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Aan de leden en afnemers 
 

De eerste maand van het jaar zit er op. Het winterse weer blijft 
aanhouden. Op dit moment is iedereen in de sector in mineur door de 
dioxinecrisis. Met name de varkenssector, waar al jaren weinig verdiend 
wordt, wordt keihard getroffen. De hoge heren buitelen over mekaar heen 
en geven elkaar de schuld. Maar als ze de koppen bij elkaar steken en 
oplossingsgericht denken, is er veel mogelijk. Nu lijkt het er alleen maar 
op, dat er weer over de rug van de boer geld verdiend moet worden. Het is 
tragisch, om dit te moeten constateren.   
Je ziet dat collega-mengvoerbedrijven ook hier weer een pr stunt uit 
proberen te halen. Zoals bijvoorbeeld een oprekking van de 
betalingstermijn naar 30 dagen. Deze mogelijkheid bestond bij ons al. Het 
is gewoon belangrijk dicht bij je klant te staan en mee te denken en dat is 
iets wat u altijd al van ons gewend bent. Wij zullen in ieder geval zorgen, 
dat de bonus eind januari 2011 verrekend zal worden. 
 
Grondstofprijzen 
De grondstofprijzen blijven stijgen, maar niet zo hard meer. De voorraden 
wereldwijd worden steeds duidelijker en het lijkt erop dat de extreme 
schaarste mee zal vallen. Dit moet echter verder doordringen in de markt, 
voordat je hier een effect in de grondstofprijzen gaat zien. 
Gelukkig komt er wereldwijd een discussie op gang, waar speculaties met 
voedsel veroordeeld worden. Hopelijk wordt naar aanleiding van deze 
discussie een verandering in gang gezet, die deze extreme 
prijsschommelingen niet meer mogelijk maken. Tot die tijd is het 
afwachten en lukt het ons door een goede voorinkoop de prijzen van het 
mengvoer scherp te houden.  
 
Omzet 
De omzet is ook bekend. Wij hebben in 2010 een omzetverhoging van 
9,1% gerealiseerd. Hiermee hebben wij onze omzetdaling van 2008 en 
2009 volledig hersteld. Met name de varkensomzet en rundveeomzet zijn 
gestegen. Dit laat zien dat u als klant weer het volste vertrouwen in Zuid-
Oost Salland heeft. 
Daarnaast hebben wij in week 3 een nieuwe mijlpaal bereikt. Wij hebben 
meer dan 1.000 ton voer in deze week weggebracht. Dit is de eerste keer 
in de historie van de CAVV, dat wij in een normale week meer dan 1.000 
ton voer hebben weggebracht naar de eigen klanten in de regio.  
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Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal dit jaar op dinsdag 22 maart plaats vinden. De 
spreker van de avond, Mark te Boekhorst, is een zeer bekend en 
interessant persoon uit onze eigen regio. Noteer de datum vast in de 
agenda, want die wilt u niet missen.  
Tevens zullen wij op deze avond een paar kleine wijzigingen van onze 
statuten en huishoudelijk reglement presenteren. De huidige statuten 
dateren uit 1999 en er hebben intussen toch veranderingen 
plaatsgevonden. Om bijvoorbeeld de overgang van de gulden naar de 
euro maar te noemen. Met de statutenwijziging zullen wij weer gesteld 
staan voor de komende 10 jaar. Uiteraard zullen wij deze voorstellen u 
tijdig doen toekomen.   
 
Ledenbestand 
Het is noodzakelijk voor een coöperatie om een actief en betrokken 
ledenbestand te hebben. Doordat wij een groot aantal leden hadden, die 
niet meer actief in de landbouw zijn, hebben wij ons ledenbestand 
opgeschoond. In overleg met deze leden hebben wij ze rustend lid 
gemaakt of is hun lidmaatschap beëindigd. Hierdoor geeft ons ledenaantal 
momenteel een goede weerspiegeling van de werkelijkheid.  
 
Sector dagen 
De sectordag voor rundvee is vastgezet op dinsdag 15 februari. Ons 
onderzoeksinstituut De Schothorst heeft in oktober 2010 een nieuwe 
rundveestal in bedrijf genomen. Het is heel interessant om te zien, welke 
noviteiten in deze stal zijn meegenomen. Gezamenlijk zullen wij om 9.00 
uur met een bus uit Heeten vertrekken en om ca. 16.30 uur weer terug 
zijn. Door de reis per bus is er beperkt plaats, dus het is zaak om u tijdig 
op te geven. Verderop in ons Zuid-Oost Salland Nieuws leest u hier meer 
over.  
 
Hans Verheul 

 
 

 

 
4 

Hoe omgaan met vermindering antibioticagebruik? 
 

Er ontstaat steeds meer maatschappelijke belangstelling voor het gebruik 
van diergeneesmiddelen (met name antibiotica) in de veehouderijsector. 
De discussie ontstaat doordat het gebruik van antibiotica kan leiden tot 
bacteriën die ongevoelig raken voor antibiotica, dit noemt men ook wel 
antibioticaresistentie. Deze resistentie vormt niet alleen voor de 
veehouderij een probleem, maar ook voor de mens kan dit in specifieke 
gevallen tot problemen leiden. 
 
Dit heeft er toe geleid dat de overheid aandacht vraagt voor een 
verantwoord antibioticagebruik. De Stuurgroep Antibiotica-Resistentie 
Dierhouderij heeft als doel om het gebruik van antibiotica in 2011 met 20 
procent te reduceren ten opzichte van het jaar 2009 en in 2013 moet het 
verbruik zijn gehalveerd. De afgelopen twee jaar daalden het antibiotica 
gebruik met 2 procent. 
 
Het standpunt van Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) 
in het verantwoord gebruik van antibiotica is om in 2011 te gaan stoppen 
met de productie van voeders met antibiotica. Specifieke data hierover zijn 
tot op heden nog onbekend. Om dat doel te kunnen bereiken heeft Nevedi 
gevraagd om de ontwikkeling van een GMP+ module die de productie van 
voer met antibiotica verbiedt. 
 
Gemedicineerde voeders worden nog altijd gezien als een geschikte 
toedieningswijze van antibiotica, maar er wordt echter ook kritisch 
gekeken op de risico’s van versleping van antibiotica naar andere 
diervoeders. Hierbij kunnen lage concentraties antibiotica in het mengvoer 
terecht komen, waardoor de resistentievorming van antibiotica in de hand 
gewerkt kan worden. 
 
Uit cijfers van Nevedi is gebleken dat er in 
2008 ± 2% gemedicineerd voer is 
afgeleverd. Op een jaarlijkse omzet van zo’n 
6 miljoen ton varkensvoer komt dit neer op 
120.000 ton per jaar. Het verbruik van deze 
antibiotica zat hem ment name in de jongste 
diercategorie (8,5% bij de biggen) tegen 
1,1% gemedicineerd voer over de omzet 
vleesvarkens- en zeugenvoer. 
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In Denemarken is er bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2010 het hulpmiddel 
‘Beperking van antibioticagebruik – De gele kaart’ geïntroduceerd om het 
antibioticagebruik te verminderen. Het gele kaart systeem  geeft een 
grenswaarde of een aanvaardbaar gebruik van antibiotica voor zeugen, 
gespeende biggen en vleesvarkens aan. Om deze limieten vast te stellen 
werd als referentie het antibioticagebruik van 25% meest gebruikende 
bedrijven genomen. Dit houdt in dat deze bedrijven het gebruik van 
antibiotica moeten zien terug te dringen naar het niveau van de groep van 
75% minst gebruikende bedrijven, om een gele kaart te voorkomen. Als 
een bedrijf in Denemarken een gele kaart krijgt, zal een beperking in 
gebruik van antibiotica worden opgelegd en waarschijnlijk zal het toezicht 
van autoriteiten worden aangescherpt. 
 
In het kader van verantwoord antibioticagebruik is het een must om een 
goed gezondheidsplan op te stellen om aan de wetgeving te voldoen. Zorg 
ervoor dat u hierbij goed overlegt met zowel uw dierenarts en 
voervoorlichter. Sinds het verbod op de AMGB’s hebben wij al veel 
ervaring opgedaan met alternatieven (organische zuren, 
middelketenvetzuren, probiotica, etherische oliën, prebiotica etc.) om via 
de voerkant de gezondheid op uw bedrijf op een hoog peil te krijgen. 
 

 
 

Varkenslease rechten 
 
Wij hebben geconstateerd dat in de regio Oost en regio Overig een tekort 
aan varkenslease rechten is, terwijl er in regio Zuid een groot aanbod van 
lease rechten blijkt te zijn. Het verschil is ontstaan doordat begin 2010 de 
concentratie gebieden opnieuw zijn ingevoerd. Varkensrechten die 
daarvoor beschikbaar waren voor geheel Nederland zijn verplaatst naar 
regio Zuid. 
De handel in leaserechten vindt met name plaats in de laatste maand van 
het jaar. De prijzen in de regio Zuid waren ongeveer de helft van de prijzen 
in de regio Oost. Wij hebben een aantal kleine partijen verleaset. 
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Een zeug die goed moet presteren  
moet het juiste voer krijgen! 

 
De situatie in de varkenshouderij is steeds nijpender. Door het dioxine-
schandaal in Duitsland, viel daar de varkensnotering in week 3 met 23 
cent naar beneden. Door stevig protest viel de schade hier in Nederland 
beperkt tot 9 cent. Niettemin is het niet vol te houden zeker niet met de 
huidige dure voerprijzen. Toch blijven we hopen op betere tijden, maar ook 
in deze tijd blijft het belangrijk om technische goed te blijven draaien. 
Vooral in de zeugenhouderij wordt er steeds meer gevraagd van de dieren 
met steeds meer beperkingen waaronder het gebruik van antibiotica. Als 
voerleverancier moet je steeds blijven werken aan het meest optimale 
voer en voersoorten om dit te kunnen aanbieden voor de dieren. Om bij te 
blijven bij nieuwe ontwikkeling in de markt werken we nauw samen met 
onze kernleverancier Twilmij.  
Het begint al bij opfokzeugen die bij een vermeerderaar op het bedrijf 
komen. Door daar al zeer goed en kritische te voeren wordt hier de 
fundatie gelegd voor de hele periode dat een zeug bij een vermeerderaar 
op het bedrijf is. Gezien vanuit de nutriëntbehoefte van de opfokzeug zou 
het beste zijn als de gelten op het vermeerderingsbedrijf opfokvoer krijgen. 
Voeders voor vleesvarkens of zeugen zijn feitelijk niet geschikt voor een 
opfokzeug. Het voercircuit is er meestal niet op aangepast en slepen met 
zakgoed is in de praktijk niet altijd haalbaar. Indien het niet mogelijk is om 
de fokgelten speciaal voer te geven, dan is het zeker niet verstandig om 
lactatievoer te geven. De gelten kunnen meestal beter het voer van de 
dragende zeugen krijgen. Met daarbij dan als kanttekening dat de 
varkenshouder minimaal 10 dagen voor het insemineren moet starten met 
goed flushvoer. Voor goede rustige overschakelingen van de verschillende 
voersoorten is het heel erg belangrijk om steeds de zelfde grondstoffen te 
gebruiken. Door stabiele samenstellingen van ons voer functioneert het 
maagdarmstelsel van de varkens optimaal en hebben de dieren een 
hogere weerstand tegen ziekten.  
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Met de levering van zowel de kennis als de kernen van onze 
zeugenvoeders door Twilmij onderscheiden we ons momenteel door de 
volgende punten. Namelijk toereikende vitaminering door een hoog 
vitamine B-complex: 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 en richting vitaliteit maken we 
gebruik van visolie. 
Al deze aspecten hebben we verwerkt in onze zeugenvoeders die zijn 
opgedeeld in 3 lijnen namelijk de Basislijn, Optimaallijn en de TOPlijn. 
Vraag gerust onze voorlichters voor verdere toelichtingen over deze 
voeders. Mede hierdoor proberen wij ook in deze slechte tijd om u als 
varkenshouder  blijven te voorzien van de juiste producten zodat u goed 
kunt blijven presteren en wanneer het financieel wel beter wordt er dan 
ook direct van kunt profiteren. Succes. 
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Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) 
 
Op dit moment van schrijven zijn al weer een groot aantal 
mestboekhoudingen berekend. In veel gevallen blijkt fosfaat nu de meest 
beperkende factor qua mestafzet. Om dit probleem op te lossen zijn er 2 
opties: voorzichtig zijn met aanvoer van fosfaat via kunstmest en meedoen 
aan de BEX. 
 
Aanvoer fosfaat via kunstmest 

− Op bestaand grasland wordt bijna niet meer fosfaatkunsmest gebruikt. 
Op nieuw ingezaaid grasland kan het echter nog wel wenselijk zijn 
voor met name een goede uitstoeling. 

− Op maïsland in elk geval geen maïsmest 20-20 gebruiken! Als hier 
namelijk ook nog 150 kg van wordt gegeven, wordt er per ha 30 kg 
fosfaat aangevoerd. Indien er wel wat fosfaat gegeven moet worden 
adviseren wij om 100 kg maïsmest 27-10 te geven. Dan is de aanvoer 
maar 10 kg fosfaat per ha. Ook kan overwogen worden om een 
maïsmest zonder fosfaat te geven, bijvoorbeeld maïsmest 24-0 welke 
wel borium bevat. 

 
Meedoen aan de BEX. 
Veel afnemers van ons doen al mee aan de BEX. In de meeste gevallen 
wordt hiermee een groter voordeel behaald op fosfaatgebied dan op 
stikstof. Dit wordt ook voor een belangrijk deel veroorzaakt door onze 
scherpe P-normen die wij aan onze krachtvoeders stellen. Op het 
stikstofvlak zien we meer variatie. Degene die maar een flink aandeel 
maïs heeft behaalt vaak wel voldoende voordeel (ongeveer 8-15%). Als 
het aandeel snijmaïs echter krapper wordt en de voordroogkuilen bevatten 
ook nog behoorlijk wat ruw eiwit, dan wil het resultaat zelfs wel eens 
negatief uitpakken. Voor het komende jaar loert er een gevaar wat ruw 
eiwit in de kuilen betreft: veel najaarskuilen zitten er nog en deze bevatten 
in veel gevallen weinig VEM, maar wel veel ruw eiwit. 
 



 
9 

In de BEX gaat het om alle voedermiddelen die de bek van de koe ingaan. 
Om gunstig in de BEX uit te komen gaat het vooral om de verhouding 
tussen VEM en ruw eiwit en om VEM en fosfor. Let bij de keuze van aan 
te kopen voedermiddelen dan ook goed op deze waarden. Zie 
onderstaande tabel. 
In snijmaïs zit weinig variatie op dit gebied, bij kuilvoer des te meer. Let 
hierbij op de hoeveelheid bemesting en de te oogsten opbrengst, probeer 
te sturen op voldoende suikers in het gras(dit gaat meestal gepaard met 
minder ruw eiwit) en streef naar een goed grassenbestand.  
 

  VEM Re P 

     

Bierbostel kg ds 947 247 6 

Perspulp kg ds 1062 98 0,9 

Amygold kg ds 1094 169 6,8 

Aardappelvezels kg ds 1032 92 0,9 

TGC kg ds 1100 210-370 6,5-12,8 

     

Soyaschroot kg 1018 465 6,6 

Raapschroot kg 883 330 10,9 

Bestendige soya kg 993 465 5,6 

Protigrain kg 995 310 7 

Bietenpulp kg 930 88 0,7 

Maismeel kg 1112 78 2,7 

Gerstemeel kg 978 102 3,5 

Palmpitschroot kg 981 157 6 

     

A-brok kg 940 140 4,7-5,3 

B-brok kg 940 165 4,4-5,0 

Zetmeelbrok kg 940 150 4,5 

Optimaal Gras kg 960 155 4,0 

Produktiebrok kg 1000 165 4,0 

     

Voordroogkuil kg ds 900 130-210 3,0-5,0 

Snijmaïs kg ds 960 70-80 1,5-2,0 

 

 
10 

Studiedag rundvee bij de Schothorst 
 
Onze jaarlijkse studiedag voor de rundveehouderij 
wordt gehouden op dinsdag 15 februari bij 
Schothorst Feed Research in Lelystad. Het 
ochtendprogramma zal bestaan uit een inleiding 
over het bedrijf en het onderzoek dat zij verrichten 
en een tweetal technische onderwerpen. Na de 
middag gaan we het nieuwe melkveebedrijf 
bezichtigen. 
 
De planning voor die dag is als volgt: 
 
9.00 uur  Vertrek met de bus vanaf de winkel in Heeten  
 
10.15 uur  Ontvangst bij de Schothorst met koffie en koek 
 
10.30 uur  Inleiding over de Schothorst en het onderzoek op hun 

melkveebedrijf 
 
11.15 uur  Inleiding over onderzoek naar de methaanemissie en 

voerefficiëntie 
 
12.15 uur  Lunch 
 
13.15 uur  Bezichtiging melkveebedrijf 
 
15.00 uur  Vertrek richting Heeten 
 
16.30 uur  Aankomst in Heeten 
 
De bedoeling is om gezamenlijk met de bus te reizen. Voor degenen die 
rechtstreeks willen gaan is dat uiteraard ook mogelijk. Wel graag zo 
spoedig mogelijk uw opgave voor deze dag aan ons doorgeven. Uiterlijk 
voor 10 februari. 
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Maïsrassen 2011 
 

Al enkele jaren geven wij als Zuid-Oost Salland nadrukkelijk het advies om 
bij uw rassenkeuze rekening te houden met begin ontwikkeling, stevigheid, 
zetmeelgehalte, VEM per kg DS, Vem opbrengst en DS opbrengst. 
De kuiluitslagen van onze klanten mogen er de laatste jaren zijn, deze 
liggen duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Voor ons dus alle reden 
om hiermee door te gaan. 
Het afgelopen jaar gaf een wat verminderde kwaliteit te zien. De 
belangrijkste oorzaak was een wat mindere kolfvulling als gevolg van de 
toch wel extreme weersomstandigheden. Vooral de droogte rondom de 
kolfzetting was de belangrijkste boosdoener. 
Inmiddels is de rassenlijst 2011 bekend. 
In de zeer vroege groep raden wij u nieuwkomer LG 30211 aan. 
Vanwege de hoge verwachtingen hadden wij dit ras afgelopen jaar ook op 
ons demoveld staan. Het was dan ook mooi om te zien dat de 
verwachtingen van dit ras ook uitkwamen. 
Een alternatief in deze groep zou Atrium kunnen zijn, maar dan alleen 
vanwege de extreme vroegheid. 
In de vroege groep raden wij u de LG 30218 aan, dit ras heeft zich 
afgelopen jaar wederom bewezen.  Daarnaast scoort het ras Aaposito 
uitstekend met 2 jarige cijfers. Dit is tevens de reden waarom u Aaposito 
nog niet op de officiële rassenlijst vindt. Eventuele andere opties zijn Ayrro 
of LG 30225. 
In de middenvroege groep is Torres weer een aanrader. Bedenk wel dat u 
een risico loopt bij rassen uit de middenvroege categorie. Zeker het 
afgelopen jaar gaven deze rassen problemen met de afrijping. 
Bestellingen voor 25 februari levert u een korting op van € 2, = per 
geleverde eenheid. 
Informeer bij uw voorlichter naar de prijzen. 

 

 
12 

Hieronder een schematisch overzicht van de door Zuid-Oost Salland 
aanbevolen rassen. 
 

Ras 
Begin 

ontwikkeling 
Stevig
-heid 

DS 
opbrengst 

VEM 
opbrengst 

Zetmeel 
35% 

Gevoeligheid 
bladvlekken-

ziekte 

LG 30211 8,5 8,0 102 103 374 7,5 

Atrium 9,0 7,5 98 100 382 6,5 

LG 30218 8,0 8,0 103 105 377 7,5 

Ayrro 8,5 6,0 103 104 359 8,0 

Aaposito 7,0 8,5 105 106 362 8,0 

LG 30225 9,0 7,5 104 105 373 8,0 

Torres 8,5 6,5 107 105 375 8,0 

 
Als dubbeldoelras raden wij u het ras LG 30222 aan, dit ras heeft de 
volgende eigenschappen: 
 
� Korreleigenschappen Korrelopbrengst  104 

Oogstbaarheid 7,5 
Vroegheid korrel  101 
 

� Voederkwaliteit  VEM opbrengst  104 

Zetmeelgehalte  101 
 

� Landbouwkundig Stevigheid   8,5 

Ongevoeligheid  8,5 
zomerlegering 
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Actie landbouwfolie 
 

In het vorige Zuid-Oost Salland Nieuws heeft u kunnen lezen over onze 
actie van landbouwfolie. We willen u er aan herinneren dat de uiterste 
besteldatum hiervoor 18 februari as. is. 

 

 

 

Uitslag kerstpuzzel 
 

De oplossing van de kerstpuzzel was:  Vetcoating. 
 
Onder de vele inzendingen hebben wij 3 prijswinnaars getrokken. 
De prijswinnaars kunnen binnenkort hun prijs thuis verwachten. 
 
1e prijs:  G. Jonkman 
 
 
2e prijs: H. Grolleman 
 
 
3e prijs: MTS Reimert 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
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Aanbiedingen zijn de hele maand februari geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

ZUID-OOST SALLAND 

HONDENVOER 
 

Zak hondendiner   

10 kg € 10,50 
 

Zak volledige hondenbrok (geperst)  

20 kg € 18,95 
 

 

 Nu 2e zak HALVE prijs! 
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AMOSCAL  

450 ML  
 

Voor melkziekte bij runderen, ca 1 flacon 

per rund. 

   € 4,50 per flacon 

 

Nu 12 halen,  

11 betalen!    

  

€ 4,13  
per flacon  

 

INFUUSNAALDEN 

METAAL 
 

van € 1,35 p/st.   
 

voor  € 1,00 p/st.   
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GRATIS SOKKEN  
Bij aankoop van 1 paar ‘Gri Sport’ 

werkschoenen (hoog of laag model)   

GRATIS 1 paar ‘Stapp’ werksokken  

naar keuze. 

  
TRICEL  

GEZINSWASMIDDEL  
10 KG  

van € 15,95 

voor  € 13,50 
 

Op het totale assortiment van 

Tricel deze maand  

10% korting. 
 

OPRUIMING 

WINTERARTIKELEN  
Mutsen-dassen-thermo-ondergoed-handschoenen 

Nu 20% korting 
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Foto’s van het jaar 2010 
 

 
 
 

Dit is de foto van het jaar geworden.  
Ingestuurd door Arjan Hulsman.  

Hij kan binnenkort zijn prijs thuis verwachten. 
 

Ook een leuke foto gemaakt? Stuur deze dan naar 
info@zuidoostsalland.nl  
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Nieuwtjes 
 

TE HUUR GEVRAAGD 
 

− Landbouwgrond voor aardappelteelt. 
 

R. Haverkamp 
Okkenbroek 
06-51650838     

 
 

TE KOOP 
 

− Volière   6 vluchten 3,60 x 0,80 x 1,90 (lxbxh) 
 

− Schilderssteiger 7 mtr hoog 
 

− Motor belastingvrij Honda 600 CC PARIS-DAKAR 
 

− Boeren ladderwagen smalle velgen 
 

− Steigernetten nylon 120 mtr, 1.00 hoog (afrastering schapen) 
 

− 3 stelconplaten 2 van 100 x 200, 1 van 200 x 200, 12 cm dik 
 

Te bevragen, 06-385 338 49 Nieuw-Heeten 

 


