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Aan leden en afnemers 
 

De lente lijkt weer goed begonnen te zijn. De kou is achter de rug en op het 
moment van schrijven, schijnt de zon volop. De mest komt eindelijk op het land. 
Zoals reeds eerder gemeld heeft uw CAVV vorig jaar een goed jaar gedraaid. Wij 
hebben er weer bewust voor gekozen om een scherpe marge te hanteren en dat 
betekent een kleinere nabetaling. 
 
Op de jaarvergadering van 23 maart jl. is de volgende nabetaling vastgesteld: 
 Mengvoeders:  EUR 2,-- per ton (incl. B.T.W.) 
 Kunstmeststoffen: EUR 2,-- per ton (incl. B.T.W.) 
 (excl. kalk) 
 
De opbrengst van de aandelen van Cefetra is één op één toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve verbouw, waar de afschrijving van het nieuwe kantoor en de 
grote verbouwing in de toekomst van betaald zal gaan worden. 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering is op 23 maart geweest. We hebben bewust de 
jaarvergadering in de tweede helft van maart gepland, zodat onze leden meer de 
mogelijkheid hadden om te komen. De opkomst was dan ook zeer goed. Na het 
bespreken van de jaarcijfers en andere zaken, was er in de pauze een lekkere 
versnapering. Door het iets te laat komen van de tweede spreker, werd de avond 
eerst opgevuld met een presentatie van ons productieproces. Het formele 
gedeelte werd afgesloten met een presentatie van Cefetra over de verschillende 
grondstofstromen in de wereld. Tevens werd de koe van Remco van Dijke 
gehuldigd voor het leveren van 10.000 kg vet en eiwit. Daarna werd nog gezellig 
nageborreld en gingen sommigen van ons tot in de late uurtjes door. 
Gezien de goede opkomst en de gezelligheid, zullen wij zeker deze formule 
volgend jaar weer hanteren 
 
Grondstofprijzen 
Was er eerst nog een daling in de graan en soja/raap prijzen. De afgelopen 
weken is deze daling weer helemaal teniet gedaan. Doordat wij toch een aantal 
producten in koop hebben, zullen de prijzen nagenoeg niet veranderen. Voor een 
aantal voeders is zelfs een kleine daling mogelijk.  
De ervaring leert, dat de periode rond Pasen en Pinksteren rare prijs-           
schommelingen laat zien. Daarom hadden wij reeds een deel van de grondstoffen 
ingekocht. De stijging in prijzen van afgelopen weken wil niet automatisch zeggen, 
dat de grondstofprijzen de komende weken hoog blijven.  
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Sectordagen 
Op 25 februari is de rundveedag van CAVV Zuid-Oost Salland geweest. De 
opkomst was zeer goed en de discussie zeer levendig. Verderop is het boekje is 
hier meer over te lezen. Ik wil nog wel even de familie ten Dam bedanken voor het 
openstellen van hun mooie melkveebedrijf. 
Op 11 maart zijn wij met onze vleeskuikenhouders naar Big Dutchman geweest. 
Deze excursie hebben wij gezamenlijk met CAV Den Ham georganiseerd. De 
opkomst was ook zeer hoog en verderop hebben wij nog een klein verslag van de 
dag gemaakt. 
Op woensdag 14 april gaan wij met onze vleesvarkenhouders op bezoek bij de 
grootste varkensslachterij van West-Europa, TönniesFleisch-Rheda. Er is nog 
zeer beperkt plaats. Dus als je mee wilt, kun je je nog opgeven. 
 
Gewasbeschermingsmiddelen verkoop 
Per 1 april 2010 is voor de verkoop van professionele 
gewasbeschermingsmiddelen een licentie noodzakelijk. Wij als Zuid-Oost Salland 
willen onze klanten een compleet pakket kunnen blijven bieden en zijn momenteel 
reeds aangemeld voor de licentie. Wij hopen hiermee voor 1 april deze licentie te 
verkrijgen, zodat de verkoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen bij 
ons gewoon door kan gaan. 
 
Jubilea 
Vorig jaar op 11 november was Jan Mekers 40-jaar bij ons in dienst. Afgelopen 19 
maart was onze medewerker Han Verhoef 25 jaar werkzaam bij CAVV Zuid-Oost 
Salland. Het is voor ons zeer belangrijk om een goede werksfeer te creëren, 
waardoor medewerkers graag bij CAVV Zuid-Oost Salland werken. Daarom zijn 
wij er trots op dergelijke jubilea in onze coöperatie mee te maken. 
Daarnaast willen wij Mts. Peek uit Dalfsen feliciteren met Flora 202. Flora 202 is 
vorig weekend gehuldigd met het behalen van de mijlpaal van 10.000 kg vet en 
eiwit. 
 
Tijdig bestellen 
In verband met de komende feestdagen, verzoeken wij u vriendelijk tijdig te 
bestellen. Door deze dagen, vallen er voor ons enkele productiedagen uit. Denk 
hierbij aan: Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaart (13 mei) 
en Pinksteren (24 mei). 
Door het mooie weer is ook de drukte in onze winkels in Heeten en Haarle weer 
gestart. Het blijkt, dat ook steeds weer nieuwe klanten onze winkels in Heeten en 
Haarle weten te vinden. Deze nieuwe klanten blijven komen, mede door het 
scherpe prijsbeleid. Onze winkels laten, ondanks de slechte financiële periode 
een mooie stijging van omzet zien. Tevens wil ik u wijzen op de scherpe prijs van 
ons zakgoed, zoals u vaker kunt lezen in het Zuid-Oost Salland Nieuws. 
 
Hans Verheul 
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Grasmanagement zomer 2010 
 
Het bemestingsseizoen is weer van start gegaan. Tijd om alvast na te 
gaan denken over de planning voor de komende periode qua weidegang 
en inkuilen. Het ziet ernaar uit dat alles wat later wordt, echter de ervaring 
leert dat er half mei altijd gras staat om te maaien. 
 
Denk voor het toepassen van weidegang alvast na over de volgende 
zaken: 

• Ga ik eerst alles 1 of 2 keer maaien en dan pas met weiden 
beginnen of begin ik direct met weiden. Een eerste snede is er 
maar 1 keer en ga daar bewust mee om. Dit om hier zoveel 
mogelijk rendement van te behalen! Dus in elk geval niet maaien 
bij te weinig opbrengst. 

• Kies voor een beweidingssysteem dat bij u past. Dit is met name 
afhankelijk van de grootte van de huiskavel en de beschikbare 
arbeid. Standweiden wordt in deze regio niet veel toegepast, maar 
is in onze ogen zeker een systeem dat in de huidige tijd op veel 
bedrijven goed past. Hierbij wordt in het algemeen 10 koeien per 
ha aangehouden en minimaal 2 grote kavels. Van belang is wel dat 
er voldoende op stal bijgevoerd kan worden. 

• Houdt er met de bemesting rekening mee dat u gaat weiden. Dus 
minder stikstof bemesten dan bij maaien en ook geen drijfmest 
voor weiden toepassen vanaf de eerste snede. Een keer extra zout 
bemesten in de zomer werkt ook gunstig op de opname. 

• Gaan de koeien de weide in, houdt dan rekening met een hogere 
totale ds-opname uit ruwvoer en meer eiwit uit vers gras. Dit 
betekent dat bij goed gras de hoeveelheid krachtvoer duidelijk naar 
beneden kan en dat er minder eiwit gevoerd kan worden uit het 
krachtvoergedeelte. Probleem in de zomer is wel de wisselende 
kwaliteit van het verse gras. Probeer dit vooral in de basis te 
corrigeren met meer of minder bijvoeding uit maïs en kuilgras en 
houdt een correctievoeder voorradig waarmee aan het voerhek 
bijgestuurd kan worden. 
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Inkuilmanagement.    

• In de praktijk wordt het over elkaar heen kuilen steeds meer 
toegepast en dat bevalt prima. Hierbij wordt de 1e snede over de 
hele lengte ingekuild en daarbovenop wordt de 2e of 3e snede 
ingekuild. Op deze manier worden tekorten of overschotten 
meestal gecompenseerd met de andere kuilsnede. 

• Let er wel op dat de kuil dan na de eerste snede zo snel mogelijk 
zuurstofvrij wordt afgedekt! Dit is zeer belangrijk om dit mooie voer 
goed te laten conserveren. 

• Probeer ook wat goed gras in plastic balen te krijgen. Dit past vaak 
zeer goed om broeigevoelige perioden te overbruggen zonder de 
grote kuil al open hoeven te maken. 

• Het aanrijden van de kuil is heel belangrijk. Vooral bij grote partijen 
op 1 dag is dit vaak een probleem. Laat ook het materiaal niet te 
kort hakselen. 

• Streef naar kuilen van rond de 45 % droge stof. Vooral de 
zomerkuilen zijn vaak te droog. 

• Als toevoegmiddel voor de kuilen bieden wij Bonsilage aan. Voor 
extra werking tegen broei en schimmel is Bonsilage Plus in de 
markt.  

 
Bonsilage Plus wordt geadviseerd voor kuilgras met 30% tot 60% drogestof. Bonsilage Plus is 
verkrijgbaar in water oplosbaar poeder en als granulaatkorrels. De behandelde kuil met 
Bonsilage Plus moet minimaal 6 weken gesloten zijn na de laatste keer inkuilen. Dit om broei- en 
schimmelvorming te voorkomen. 
 

 
6 

Antibioticagebruik 
 

Antibioticagebruik in de veehouderij wordt steeds 
meer een beladen woord voor de maatschappij. Het 
komt vaak in de media en de politiek stelt op korte 
termijn maatregelen op. Demissionair Minister Gerda 
Verburg (LNV) wil dat in 2011 20 procent minder 
antibiotica wordt gebruikt. Dat is een begin; daarna 
stoppen we echt niet, aldus de bewindsvrouw die 
binnenkort gaat praten met de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD) over de komst van een veterinaire 

diergeneesmiddelenautoriteit die bijhoudt welke middelen een dierenarts 
voorschrijft. Het wordt dus voor de dierenartsen steeds lastiger om 
problemen met antibiotica op te lossen en zoeken naar alternatieven. Een 
uitspraak van een praktijkdierenarts in een landelijk vakblad was ondanks; 
“Het voer is ook van invloed op het ontstaan van ziektekiemen, het zou 
daarom goed zijn dat de veevoerindustrie onderzoek te doen naar 
voercomponenten die de darmgezondheid bevorderen en juist die 
componenten die deze negatief beïnvloeden weg te laten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wanneer voer de brachyspira, PIA en salmonella voor een 
belangrijk deel kan bestrijden, het antibioticumgebruik drastisch naar 
beneden gaat.” Deze uitspraken geven wel aan dat het nog belangrijker 
wordt om bij problemen bij dieren in de stal een gezamenlijk overleg te 
hebben en daardoor waar het kan een gezamenlijke  aanpak te kiezen. 
Naast voer blijft natuurlijk water de belangrijkste levensbron voor onze 
dieren, daarom blijft het steeds van levensbelang om te controleren dat 
het drinkwater goed is van kwaliteit. Graag willen we u daar bij helpen, 
zodat we gezamenlijk het gezondheidsniveau van de dieren kunnen 
verhogen.   
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Betere balans tussen  
dierenwelzijn, milieu en economie 

 
Minister Verburg laat de verhoging van de normen 
voor leefoppervlakte tot 0,4 vierkante meter per big 
en 1 vierkante meter per vleesvarken die op 2013 
zou ingaan vervallen. Zij wil een besluit hierover 
koppelen aan de resultaten van de evaluatie en 
herziening van de Europese Varkensrichtlijn die is 
voorzien vanaf 2012. De huidige Europese normen voor leefoppervlakte 
bedragen 0,3 vierkante meter per big en 0,65 vierkante meter per 
vleesvarken van 85 tot 110 kg. Door een eenzijdige nationale verhoging 
van de norm voor leefoppervlakte zou het verschil tussen de Nederlandse 
eis en de Europese Varkensrichtlijn nog groter worden. Dit heeft grote 
gevolgen voor de kostprijs en concurrentiepositie van de Nederlandse 
varkenshouderij. De minister wil verbetering van het welzijn via 
aanscherping van de wettelijke eisen in de eerste plaats via het Europese 
spoor realiseren, in samenwerking met Europese lidstaten die er hetzelfde 
over denken. Daarnaast gaat zij bij de Europese Commissie na of de 
Deense interpretatie van de eisen voor spleetbreedte van roostervloeren 
in vleesvarkensstallen correct is. In Denemarken hebben 
vleesvarkensstallen net als in Nederland halfroostervloeren (40% van de 
vloer is dicht). Denemarken hanteert de interpretatie dat de Europese eis 
van 18 millimeter spleetbreedte alleen geldt voor volledig roostervloeren. 
Deense vleesvarkensbedrijven mogen bij halfroostervloeren roosters met 
een spleetbreedte van 20 millimeter blijven gebruiken. Sinds 2003 wordt in 
Nederland bij verbouw en nieuwbouw van vleesvarkensstallen de 
Europese eis van 18 millimeter gehanteerd. Bij een geplande omvangrijke 
verbouw of nieuwbouw is deze eis goed in te passen en brengt het minder 

extra kosten met zich mee dan wanneer 
de ver- of nieuwbouw alleen vanuit het 
oogpunt van de roosters moet 
plaatsvinden.  
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Op dit moment staan er in Nederland nog veel vleesvarkensstallen 
waarvoor geen verbouw of nieuwbouw is gepland. Het alleen om de 
spleetbreedte vervangen van de roosters in bestaande stallen gaat 
gepaard met het afbreken van de hokinrichting en soms zelfs de hele stal 
omdat de roostervloer deel uitmaakt van het fundament. Dit betekent een 
aanzienlijke kapitaalvernietiging. 
Als compenserende maatregel voor het laten vervallen van de 
leefoppervlaktenorm van 1 vierkante meter per vleesvarken, wil minister 
Verburg de norm voor leefoppervlakte voor alle vleesvarkens per 2013 
vastleggen op 0,8 vierkante meter per dier. Dan geldt deze norm ook voor 
vleesvarkens die worden gehouden in stallen van voor 1998. Nederland 
blijft hierdoor in de Europese kopgroep. Daarnaast wil minister Verburg 
meer duidelijkheid over hokverrijking (varkensspeeltjes ter afleiding). 
Betere hokverrijking vraagt een 
minder grote investering en leidt 
tot welzijnswinst op korte termijn. 
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Rundveestudiedag 
 
Op 25 februari jl. hebben wij weer de rundveestudiedag georganiseerd. De 
formule is geslaagd, want de opkomst was nog groter dan vorig jaar. Na 
een openingswoordje van Hans Verheul, heeft Alwie Deterd een 
presentatie gegeven over de mogelijkheden van Melkvee expert. Het is 
zeer zinvol om te zien, wat de mogelijkheden van het programma zijn en 
hoe je als melkveehouder nog beter kunt sturen op het uiteindelijke saldo 
van je bedrijf. 
Daarna was er een zeer nuttige presentatie van Jansje van Veersen, 
werkzaam voor het UGCN over de uiergezondheid. Zij stelde dat de 
uiergezondheid de thermometer van het bedrijf is. Aan de hand van goede 
voorbeelden en een zeer levendige discussie, was iedereen daar ook van 
overtuigd. Hieruit blijkt hoe belangrijk een goede controle op 
uiergezondheid is. Daarom is het noodzakelijk om hiervoor je eigen 
doelstellingen te formuleren (zie tabel). 
 

 

 

Uiergezondheid op mijn bedrijf 

 Situatie nu Doelstelling 
UGCN 

Gemiddeld celgetal:   <150.000 c/ml 

% verhoogd celgetal:   <10% 

% nieuw verhoogd celgetal:   <6% 

klinische mastitis:    15 gevallen  
/ 100 koeien 

Anders, nl    
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Aan het eind van de dag was er een afsluiting met een drankje en een 
kleine versnapering. Door eerst in de ochtend een aantal lezingen te 
verzorgen en in de middag door middel van praktijkvoorbeelden nog een 
aantal zaken te verduidelijken, blijft het voor iedereen interessant en te 
volgen. De reacties aan het eind waren dan ook louter positief en voor ons 
een stimulans om het een volgende keer weer zo te organiseren. 

Tussen de middag was er weer een goed verzorgd stamppot buffet en 
nadat iedereen uitgegeten was, vertrokken we met zijn allen naar het 
mooie melkveebedrijf van de familie ten Dam in Holten.  
Op het melkveebedrijf werden we ingedeeld in 3 groepen: 
De eerste groep werd geleid door Albert Hilbrands van Sprayfo. Albert 
Hilbrands gaf een verduidelijking over de noodzaak van een goede 
jongveeopfok en hoe Sprayfo daar tegen aan kijkt. 
De tweede groep werd geleid door Alwie Deterd. Alwie Deterd gaf een 
nadere uitleg over het gekozen rantsoen van dit bedrijf. Daarnaast gaf hij 
aan hoe te handelen bij bepaalde problemen op een bedrijf. 
De laatste groep ging rond samen met Remco van Dijke. Remco van Dijke 
liet aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de huisvesting op dit 
bedrijf geregeld was. 
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Excursie Big Dutchman 
 
Op 11 maart jl. zijn wij met onze vleeskuikenhouders op bezoek bij Big Dutchman 
in Duitsland geweest. Van onze zijde was er een goede opkomst. Wij hebben 
deze excursie gezamenlijk met CAV Den Ham georganiseerd, zodat de bus goed 
vol zat. 
Na een grenscontrole (gelukkig alleen de chauffeur, want niet iedereen had een 
paspoort bij zich), kwamen wij om 14.00 aan. We werden warm ontvangen. Eerst 
werd er een groepsfoto gemaakt. 

Daarna kregen wij een aantal presentaties 
over het ontstaan van Big Dutchman te zien. 
Het is mooi om te zien, hoe Nederlanders aan 
de basis van dit bedrijf stonden en hoe dit 
bedrijf uiteindelijk naar de huidige omvang is 
gegroeid. Aan de andere kant was het jammer, 
dat we niet meer over het onderscheidende 
vermogen van Big Dutchman te weten 
kwamen. Wij als Zuid-Oost Salland zijn van 
mening, dat groot niet altijd beter hoeft te zijn. 

Centraal bij Big Dutchman staat ouderlijk huis (zie foto) van de familie Meerpohl. 
Familie Meerpohl is de huidige eigenaar. Het huis is volledig restaureerden 
momenteel als kantoor in gebruik. 
 
Na de presentaties kregen wij een rondleiding over het bedrijf. Van semi en vol 
automatische magazijnen tot en met de presentatieruimten. In de 
presentatieruimten was er volop tijd om de verschillende producten uit het 
assortiment van dichterbij te bekijken.   
Na de rondleiding was er nog beperkt tijd voor de nadere uitleg van de 
verschillende producten van Big Dutchman. Toch hebben wij een goede indruk 
van deze producten kunnen krijgen. 
Ook konden wij met hen discussiëren over allerlei technische zaken met 
betrekking tot de vleeskuikenhouderij. Om 18.00 vertrokken wij weer terug naar 
Nederland. Omdat de tijd voor een 
versnapering aanbrak, zijn wij onderweg 
gestopt om aan te schuiven bij een 
goed verzorgd warm en koud buffet. 
Nadat iedereen verzadigd was, hebben 
wij de weg terug hervat om 21.30 weer 
in Den Ham aan te komen. 
Al met al was het een geslaagde 
middag/avond. 
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Aanbiedingen geldig tot en met 30 april a.s. of zolang de voorraad strekt. 
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Foto van de maand 
 

 
 
 
 

Kinderen Verheul zijn nu al een en al Zuid-Oost Salland! 

 

 

Stuur ook dit jaar weer uw leuke foto’s naar info@zuidoostsalland.nl  
en maak kans op een leuke prijs aan het einde van het jaar! 


