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Aan de leden en afnemers 
 

Op het moment van schrijven staan de vakanties voor de deur. Dat is altijd 
weer een moment om terug en vooruit te kijken. Terugkijkend op torenhoge 
grondstofprijzen en hopelijk vooruitkijken op acceptabele grondstofprijzen. En 
daaraan gekoppeld terugkijken op zeer slechte tijden voor bepaalde sectoren 
en ook hopelijk vooruit kijken op betere tijden en dat eindelijk uitkomt, wat al 
tijden geroepen wordt. Dat er bijvoorbeeld in de varkenshouderij weer geld 
verdient wordt. Landelijk is te zien, dat er veel verandert. Er worden minder 
varkens gehouden en ook bij de legkippen worden er massaal minder dieren 
gehouden. Maar als de opbrengstprijs van de eieren maar 70% van de 
voerkosten dekt, is de keuze snel gemaakt. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat u als klant weet waar wij als kleine 
regiocoöperatie voor staan. Maar hierover verderop meer.  
 
Grondstofprijzen 
De grondstoffenmarkt blijft volop in beweging. De fluctuatie in granen blijven 
onverminderd doorgaan, met vooral de laatste week weer een opwaartse 
trend. De soya gaat ook tegen alle verwachtingen in naar boven, de 
voorraden zijn  ruimschoots voldoende, maar speculatie gooit wederom roet in 
het eten. De overige producten laten gelukkig wel een (structureel) dalende 
trend zien. Door onze vaste marge op alle mengvoeders, kun je de gevolgen 
van verdere grondstof prijsdalingen direct in de mengvoerprijs terug zien.  
 
Het doel van de coöperatie 
Door de ontwikkelingen bij verschillende mengvoerbedrijven in Nederland, is 
het belangrijk voor ons als coöperatie en voor u als lid om goed te weten hoe 
een coöperatie behoort te werken. Wij als coöperatie staan ten dienste van 
onze leden en afnemers en moeten dus ook aan de wensen van de 
leden/afnemers voldoen. Een ander bedrijf zegt de klant is koning, maar bij 
ons gaat dat verder aangezien u als lid het bij ons voor het zeggen hebt. Deze 
zeggenschap komt via het bestuur bij de coöperatie terecht. In het bestuur 
dienen dan ook de verschillende sectoren en regiogebieden 
vertegenwoordigd te zijn, zodat alle leden en afnemers op de gelijke wijze 
behandeld worden. 
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Mocht u dus het gevoel hebben dat u als afnemer achtergesteld wordt of dat u 
vindt dat de coöperatie uw belangen onvoldoende behandeld, dan kunt u dat 
aan het bestuur of aan mij kenbaar maken. Wij kunnen pas iets oplossen of 
verbeteren als wij van het probleem op de hoogte zijn. 
 
Het bestuur tracht door de juiste beslissingen te nemen, alle belangen 
gelijkwaardig af te wegen. Mocht dit onverhoopt niet goed gebeuren, dan zal 
de Raad van Commissarissen ingrijpen. De Raad van Commissarissen is 
ingesteld om toezicht te houden op de beslissingen van het bestuur. 
 
Als regio-coöperatie willen wij dicht bij de klanten staan en daardoor moeten 
wij goed weten wat er bij de klanten leeft. Hiervoor houdt het bestuur in de 
gaten wat er in de regio leeft en tracht ik regelmatig contact met u te houden, 
zodat de coöperatie goed blijft functioneren. 
 
Wat maakt onze coöperatie uniek en daarmee een echte coöperatie: 

−−−− Wij werken vanuit een transparant beleid. Dat betekent open 
voersamenstellingen, iets wat bij VoederWaarde.nl terug te vinden is.  

−−−− Op alle voeders zit een gelijke marge, oftewel aan de 
leveringsvoorwaarden kan een pluimveehouder zien wat hij/zij meer of 
minder betaald als de naastgelegen varkenshouder. Voor ons maakt 
het dus niet uit welk voer de klant afneemt. De doelstellingen van de 
klant en een eerlijke prijs staan voorop. Hierdoor kunnen de voordelen 
van grote hoeveelheden ook één op één doorberekend worden. 

−−−− De klant staat voorop. Dus niet iets verkopen waar wij beter van 
worden, maar verkopen omdat de klant er beter van wordt.  

−−−− Alle klanten worden gelijk behandeld. Ieder lid is even belangrijk. 

−−−− Er is een afgebakende regio waar wij voer leveren. Het mag niet zo 
zijn dat onze leden extra moeten betalen voor ver afgelegen 
afnemers. 

−−−− Er is een flexibele productie. Klantspecifieke samenstellingen in zowel 
meel- als brokvorm zijn mogelijk. En indien u vergeten bent te 
bestellen, kunnen wij u snel van juist voer voorzien.  

−−−− Wij willen voer verkopen op basis van bewezen concepten. Geen 
commerciële nieuwe zaken introduceren die zich nog niet bewezen 
hebben. Nieuwe zaken kunnen ook voor tegenslagen zorgen en die 
willen wij u onthouden. Echter als iets zich bewezen heeft of als een 
klant dat wenst, kunnen wij zeer snel iets bij ons introduceren. 

−−−− Wij geloven in collectief onderzoek en hebben dus geen duur eigen 
onderzoek. Laten we samen de sector in Nederland verbeteren. 
Hiervoor zijn wij ook lid van De Schothorst in Lelystad. 
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−−−− Door de beperkte grootte van de coöperatie hebben wij een zeer 
gemotiveerd team die de schouders er vol onder zetten, ook als het 
even tegen zit.   

−−−− En natuurlijk blijft het zeer belangrijk, dat wij efficiënt en concurrerend 
draaien. Iets wat wij de afgelopen jaar steeds weer bewezen hebben. 

  
En belangrijk hierbij is, dat u als klant/lid dat vertrouwen in ons hebt, dat wij 
dat op de juiste wijze doen. Mocht u dus hier niet 100% van overtuigd zijn, laat 
het ons weten, zodat wij dit nader aan u kunnen uitleggen.  
 
Antibiotica 
Door de toegenomen discussie over het verminderen van het medicijn gebruik 
en de extra werkzaamheden om gemedicineerd diervoeder te maken, heeft de 
Nederlandse mengvoerindustrie definitief gezamenlijk afgesproken om te 
stoppen met het toevoegen van medicijnen op attest van de dierarts in het 
diervoeder. Dit wordt in de tweede helft van dit jaar in het IKB systeem 
vastgelegd, zodat elk mengvoerbedrijf dat aan IKB bedrijven diervoeder levert 
geen medicijnen meer in de fabriek mag verwerken. Wij gaan daarom dan ook 
per 1 september 2011 stoppen met het produceren van gemedicineerde 
voeders. De laatste jaren is de productie van gemedicineerde voeders sterk 
afgenomen .  
Wij hebben een inventarisatie van klanten gemaakt die het mogelijk betreft en 
deze klanten zijn/worden door ons benaderd om de mogelijkheden voor de 
toekomst door te spreken. Mocht dit besluit voor u een probleem zijn en u 
bent nog niet door ons benaderd, neem dan even contact met ons op om de 
mogelijkheden voor de toekomst met u door te nemen. 
 
Daarnaast willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen, met 
natuurlijk op z’n tijd een buitje. 
 

 
Hans Verheul 
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Hittestress bij zeugen en vleesvarkens 
 
Hittestress komt voornamelijk voor bij dieren die een hoge 
warmteproductie hebben in combinatie met een hoge voeropname, zoals 
vleesvarkens aan het einde van de afmestfase en lacterende zeugen. 
Hittestress wordt bepaald door de combinatie van temperatuur en 
luchtvochtigheid. Een hoge luchtvochtigheid accentueert de effecten van 
de hoge temperatuur. Het belangrijkste effect van hittestress is de 
verminderde voeropname en als gevolg daarvan verminderde prestaties 
van het dier. 
 
 Hittestress en de effecten van dit verschijnsel kunnen door 
managementaanpassingen worden beperkt. De volgende aanpassingen in 
het management zijn zowel voor vleesvarkens als lacterende zeugen 
toepasbaar: 
 

− Het verlagen van de temperatuur in de directe omgeving van de 
dieren. Let goed op de afstelling van de ventilatie. Daarnaast kan 
vloerkoeling in de dichte vloer of onder de zeug geplaatst worden. 
Echter, dit is een prijzige oplossing in landen waar de temperatuur 
slechts in een beperkt deel van het jaar zo hoog is dat hittestress 
voorkomt. 
 

− Een andere mogelijkheid is het vernevelen van water boven de dieren. 
Bij het verdampen van het water, zal warmte aan de huid van het dier 
onttrokken worden. Deze maatregel kan alleen goede resultaten 
opleveren wanneer de luchtvochtigheid niet te hoog is. Bij een hoge 
luchtvochtigheid werkt vernevelen van water juist averechts, omdat het 
extra water in de lucht het voor het dier moeilijker maakt om zijn 
warmte kwijt te raken. 

 

−−−− Daarnaast is de manier van voer aanbieden aan de dieren een punt 
van aandacht bij hittestress. De mogelijkheid om via een drinknippel in 
de voerbak water aan het voer toe te voegen resulteert in een 
verbetert voeropname bij hoge temperaturen vergeleken met het 
aanbieden van droog voer. Ook het frequenter aanbieden van voer in 
kleine porties kan voeropname stimuleren. 
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− Omdat bij de vertering van voer warmte vrijkomt, wordt aangeraden 
om de dieren te voeren op de koelere momenten van de dag,              
’s morgens vroeg en ’s avonds. 

 

− Daarnaast is het belangrijk om de dieren van 
voldoende water te voorzien. Zo is aangetoond dat 
de wateropname bij lacterende zeugen uitgedrukt in 
liters per kg opgenomen voer twee keer zo hoog is 
wanneer de temperatuur stijgt van 20 ºC naar  
29 ºC . Wanneer de dieren onvoldoende water op 
kunnen nemen, zal ook de voeropname achterblijven. Een punt van 
aandacht is de waterverstrekking bij bedrijven die brijvoer gebruiken of 
wei via de nippel verstrekken. Bij hoge temperaturen dient water 
bijgegeven te worden. 
 

− Verder kan het koelen van het drinkwater voorkomen dat de 
voeropname daalt, doordat de dieren een deel van hun warmte kwijt 
kunnen aan het koude water dat opgenomen wordt. 
 

− Een managementmaatregel die de prestaties van lacterende zeugen 
kan ondersteunen is het bijvoeren van een melkvervanger of pre-
starter aan de biggen. Om bij een lagere melkproductie van de zeug 
toch een optimale groei van de biggen tijdens de lactatie te behouden, 
is het aan te raden een pre-starter of melkvervanger bij te voeren. 
Biggen nemen meer van een pre-starter op in de warme periode van 
het jaar, waarschijnlijk om te compenseren voor de lagere 
melkproductie van de zeug. 
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Kom varkens kijken op 

10 en 11 september tijdens 

HET WEEKEND VAN HET VARKEN 

De Stichting Varkens in Zicht organiseert 
voor de 5e keer het Weekend van het Varken 
om de moderne varkenshouderij toegankelijk 
en inzichtelijk te maken. 

 

 

Tijdens het Weekend van het Varken op zaterdag 
10 en zondag 11 september beantwoorden 
varkenshouders al je vragen en worden er allerlei activiteiten voor 
kinderen georganiseerd zoals schilderen, schminken, snuitschieten, 
biggen knuffelen, springkussens of een speurtocht door het bedrijf. Kom 
ook varkens kijken en stel al je vragen aan de varkenshouder! 

 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie kunt u vinden op www.overvarkens.nl, 
www.varkensenzo.nl, www.devarkenshouder.nl en www.varkensinzicht.nl. 
 
Op de volgende pagina hebben we de zichtboerderijen in de Overijssel 
voor u opgezocht. 
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1. Hogenkamp fokvarkens 
Schapendrift 7A 
Dalfsen 

 
2. Kijk- doe- & zorgboerderij Aan ’t Zandeinde 

Zandeinde 1 
Lemele 

 
3. Boerderij Klein Hofmeijer 

Wijheseweg 29 
Broekland 

 
4. Praktijkcentrum Raalte 

Drosterweg 8 
Raalte 

 
5. Boerderij Leemslagen 

Breesegge 4 
Almelo 
 

1 

4 3 

2 

5 
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Voorjaarskuilen 2011 weer van topkwaliteit!? 
 
De eerste kuiluitslagen van de meikuilen van 2011 zijn weer bekend. We 
hebben alvast van ruim 30 klanten van CAVV Zuid-Oost Salland de 
uitslagen verzameld. In onderstaande tabel ziet u de voederwaarde ten 
opzichte van de meikuilen van vorig jaar van onze klanten. Ook ziet u 
BLGG gemiddelden vermeldt van 2010 en 2011. 

 
Zoals u ziet zijn de kuilen van dit jaar weer van een bijzonder goede 
kwaliteit. Wat vooral opvalt is het hogere ruw eiwit gehalte, terwijl het 
suikergehalte ook nog hoger is. Normaal is het zo dat als het ruw eiwit 
hoger wordt, dit gedeeltelijk ook ten koste gaat van het suiker. Nu zijn dus 
beide hoger. Het hogere ruw eiwit duidt erop dat de opbrengst minder is 
geweest. Het hogere suiker wordt mede veroorzaakt door het hoge DS%. 
Dit is ook duidelijk hoger dan een jaar geleden.  

 
CAVV 
2011 

CAVV 
2010 

BLGG 
2011 

BLGG 
2010 

DS% 53,6 45,6 48,2 46,7 

VEM 959 953 959 926 

WDVE 92 83 89 83 

FEB 9 9 20 12 

Ruw as 86 88 - - 

VCOS% 79,9 79,7 80,6 79,0 

NH3 6 7,9 - - 

Nitraat 1,4 1,5 - - 

Ruw eiwit 163 151 166 154 

RC 229 233 - - 

Suiker 152 140 137 129 

NDF 465 451 450 458 

ADF 245 249 238 254 

ADL 17 17 17 19 
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Dit geeft ook wel aan dat de kuilen weer zeer broeigevoelig zullen zijn. 
Een ander probleem is de structuurwaarde van de meikuilen. Deze is veel 
te laag en zal flink gecorrigeerd moeten worden met de hiervoor bekende 
middelen. 
Al met al zijn het qua voederwaarde topkuilen, echter wel met beperkingen 
op structuur en broeigevoeligheid. 
 
Van veel meikuilen worden ook de mineralen en sporenelementen 
bepaald. Deze hebben we ook in onderstaande tabel verwerkt. Ook 
hebben we de streefwaarden van de BLGG erbij vermeldt. 
 

 
CAVV 
2011 

CAVV 
2010 

Streeftraject 

Natrium 1,8 2,0 2,0 - 3,0 

Kalium 32,4 31,7 25 - 35 

Magnesium 2 2,3 2,0 - 3,5 

Calcium 4,5 4,3 4,5 - 6,5 

Fosfor 3,3 3,6 3,0 - 4,5 

Zwavel 2,8 2,5 2,0 - 4,0 

Chloor 11,6 10,5 5,0 - 20,0 

Kat.AnionVerschil        
(meg) 

393 445 250 - 550 

Mangaan (mg) 81 78 40 - 125 

Zink (mg) 39 39 25 - 50 

IJzer (mg) 245 192 100 - 500 

Koper (mg) 6,7 6,5 12,0 - 15,0 

Molybdeen (mg) 1,1 1,3 1,0 - 2,5 

Jodium (mg) 0,2 0,2 0,5 - 2,5 

Kobalt (µg) 62 65 100 - 500 

Seleen (µg) 47 43 90 - 250 
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Wat opvalt aan de mineralen is dat het P-gehalte nog weer gezakt is. In 
2011 gemiddeld 3,3 gram per kg ds. Dit is gunstig voor de bedrijfs 
specifieke excretie(BEX), er is echter wel een ondergrens voor de koe qua 
gezondheid. Let hier op in de rantsoenen. 
Het zwavel (S) gehalte is ook duidelijk gestegen. Dit is te wijten aan de 
lagere opbrengst, maar ook aan het feit dat bijna iedereen wel een zwavel 
houdende meststof strooit in het voorjaar. 
Bij de spore-elementen valt op dat met name Koper, Jodium en Seleen het 
verst van het streeftraject afwijken. Wij hebben hier vorig winterseizoen al 
actie op ondernomen door die 3 elementen samen met Vitamine E te laten 
verhogen in onze premix. In onze eiwitaanvulling in brokvorm en eigen 
mixen met vitaminen/mineralen zit deze premix verwerkt.  
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Kunstmest in vloeibare of vaste vorm? 
 
Vaak krijgen we de vraag wat beter is. Stikstof op land brengen door 
middel van een vaste korrel of toch te kiezen voor een vloeibare variant 
die met een spaakwielbemester of veldspuit wordt toegediend. 
Recent is er een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd 
door het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen 
University Research Centre in opdracht van het Productschap Zuivel. 
Uiteindelijk is er een document van circa 100 bladzijden gepubliceerd, dit 
document is te lezen bij “attentiemail verantwoorde veehouderij”. Mocht u 
deze mail willen ontvangen, dan kunt u hem altijd opvragen bij Zuid-Oost 
Salland. 
Daarnaast is het geheel samengevat in de Boerderij van 5 juli. 
Concreet kwamen de volgende conclusies naar voren: 
 

� Kunstmeststikstof kan nog veel beter benut worden door meer 

rekening te houden met het stikstofleverend vermogen van de 

grond (dit kunt u zien op het bodemonderzoek). 

� Er wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen te maaien en te 

beweiden percelen. 

� Wanneer in het voorjaar vroeg kunstmest wordt gestrooid is het 

aan te bevelen om voor een meststof te kiezen met een hoger 

aandeel aan ammonium (bijvoorbeeld ASS), eventueel kunt u ook 

een meststof kiezen met een nitrificatieremmer (bijvoorbeeld 

Entec). 

� Meststoffen met een zwavel aanvulling zijn al zeer snel rendabel, 

zeker voor een voorjaarsbemesting (KAS Zwavel, ASS of Entec). 

� Gebruik in latere sneden KAS, eventueel in combinatie met 

Magnesium of Natrium. 

� Strooi geen kunstmest als op korte termijn veel neerslag wordt 

verwacht. 

� Benut de lichtintensiteit en groeipotentie in het voorjaar door de 

eerste snede extra te bemesten en de latere sneden minder. 

� Houd altijd rekening met de werking van de drijfmest, maar vooral 

ook met de nawerking van mest vanuit de vorige sneden. 

� Bouw de N bemesting in de nazomer tijdig af en benut de N 

mineralisatie uit de bodem, hierdoor heeft herfstgras dan een lager 
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gehalte aan RE en een hoger suikergehalte waardoor het 

smakelijker is. 

� Geef ingezaaide bouwlandpercelen in het eerste jaar 50 kg N en in 

het tweede jaar 25 kg N extra voor de opbouw van een nieuwe 

zode. 

� Geef heringezaaid grasland minder N en benut zo op 

heringezaaide percelen de 100 kg N per hectare die uit de zode 

vrijkomt. 

� Geef in juli/augustus nog eens 10 à 15m3 drijfmest, om zo de kans 

op kroonroest te verminderen. 

� Voor de smakelijkheid van het gras is in de juli maand een 

bemesting van 100 kg graszout wenselijk. 

� Bij de huidige techniek hebben korrels duidelijk de voorkeur boven 

bemesting met spaakwiel of veldspuit, simpelweg omdat korrels 

een duidelijke meeropbrengst geeft, met daarnaast aanzienlijk 

minder kans op bladverbranding/vervluchtiging en verzuring van de 

bodem. 

 
Hieronder vindt u een tabel waarop duidelijk is te zien wat de vaste korrel 
aan meeropbrengst geeft ten opzichte van andere varianten: 
 
De opbrengstdaling van de verschillende varianten ten opzichte van de 
KAS is het geheel genomen over 4 sneden gras. NH4NO3 is een 
vloeibare variant van KAS. 
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Structuur 
 
Structuur is de laatste jaren vrijwel niet meer weg te denken uit het 
rantsoen. 
Zeker bij de 1e maar ook vaak bij een 2e snede ontkomen we er niet meer 
aan om extra structuur toe te voegen. 
Veel voorkomende structuurbronnen zijn Rhapsody en Luzerne. 
Deze producten leveren veel structuur en zijn relatief kort waardoor het 
goed door het rantsoen te mengen is. Zeker wanneer u geen 
voermengwagen heeft bent u op deze producten aangewezen. 
Dit seizoen gaan we starten met tarwestro in grote balen in gehakselde 
vorm. Dit product zal ongeveer 4 cm lang zijn en zal zeer waarschijnlijk 
onder de 15 cent per kilo komen. Wij denken dat dit product uitermate 
geschikt is voor alle bedrijven. Voor bedrijven met een voermengwagen 
ideaal, want selectie is vrijwel niet meer mogelijk.  
Daarnaast is het ook een uitstekend alternatief voor bedrijven die geen 
voermengwagen hebben. Doordat het product kort is wordt het verdelen 
hiervan een stuk makkelijker. 
Zo kunt u een structuurbron inzetten die beschikbaar is in grote balen, 
relatief goedkoop is en in alle rantsoenen goed te mengen is. 
Wij zullen dit product op voorraad gaan zetten, zodat we het ten aller tijde 
kunnen leveren. Daarnaast kunnen we volle vrachten (voorwagen/ 
aanhanger) rechtstreeks doorleveren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. 
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Groenbemester 
 
Waarschijnlijk zal de maïsoogst dit jaar aanzienlijk eerder zijn dan vorig 
jaar. De eerste maïs werd al omstreeks 15 april gepoot en stond begin juli 
al in bloei. Bij een normale afrijping zal de oogst hoogst waarschijnlijk een 
paar weken vroeger zijn. Na de oogst bent u verplicht om een 
groenbemester te zaaien. 
Doordat de oogsten van de granen maar vooral graszaden dit jaar 
duidelijk minder zijn is het aanbod van groenbemesters krap. De prijzen 
van Italiaans raaigras en rogge zullen dit jaar dan ook hoger komen te 
liggen dan vorig jaar. 
Wij hebben van zowel de Italiaans raaigras als de rogge tijdig een 
behoorlijke hoeveelheid kunnen vastleggen. Hierdoor kunnen wij toch een 
behoorlijk scherpe prijs neerleggen. 
Wij verwachten dit jaar een gedeeltelijke verschuiving van rogge naar 
Italiaans raaigras. Doordat de ruwvoervoorraden de laatste jaren zijn 
geslonken is het van belang zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land te 
winnen. Een goede optie kan dan zijn om Italiaans raai als groenbemester 
te gebruiken. Bij gunstige omstandigheden kan er dan in het voorjaar eerst 
een snede gras van worden gewonnen. Bedenk wel dat u het land egaal 
dient te hebben om grond in de kuil te voorkomen. 
Italiaans raaigras is beschikbaar in zowel tetra als diploid. 
De tetraploide rassen zijn minder vatbaar voor ziekten en zijn daarnaast 
smakelijker en beschikken over een breder blad. 
De voorkeur gaat dan ook uit naar de tetra’s. 
Wanneer u Italiaans raaigras inzet als groenbemester dan is 20 à 25 kg/ha 
voldoende. Wanneer u Italiaans raaigras inzet met als doel hier een snede 
van te oogsten dan dient u 40 kg/ha aan te houden. 
Rogge: 50 à 60 kg per ha. 
Bestel tijdig, zeker als u voor Italiaans raaigras wilt kiezen. 
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Duurmelken, doormelken of standaard 
 
Geiten gaan in het begin van de lactatie het efficiëntst met voer om en zet 
alles om in de productie. Verderop in het lactatiestadium gaat de weer 
lichaamreserves opbouwen wat ten koste gaat van productie en gehaltes. 
Tijdens de dracht zien we het gehalte weer stijgen dit is te wijten aan het 
indikkingeffect (minder kg melk).  Hieronder is de productieverloop van 
geiten weergegeven (Bron:Handboek Geitenhouderij PR)  

 
 

 
Het bovenstaande diagram laat drie opties zien namelijk standaard, 
doormelken en duurmelken. Met "standaard" wil men zeggen dat de geiten 
1 tot 2 maanden voor het lammeren droog gezet worden. De tweede optie 
is doormelken dit houdt in dat de geiten niet droog gezet worden maar wel 
gewoon lammeren. De laatste optie is duurmelken, hierbij word de geit niet 
onder de bok gedaan en gewoon doorgemolken. Tussen de drie opties zit 
qua totale melkproductie weinig verschil. Het voordeel van duur en 
doormelken is dat de melkveehouder melk kan leveren in de tijd dat de 
melk duur is. Een ander voordeel is minder uitval van geiten als gevolg 
van dracht of aflammeren. Op de meeste bedrijven kom je meerdere 
opties tegen doordat bijvoorbeeld geiten zichzelf droog zetten, geiten niet 
drachtig worden of drachtig gezien worden. 
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Kampioenen ‘Deventer ‘85’ 
 
In aanloop naar de week van de opening van hun nieuwe 
paardensportcentrum “Winnetou” kende de fam. Reilink een prachtige 
start. 
 
Alle drie de kinderen, lid van de rijvereniging “Deventer ‘85”, kregen op de 
kringkampioenschappen regio Salland op zaterdag 9 juli een erelint 
omgehangen. 
 

- Stephanie Reilink (14 jaar) werd kringkampioen L-springen met 
Siska en kringkampioen L2-dressuur met Winston. 
 

- Sebastiaan Reilink (13 jaar) werd kringkampioen B-dressuur met 
Marnick en res. kampioen L-springen met Rosalinde. 
 

- Jasper Reilink (11 jaar) werd res. kampioen L1-dressuur met 
Emmy Lou. 

 
Als dit de voortekenen zijn, wacht de nieuwe paardensportlocatie aan de 
Baarler Marsweg een goede toekomst ! 
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Aanbiedingen zijn de hele maand augustus geldig of zolang de voorraad strekt. 

  
BEAPHAR TAPIJTSPRAY 

 

 

 

 

Vlooien en larven bestrijden voor 

en na uw vakantie! 

 

 

 

van € 10,95  

                         voor € 7,95 
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KRUIWAGEN 
 

� 160 ltr 

� kunststof bak 

� verzinkt onderstel 

 

van € 169,-  

                              voor € 135,- 

 

VLIEGENKAST 
 

� Elektrokill 160 

� Elektrische vliegenvanger 

voor vloeroppervlak tot 

100 m2 

 

van € 99,-  

                              voor € 75,- 
Alleen in Heeten verkrijgbaar. 
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VEERUST SUPER 
 

Voorkomt jeuk, onrust en hinder door 

vliegen. 

 

per stuk € 9,95  

        3 voor € 24,95 

 
 

BAYER 
WESPENBESTRIJDING 

 

400 ml € 9,95  
            

2e
 bus  

             voor de HALVE prijs! 
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BRUDER SPEELGOED 

 

Op al het aanwezige 

speelgoed van Bruder  

           NU 20% 
korting! 

 
KJELVIK 

€ 15,- korting per 

fleecejack naar keuze! 
 

 

 

Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

IMEX-GLYFOSAAT 2 
 

Onkruidbestrijder op bestrating, 

800 ml, goed voor 1600 m2  

NU € 16,- 
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Foto van de maand 

 
Bij de familie Zandbelt is een drieling geboren! 

 
Is er bij u op het bedrijf ook iets bijzonders gebeurd? 

Maak een mooie foto en stuur deze naar 
info@zuidoostsalland.nl  

 
 
 


