in ons kantoor in Haarle. Hieronder staat de 
uitnodiging die is opgesteld door de DLV, mocht u interesse hebben dan 
kunt u zich aanmelden bij ons. 
 
Geachte varkenshoud(st)er, 
 
Vanaf 2010 of 2013 moet uw bedrijf aan een aantal nieuwe wettelijke 
bepalingen voldoen. Dit betekent voor u dat: 
• Uw stallen emissiearm moeten worden gemaakt 
• U moet voldoen aan alle welzijnseisen 
  
Deze veranderingen zijn ingrijpend. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
daarvoor bedenktijd nodig heeft. Maar om een goede afweging te kunnen 
maken moet u goed geïnformeerd zijn, zodat u weloverwogen besluit of u 
gaat stoppen, of u uw bedrijf gaat aanpassen of verder ontwikkelen. 
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Wij willen u graag van informatie voorzien waarmee u uw besluit beter 
kunt nemen. 
Daarom organiseren wij een themabijeenkomst  met als titel: 
 
“Slim stoppen of slim doorgaan”  
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het project Kans 
en gefinancierd door het Ministerie van LNV. 
U bent van harte welkom. Als u aan de bijeenkomst deel neemt belonen 
wij u na afloop met een presentje. 
 
Wij verzoeken u bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en terug te sturen 
in bijgevoegde envelop. 
 
Met vriendelijke groet, 
DLV Intensief Advies BV 
 
Leo Rouhof  
Henk Zeewuster 
 
  
U kunt zich telefonisch, per fax of per email bij ons aanmelden. 
Tel:  0548-595 662 
Fax:  0548-595 205 
info@zuidoostsalland.nl  
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Actuele Bedrijf Registratie Systeem (BRS) nummer 
 

Voor een goede afwikkeling van tal van zaken zoals de registratie van de 
geleverde voer hoeveelheden, is het noodzakelijk dat wij van elke klant het 
juiste BRS nummer in onze administratie hebben staan. Mocht dit nummer 
door bijvoorbeeld het aangaan van een maatschap in het verleden 
gewijzigd zijn, verzoeken wij u dit meteen aan ons door te geven. Dit 
voorkomt veel problemen achteraf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strooiselproducten 
 
De laatste maanden is de voorraad van strooiselproducten groter 
gebleken dan in eerste instantie was verwacht. 
De prijzen zijn hierdoor gelukkig wat onder druk gekomen. 
Met name de stro producten zoals vlas, gehakseld stro en gemalen 
koolzaadstro zijn behoorlijk in prijs gedaald. 
De verwachting is dat deze producten voorlopig ook niet in prijs zullen 
aantrekken. 
Dit ligt anders voor producten zoals houtvezel en zaagsel. 
Ook hiervan zijn de prijzen de afgelopen tijd gedaald, maar de verwachting 
is dat deze binnen afzienbare tijd toch weer gaan aantrekken. 
Voor u als afnemer wellicht het juiste moment om wat voorraad aan te 
leggen. 
Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw voorlichter of met ons 
kantoor. 
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Kerstpuzzel 2009 
Ook dit jaar weer een kerstpuzzel. Los onderstaand Zweeds 
kruiswoordraadsel op. De oplossing kunt u tot maandag 4 januari 2010 
insturen/mailen/inleveren bij de CAVV. Uit de juiste oplossingen trekken 
wij 3 prijswinnaars. 
1e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 50,- 3e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 15,- 
2e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 25,- 
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Aanbiedingen geldig tot en met 31 dec a.s. of zolang de voorraad strekt. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Infuusvloeistof 
- Complex van calcium en magnesiumzouten 
- Calcitat 25 bevat tevens fosforythanolamine, 

omdat blijkt dat bij de meeste koeien 
met melkziekte ook het fosforgehalte 
in het bloed verlaagd is. 

- Eenmalig toedienen 200-300 ml per 
500 kg L.G. 

- Een eenmalige behandeling is in het 
algemeen voldoende 

- Wachttijd: 0 dagen 
- Inhoud: 500 ml 
- Reg. nl 03747 = vrij 
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Op het overige assortiment houten 
klompen ontvangt u 10% korting! 

 

 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
15 

 
 
 

U kunt 2009 ook weer afsluiten met mooi sier- en/of 
knalvuurwerk! 
Als 15 jaar is Z uid-Oost Salland daarbij een betrouwbare 
partner. Om dat te vieren hebben we voor dit jaar een aantal 
zeer populaire artikelen in de aanbieding. 
U vindt ze op de voorkant van onze folder en natuurlijk op onze 
site www.zuidoostsalland.nl.  
 
Het gaat oa om: 
 

- Een aantal 500 gram potten 
- Grondbloemen ‘Top spinners’, 40 st NU € 0,99 
- Romeinse kaars 10 st  NU € 0,99 
- 100 babypijlen ‘Micro Rocket’ NU € 0,99 

 
Ontvangt u geen folder, haal er dan één in o nze winkels te 
Haarle en Heet en. 
U kunt nu al via onze site uw bestelling plaatsen. 
 
Tevens is er t ijdens de voorverkoop weer GRATIS vuurwerk. 
U kunt de bestellijsten inleveren in beide winkels. Afhalen en 
kopen van vuurwerk kan alleen in Heeten. 
 
De verkoopdagen zijn:  
 
29 december: 8.30 – 17.30 uur 
30 december: 8.30 – 17.30 uur 
31 december: 8.30 – 15.00 uur 
 

Wij wensen u n u alvast een hele f ijne jaarwisseling . 
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Wist u dat per 1 januari 2010, bij veel bedrijven het 
gebruik van Formaline NIET meer is toegestaan? 
Hieronder valt de hele agrarische sector met 
uitzondering van bollentelers (ontsmetten van 
bloembollen). 
Zuid-Oost Salland heeft nog een beperkte voorraad! 

 
 

 
 

 
Donderdag 24 december sluit de winkel om 16.00 uur. 
 
Donderdag 31 december is de winkel om 16.00 uur 
gesloten. 
 
Zaterdag 2 januari 2010 is de winkel in Heeten normaal 
de hele dag OPEN (08.30 – 16.00 uur). 
 
Op maandag 4 januari 2010 is de winkel te Heeten de 
hele dag GESLOTEN! 
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Nieuwtjes 
 

Vraag en Aanbod 
  

van varkensrechten zowel koop als verkoop en lease 
 

Info: varkensvoorlichters Zuid-Oost Salland 
 
 

Wilt u iets verkopen, verhuren of bent u juist op zoek naar iets om te 
kopen, huren of te leasen? Dit kan vanaf nu ook via onze website.  
Mail naar vraagenaanbod@zuidoostsalland.nl en ze worden geplaatst op 
de website! 
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Foto van de maand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na heel veel bellen met zijn telefoon kreeg Kay Smeenk 
eindelijk zijn eigen zak met voer! 
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