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Aan de leden en afnemers 
 

Op het moment van schrijven, treffen wij de laatste voorbereidingen voor 
de beurs in Hardenberg. Zuid-Oost Salland heeft er weer zin in en wij 
hopen u allen te kunnen begroeten op de beurs. Het is goed om er even 
uit te zijn, want de huidige prijzen in de sector laten weinig goeds zien. De 
biggenprijzen zitten op een dieptepunt. De varkensvleesprijzen zijn laag. 
De geitenmelkprijs is laag. De vleeskuikenprijs kon beter zijn. De 
koeienmelkprijs blijft ook op een laag punt hangen. En daarnaast zijn de 
verwachtingen over de voerprijs ook niet gunstig. De mengvoerprijs zal 
nog lange tijd hoog blijven. Al met al geen goede tijd voor onze sector. 
 
Grondstofprijzen 
De prijzen van soya, raap en granen lijken een beetje gestabiliseerd. 
Echter dalen doen ze nog niet. De oogstcijfers van de granen zijn binnen 
en het oogstvolume in Europa is weer verder afgenomen. Hierdoor blijven 
de prijzen onderdruk staan.  
De prijzen van de andere grondstoffen (zonnepitschilfers, palmpitschilfers, 
premixen etc.) hobbelen daar altijd achter aan en daar zie je nu dus de 
prijsstijgingen. Echter door toch relatief veel dicht te hebben gelegd met 
voorkoop tot 1 januari en ook daarna is de verwachting dat de prijs van het 
mengvoer tot 1 januari niet al teveel meer zal stijgen.  
De prijs zal nog wel iets stijgen door prijsstijgingen in premixen en 
melkkernen. Deze producten kunnen wij niet in voorkoop vast leggen. 
Hierdoor zijn het met name specifieke mengvoeders die nog een echte 
stijging kunnen gaan krijgen. 
 
Toekomstplannen en ledenfeest 
Na al deze negatieve verhalen, is er voor ons ook iets positiefs om naar 
terug te kijken. Het ledenfeest van 8 oktober is goed bezocht. Dat geeft 
aan dat de betrokkenheid bij onze coöperatie goed is. De toekomst-
plannen zijn positief ontvangen. Wij hebben met deze plannen ook 
aangegeven dat wij hier in Haarle nog jaren verder willen en door onze 
goede samenwerking met onze klanten dat ook zeer concurrerend kunnen 
blijven doen. Onze omzetstijging van dit jaar en de reacties van onze 
klanten laten ook zien dat wij het goed doen in onze regio. Op de 
ledenavond is het ook voor onze medewerkers goed om dat te horen. 
Want het saldo van onze klant en dus zijn mening over ons bedrijf staat bij 
ons voorop. 
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Op de zaterdag hebben wij de plannen in de buurt gepresenteerd. Ook 
daar werden de plannen positief ontvangen. Haarle is blij dat het CAVV 
Zuid-Oost Salland goed gaat en dit draagt bij aan een positieve uitstraling 
van het mooie dorp Haarle. Belangrijk is weer gebleken om de buren 
regelmatig te spreken en de drempel laag te houden. Hierdoor hou je goed 
contact en kan Zuid-Oost Salland in Haarle blijven voortbestaan.   
 
Ponymarkt en winkel Heeten 
In september hebben wij ook op de ponymarkt in Heeten gestaan. Het was 
stralend weer en de opkomst was zeer goed. Wij hebben dan ook veel 
klanten mogen begroeten. Wat ons opvalt is dat de bekendheid van onze 
winkel in Heeten beperkt is. Daarom zijn wij nu aan het kijken hoe wij iets 
aan de uitstraling kunnen doen, zodat iedereen in Heeten en omgeving 
onze winkel en het assortiment kent. Onze winkel is een belangrijk 
onderdeel van uw coöperatie en gezien de omzetstijging die wij dit jaar 
weer kunnen vasthouden ook een belangrijke aanvulling in onze regio.   
 
Klanttevredenheid 
Het onderzoek in V-focus in opdracht van Agrimedia van vorige maand 
laat duidelijk zien, dat u als lid/afnemer de kleinere coöperatie/particulier 
als beste waardeert als voorlichter/adviseur. Door onze korte lijnen is de 
betrokkenheid groot en zijn wij in staat zeer snel in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast laten onze prijzen van voer en technische 
resultaten bij onze leden/afnemers duidelijk zien dat wij het beter doen als 
onze grote collega’s.  
 
Verderop in het boekje ziet u een samenvatting van de resultaten van 
onze melkveehouders in de regio. Zeer goede resultaten en hierbij willen 
wij onze melkveehouders ook feliciteren met het behaalde resultaat.      
 
Ten slotte willen wij iedereen van harte uitnodigen om op 
donderdagmiddag 2 december te gaan Koei’n kiek’n bij maatschap Peek 
in Dalfsen. Verderop leest u hier meer over. 
 
Hans Verheul 
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Duurzaamheid melkvee 
 
Recentelijk hebben wij als buitendienst van de CAVV Zuid-Oost Salland 
een themadag van de Schothorst bezocht over duurzaamheid.  
’s Ochtends was er een theoretisch gedeelte, na de middag kwam er een 
praktiserend veehouder aan het woord en werd het nieuwe melkveebedrijf 
van de Schothorst bezocht. 
Het eerste gedeelte ging over het belang van duurzaam melkvee.  
De belangrijkste factoren van invloed op de duurzaamheid zijn: 

− Fokkerij, 5-60% 

− Bedrijfsvoering en omstandigheden 50-90% 

− Leefomstandigheden 10-80%. 
 
De belangrijkste economische voordelen van duurzaam melkvee zijn als 
volgt te omschrijven: 

− Gemiddeld oudere koeien betekent een hogere melkproductie per koe;  

− Bij een hogere jaarproductie zijn ook minder koeien nodig om het 
quotum vol te melken; 

− Minder uitval heeft als gevolg dat er minder jongvee nodig is en dat de 
opfokkosten lager zijn; 

− Minder vaarzen in de koppel betekent een hogere voerefficiëntie; 

− Gezonder vee brengt lagere gezondheidskosten en minder 
melkderving met zich mee; 

− Minder arbeid nodig door minder problemen in de veestapel. 
 
Om de duurzaamheid te toetsen kunnen de gegevens van de 
jaarstatistieken gebruikt worden maar ook de duurzaamheidsmonitor voor 
degene die meedoet aan MPR uitslag via internet van CRV. 
Hierbij wordt alles omgerekend naar Netto Dag Rendement(NDR). Zeer 
interessant om eens naar te kijken!   
Om de levensproductie positief te beïnvloeden zijn het verhogen van de 
afvoerleeftijd en verlagen van de ALVA (afkalfleeftijd vaarzen) van belang. 
Hierdoor bereik je een verhoging van de productieve levensduur en 
verhoog je de totale levensmelkproductie. 
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Voor de toekomst wordt ook steeds meer gekeken naar de 
methaanproductie van herkauwers. Dit onderwerp is ook besproken. De 
Schothorst heeft hier al onderzoek naar verricht en komt tot de volgende 
conclusies: 
                                                                                                       
Methaan/kg melk  

− Een betere voerefficiëntie     -5% 

− Vervanging grassilage door maissilage   0 tot -5% 

− Verhogen VEM ruwvoer     -5% 

− Verhogen vetgehalte krachtvoer    -4% 

− Verhogen zetmeelgehalte krachtvoer   -2 tot -8% 

− Hogere krachtvoergift     -2% 

− Additieven(toevoegingen)    ? 
 
Wij hebben ook de optie om via ons rantsoenberekeningsprogramma van 
Rovecom een voorspelling te geven van de methaanuitstoot bij een 
bepaald rantsoen. Het is dan ook inzichtelijk te maken wat de gevolgen 
zijn van rantsoenaanpassing voor de methaanemissie. 
 
Na de middag hebben we het nieuwe melkveebedrijf bezichtigd. Een 
prachtig bedrijf om te bekijken. Opvallend was de dichte vloer en compost 
in de boxen. 
Ook kwam na de middag de veehouder aan het woord over duurzaamheid 
op zijn bedrijf. Een aantal opvallende zaken die hij heeft genoemd hebben 
we voor u op een rijtje gezet: 

− Hij heeft diepstrooiselboxen die worden gevuld met paardenmest; 

− 1e kalfs dieren worden later geïnsemineerd en later drooggezet; 

− Past veel weidegang toe (dag en nacht, maar kunnen wel altijd binnen 
komen); 

− Krachtvoerverbruik inclusief bijproducten per 100 kg melk is hoog te 
noemen 

− Houdt zeer veel jongvee aan, waarna er streng wordt geselecteerd als 
ze pas afgekalfd zijn; 

− Heeft er geen problemen mee om lang door te blijven insemineren. 
Wel een grote hekel aan uiergezondheidsproblemen; 

− Zijn NDR is 3,84 euro per dag over de hele veestapel; 

− Voordat een koe droog gaat, komt het 2 dagen op stro en water om 
haar zodoende beneden de 10 kg melk per dag te krijgen; 
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− Rond afkalven worden zeer veel preventieve maatregelen genomen 
om de koe die periode veilig door te loodsen 

− De koeien worden 2 keer per jaar geënt voor IBR en ook 2 keer per 
jaar voor BVD. 

 
Al met al was het een interessante dag. Het lijkt ons een goede zaak de 
Schothorst een keer te bezoeken. Hiervan wordt u te zijner tijd op de 
hoogte gesteld. 
  
 

CR Delta Ranglijst 
 

Zoals u weet brengt CR Delta elk jaar de 
jaarcijfers uit voor wat betreft melkproductie. E 
ranglijst wordt op basis van economisch 
jaarresultaat samengesteld. De CAVV Zuid-Oost 
Salland is trots op het feit dat er ook dit jaar weer 

een groot aantal van onze afnemers zijn vertegenwoordigd in de lijst van 
25% hoogst genoteerden. Vooral het eiwitpercentage van 3,62% springt er 
ook dit jaar weer positief uit. Dit betekent voor ons als CAVV een 
gemiddelde van 3,61% eiwit over de afgelopen 3 jaar. Dit percentage ligt 
beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
De Zuid-Oost Salland klanten die bij die 25% besten behoorden kwamen 
de laatste 3 jaar tot de volgende jaargemiddeldes.  
 

Jaar Dieren Leeftijd 
Kg 

melk 
% 

Vet 
% 

Eiwit 
Kg 
Vet 

Kg 
Eiwit 

Ejr € 

2010 81 4,07 9372 4,56 3,62 426 339 2468 

2009 81 4,06 9259 4,53 3,59 419 332 2418 

2008 81 4,06 9131 4,51 3,61 410 329 2380 

 

 
Een resultaat van onze klanten om trots op te zijn als CAVV Zuid-Oost 
Salland! 
De CAVV wil deze klanten dan ook feliciteren met een plaats bij de 25% 
besten van de regio.  



 
7 

Uitnodiging Koei’n Kiek’n 
 

Donderdagmiddag 2 december 2010 
13.00-16.00 uur  
Maatschap Peek 
Hagenweg 2 
7722 LE te Dalfsen 
De familie Peek is nu al zo’n 5 jaar bezig om Fleckvieh in te kruisen op 
hun zwarte HF-koeien. U wordt van harte uitgenodigd bij hen om deze 
Fleckvieh kruislingen te bekijken en de ervaringen van de boer te horen. 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met KI-Service 
Salland en Bayern Genetik. Verder zijn op deze middag aanwezig: 

- Importorganisatie Fleckviehkoeien BV 

- Fleckvieh Paringsadvies 

- Bflex Oormerken (oormerken met levenslange garantie) 

- Fleckvieh Stamboek (informatie over kalverprijzen en bemiddeling 

in fokvee) 

- CAVV Zuid-Oost Salland 

De omschrijving van het melkveebedrijf van de maatschap Peek luidt als 
volgt: 
Bedrijfsomvang: 150 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Productie 
gemiddeld in 305 dagen: 9.328kg melk met 4.48% vet en 3.55% eiwit. 
Bedrijfsvoering blinkt uit door eenvoud. Twee melkrobots, per box wordt 
dagelijks tussen de 1.700 en 2.000 liter melk gemolken. 
Hoge levensproductie, weinig uitval. Van de 50 melkgevende Fleckvieh 
kruislingen zijn tot nu toe slechts 2 Fleckvieh kruislingen verkocht. 
Op dit bedrijf is mooi te zien hoe de oudere Fleckvieh kruislingen zich 
ontwikkelen, de productiestijging in de 2e, 3e en verdere lactaties, de 
meeropbrengsten en het probleemloos produceren  van het Fleckvieh op 
een hoog productie bedrijf. 
Routebeschrijving maatschap Peek : u rijdt van Raalte richting Zwolle over 
de N-35. Na de 2 stoplichten bij Heino blijft u die N-35 gewoon volgen 
totdat u over een viaduct/brug komt. Na deze neemt u de 1e weg rechts. 
Dit is de Hagenweg. Deze uitrijden tot einde verharding. Dan linksaf en 
komt u op het erf van de familie Peek. 
 
U bent van harte welkom!                                                                                                            
(Gelieve niet in bedrijfskleding te komen). 
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Zuid-Oost Salland verbetert zijn speenvoer  
door ASM-mix toe te voegen 

 
Naar aanleiding van het onder druk staan van het antibiotica gebruik wordt 
er steeds meer gezocht naar meer bescherming. Dit kan door het inzetten 
van standaard entingen, gezondheidsstatus te verhogen en door veilig 
voeren. Daarom hebben wij ons speenvoer (TOP START ASM -korrel of -
kruimel) vernieuwd door ondermeer ASM-mix toe te voegen.  
 
Anti Streptococcen Mix (ASM-mix) 
Streptococcen behoren tot de meest voorkomende bacteriën bij varkens. 
De meest belangrijke soort bij varkens is Streptococcus suis; van deze 
soort zijn verschillende typen bekend. Tussen types en binnen types 
(subtypes) bestaan verschillen in kwaadaardigheid. Type 1 komt vooral 
voor in het kraamhok, type 9 zorgt juist voor problemen bij biggen enkele 
weken na spenen. Type 9 geeft zeer snel een klinisch beeld, namelijk 
hersenvliesontsteking, gevolgd door uitval. Ook kan type 9 longontsteking 
en bloedvergiftiging veroorzaken. Bij biggen openbaren pathogene 
streptococcen zich meestal in de vorm van gewricht- en 
hersenvliesontstekingen met vaak de dood als gevolg. De schade op fok- 
en vermeerderingsbedrijven is daarom ook groot. 
 
Uit diverse praktijkproeven blijkt dat bacteriedodende componenten (zoals 
organische zuren, middellangketenige vetzuren e.d.) via het voer niet 
afdoende werken. Waarschijnlijk is er onvoldoende tot geen afdoding in de 
mond- en keelholte, omdat deze componenten vooral verder in het maag-
darmkanaal werken. Het tegengaan van een te heftige immuunreactie en 
het ondersteunen van de gewenste immuniteit bieden meer perspectief. 
ASM-mix is een innovatief mengsel van geraffineerde gistproducten en 
vitamines voor veilige biggenvoeders. De actieve ingrediënten van ASM-
mix zijn:  
1.3-1.6-β-D-glucanen, geraffineerd uit zuivere biergist, ter ondersteuning 
van de immuunrespons. 
Gistextract (eveneens uit biergist) met o.a. nucleotiden (belangrijke 
bouwstenen voor weefsels met een hoge turnover) en B-vitamines 
Vitamine C 
 
Positieve respons (kwalitatief) 
� Minder medicatie, zowel preventief als curatief; 
� Uitval a.g.v. streptococcen (sterk) afgenomen; 
� Periode na spenen verloopt vlotter (mestconsistentie); 
� Situatie is controleerbaar. 
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Zuid-Oost Salland vernieuwde zeugenvoeders 
 

Om steeds beter te kunnen presteren met de laagste kosten om te kunnen 
overleven als zeugenhouders, hebben wij onze zeugenvoeders rigoureus 
aangepakt. We hebben gekozen voor het topsegment met een 
vlijmscherpe prijs.  
 
Onze nieuwe zeugenvoeders zijn tot stand 
gekomen door intensieve samenwerking met de 
kernleverancier Twilmij. Enkele belangrijke 
kernpunten zijn; het grondstoffenpakket sluit 
perfect aan van de Dracht naar de Lacto. We 
maken bij het Lacto voer gebruik van voldoende 
snel verteerbaar zetmeel uit tarwe, triticale, gerst en maïs. De dEV is 
minimaal -/- 30 meq t.o.v. het drachtvoer. Voor sterke vitale biggen maken 
we gebruik van vetzuren uit visolie (DHA, EPA) voor de opbouw van 
zenuwstelsel en celmembranen.  Het onderscheid van de premixen zit in 
de volgende punten; 
- Toereikende vitaminering; B-complex zit hoog: deze vitamines 

ondersteunen de stofwisseling en daarmee de melkproductie en 
energiebalans van de zeug; daarnaast werken ze positief op huid, haar 
en klauwen door onder meer een betere doorbloeding. 

- Oregano: werkt samen met organisch zuur antibacterieel; een betere 
darmgezondheid van de zeug leidt tot een betere benutting van 
nutriënten en tot de opbouw van een stabiele darmflora van de big. 

- Organisch ijzer en zink. Betere beschikbare bronnen van belang voor 
bloedcelvorming en ook weer conditie van huid, haar en klauwen. 

- Toegevoegd magnesium; vlotter afbiggen. 
 
Zuid-Oost Salland biedt u de zeugenvoeders aan in 3 lijnen namelijk; 
- BASIS - lijn Drachtbrok BASIS  Lactobrok BASIS                       

De scherpste prijs. 

- OPTIMAAL – lijn Drachtbrok OPTIMAAL Lactobrok OPTIMAAL                    

Goede resultaten en toch een lage kostprijs. 

- TOP – lijn  Drachtbrok TOP  Lactobrok TOP                                                      

Voor TOP prestaties en gezonde dieren. 
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Uitnodiging Studieavond 
 
Wij willen u graag uitnodigen voor het bijwonen van onze studieavond voor 
rundvee-, varkens- en pluimveehouders op 15 november 2010. Uiteraard 
is uw partner, gezinslid, medewerker ook van hart uitgenodigd op deze 
avond.  
De avond begint om 20.00 uur in de kantine van Sportorant aan de 
Veldkampsweide 1A te Haarle. 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht van 
kracht geworden. Dat betekent dat er vanaf nu geen normale 
milieuvergunning of bouwvergunning meer kan worden aangevraagd: er 
wordt vanaf nu een omgevingsvergunning aangevraagd. 
 
De gehele systematiek van vergunningaanvragen en verlenen is hiermee 
veranderd. Er zijn 26 bestaande vergunningen opgegaan in één regeling. 
 

− Wat betekent dit voor mijn bedrijf? 

− Hoe vraag ik nu een vergunning aan? 

− Waar vraag ik mijn vergunning aan? 

− Met welke andere wetgeving moet ik rekening houden? 

− Wanneer kan ik vergunningvrij bouwen? 

− Wat zijn mijn rechten? 
 
Allemaal vragen die u wellicht bij u boven komen. Vincent van ’t Erve, van 
Van ’t Erve Advies, zal hierover een inleiding houden. 
 
Wel graag opgeven voor 11 november via uw voorlichter of ons kantoor. 
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GD begint pilot para-tbc melkgeiten 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) begint een pilotproject om te 
kijken hoe para-tbc bestreden kan worden in de melkgeitenhouderij. 

Dat zegt dierenarts Daan Dercksen op de GD Geitendag in Wijchen. Via 
een project worden twee groepen van acht tot tien melkgeitenbedrijven 
gevolgd. "We beginnen met een nulmeting op de bedrijven. Daarna gaan 
we kijken of er maatregelen mogelijk zijn om de ziekte beter te bestrijden 
door bijvoorbeeld individuele uitscheiders van para-tbc te traceren en deze 
af te voeren", legt Dercksen uit. "De geitensector is veel kleiner dan de 
rundveehouderij. We zouden de methode die in de rundveehouderij wordt 
gebruikt kunnen overnemen, maar deze is voor een kleine sector te 
kostbaar. Daarom moeten we innovatief op zoek naar andere 
mogelijkheden." 
 
Para-tbc komt op geitenbedrijven veel voor. De chronische bacteriële 
infectie aan de darm leidt op termijn tot vermagering van de dieren. Het 
eerste jaar vertoont een dier geen klinische verschijnselen, maar een 
infectie leidt tot grote productiederving. "De ziekte wordt nu bestreden door 
vaccinatie en door lammeren zo snel mogelijk bij de moeder vandaan te 
halen", zegt Dercksen.  
 
Para-tbc komt op de meeste geitenbedrijven in meer of mindere mate 
voor. "De bestrijding is lastig omdat er weinig bekend is over de verwekker 
en de diagnostiek is lastig. Daarnaast verspreidt de bacterie ook in de 
omgeving", zegt Dercksen.  
 
De pilot wordt gedaan in opdracht van het Productschap Zuivel.  

 

 

Bron: Agrarisch Dagblad  

Auteur:Mariska Vermaas 
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Aanbiedingen zijn de hele maand november geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

 
BRUDER SPEELGOED 

 

20% korting op het 

totale assortiment 

 

 

 

PHILIPS LAMPEN 
 

15% korting op alle                  

Philips lampen  

 

 

 
Alleen in Heeten verkrijgbaar. 
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BLACK & DECKER 
TUINRUIMER GW 3000 

 
van € 99,95 

voor  € 89,50 

 
 

Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

 
 

PILOT JACK 
 

� Beaver nylon 

� Uitneembare voering 

� Afritsbare kraag 

� Dubbele ritssluiting 

� Groen, marine en zwart 

� M t/m XXXL 

van € 37,50 

voor  € 32,50 
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THERMOHEMD 
‘VANCOUVER’ 

 
� Met fleece kraag 

� 100% katoen 

� Diverse kleuren 

� M t/m XXXL. 

 

van € 19,95 

voor  € 17,50 

 
GRAANSCHOP  
‘KARLSTAD’ 

 
 

Alluminium + strip, met D-steel 

                         Van  € 39,50 

    Nu voor € 34,50 
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Nieuwtjes 
 

TE KOOP 
 

3 voerstations voor zeugen (Mannebeck) 
 5 jaar oud. 

 
Tel.: 06-15189642 

 
TE KOOP  

 
buisfilters voor melkstal, 48 cm standaard,  

(480X58 mm, 90 gr) 1000 stuks. 
 

Tel.: 0548-618820 
 


