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Aan de leden en afnemers
Allereerst wil ik namens het hele team van CAVV Zuid-Oost Salland
iedereen het beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij hopen dat het voor u
als lid/afnemer een gelukkig, succesvol, maar bovenal gezond nieuw jaar
zal worden. De opbrengstprijzen van een aantal sectoren trekken
momenteel aan. Laten we hopen dat deze trend doorzet, zodat eindelijk
iedereen een boterham kan verdienen. De voerprijzen zullen in ieder geval
in de eerste periode dalen.
Op het moment van schrijven (net voor kerst) is het buiten overal een
natte bende. Was november de droogste maand van vele jaren.
December zal de natste maand sinds tijden worden.
Voor de schapen- en rundveehouders wordt het een spannende periode.
Over de uitbraak van het schmallenbergvirus wordt steeds meer bekend.
Op dit moment zijn de gevolgen nog niet te overzien. Het lijkt er op dat dit
een grote stempel zal drukken op 2012. Verderop in het Zuid-Oost Salland
Nieuws besteden wij er ook aandacht aan.
De feestdagen periode is voor ons goed verlopen. U als klant, besteld
meestal mooi op tijd en doordat er maar één dag tussenuit viel, was het
voor iedereen goed te doen. Het blijft altijd een drukke periode. Maar door
de extra inzet van iedereen is het goed om te zien, dat het allemaal weer
vlekkeloos verloopt. Dat laat zien dat we samen sterk staan en dat
flexibiliteit en service hoog bij ons in het vaandel staat.
Ook afgelopen jaar hebben wij als Zuid-Oost Salland laten zien dat wij een
belangrijke speler zijn en blijven in de regio. Zoals een ander al eens heeft
gezegd, wij zullen groot zijn door klein te blijven.
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Grondstofprijzen
De prijzen van grondstoffen blijven langzaam dalen. Al met al laat deze
geleidelijke daling zien dat er overschotten in de markt aanwezig zijn.
Daarnaast is de markt minder hectisch dan de afgelopen jaren. Een forse
snelle daling is niet te verwachten. Daar kan een oogstperiode voor
zorgen, maar dat de daling door blijft zetten, daar zijn de meesten van
overtuigd.
Het aanbod blijft goed en de vraag laat in Europa toch een afname zien.
Er wordt minder mengvoer geproduceerd en ook de biodieselcentrales
nemen steeds minder granen af. Al met al geeft dit een daling in de vraag.
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Het lijkt er op dat deze daling in de vraag in 2012 blijft doorzetten. Dat
moet genoeg verandering in de vraag en aanbod balans geven om een
verdere daling mogelijk te maken. Maar aan de andere zijde moet het
weer mee werken en calamiteiten uitblijven. Uiteindelijk blijft gelden, eerst
zien en dan geloven.

Schmallenberg virus
De Gezondheidsdienst voor Dieren kreeg deze zomer ruim tachtig
meldingen van rundveebedrijven waar koeien diarree en koorts hadden en
minder melk gaven. Op Duitse bedrijven werden dezelfde verschijnselen
waargenomen en in de bloedmonsters die daar werden afgenomen, werd
een nieuw virus ontdekt: het Schmallenbergvirus. Hierdoor is de GD in
samenwerking met het CVI onderzoek gestart. Bij recent onderzoek van
het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR (CVI) op 50 bloedmonsters van runderen die verdacht waren is in 18 gevallen het
Schmallenbergvirus aangetoond. Daarmee is het zeer aannemelijk dat
zowel de diarreeproblemen en productiedaling bij melkvee door het
Schmallenbergvirus zijn veroorzaakt. Op dit moment is op basis van de
beschikbare gegevens de kans op infectie van mensen met het
Schmallenbergvirus buitengewoon gering.

Kalenders
Elk jaar geven wij aan onze klanten de zeer gewaardeerde Zuid-Oost
Salland kalender. Nu hebben wij van een aantal klanten te horen
gekregen, dat zij genoeg kalenders ontvangen en veel van de kalenders
ongebruikt met het oud papier mee gaan. Dat is natuurlijk zonde. Mocht
het zo zijn, dat u niet echt op onze kalender zit te wachten, dan kunt u dat
telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Daar zullen wij eind 2012 dan
rekening mee houden. Hierdoor kunnen wij het milieu en onze kosten
besparen. Natuurlijk blijft u dan wel onze mooie attentie krijgen.
Omzet
De omzet van mengvoeders van afgelopen jaar is nagenoeg gelijk
gebleven. Dit in tegenstelling tot de mengvoerproductie in Nederland. De
Nederlandse mengvoerproductie is in 2011 ca. 7% gedaald. Daarnaast is
de tevredenheid bij onze klanten groot. Mocht er toch iets zijn waar u
vragen en/of aanmerkingen op heeft, laat het dan weten. Want er gaat
niets boven een tevreden klant.
De omzet in de winkel is afgelopen jaar goed gestegen. Het is goed om te
zien, dat steeds meer mensen uit de regio de winkel weten te vinden. Ook
voor de winkel geldt, suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. U als
klant kan het beste aangeven, wat u van onze winkel verwacht.
Ook voor het nieuwe jaar hebben wij weer plannen. Wij zullen verder gaan
met onze plannen voor de uitbreiding in Haarle. Daarnaast zal in Heeten
de nieuwe loods gerealiseerd worden. De vergunningen hiervoor hebben
we net binnen gekregen. In de fabriek zal de vetcoating op perslijn 1 en 2
volledig gaan worden ingezet. Dit betekent minder gruis in de brok.
Als dan ook de opbrengstprijzen voor u als veehouder verder gaan stijgen,
kan er in elke sector ook weer geld verdient worden. Dus laten we met zijn
allen proberen er weer een goed en vooral een gezond en gelukkig jaar
van maken.
Hans Verheul
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Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) van Landbouw schrijft in een brief aan
de Tweede Kamer dat toename van het aantal schapenlammeren met
misvormingen als gevolg van het virus 'zeer waarschijnlijk' is. Ook bestaat
de kans dat er kalveren met afwijkingen worden geboren.
Op 20 schapenbedrijven werden sinds 1 december misvormde lammeren
geboren. Door het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR is op 15
december jl. in de hersenen van twee lammeren van één van deze
bedrijven het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen. Ook is er op
één bedrijf twee misvormde kalveren geboren,
maar het is nog onduidelijk of het virus daar
een rol speelt of er een andere oorzaak is.
Maatregelen tegen het Schmallenberg virus
Vooralsnog kunnen er geen preventie- of
bestrijdingsmaatregelen worden getroffen,
omdat onbekend is hoe het virus zich
verspreidt.
Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft 20 december een meldplicht voor
misvormd geboren kalveren, geiten- en schapenlammeren ingesteld.

4

Actualiteiten mestbeleid

Antibiotica gebruik

De maand januari komt er weer aan. Dit betekend dat u een aantal zaken
als veehouder weer op een rijtje moet zetten. Hieronder volgen een aantal
tips/adviezen hiervoor.
− In januari moet u de aanvullende gegevens via het LNV loket weer
indienen van uw mestvoorraden en afgenomen hoeveelheden
kunstmest. Hiervoor heeft u TAN codes nodig.

Dagdoseringen per dierjaar
Zoals bekend dient de Nederlandse dierhouderij het antibioticumgebruik
sterk te verminderen. De twee concrete doelstellingen zijn een
gebruiksreductie van 20 % in 2011 en van 50% in 2013. De
varkenshouderij in Nederland werkt hard om deze doelen te bereiken.
Om goed inzicht te krijgen in het antibioticumgebruik, is het buitengewoon
belangrijk om dit gebruik vast te leggen. Dit gaat in een aantal stappen. De
dierenarts registreert de geleverde diergeneesmiddelen in het
praktijkmanagementsysteem. Hierbij worden verschillende gegevens
vastgelegd, zoals aantal, naam van het diergeneesmiddel en de
diercategorie waarvoor het bestemd is. Vervolgens zorgt uw dierenarts
ervoor dat deze gegevens bij uw IKB-organisatie terecht komen.
Tot slot berekent de IKB-organisatie voor de afgeleverde antibiotica de
“dagdoseringen per dierjaar”, oftewel de dd/dj. Deze dd/dj kunt u via uw
IKB-account inzien.

−

U moet in januari weer derogatie aanvragen voor 2012 als u daar aan
mee wilt doen.

−

Voor grasland op zandgrond geldt nog een uitrijverbod tot en met 15
februari. Deze datum is tot nu toe nog steeds niet officieel vervroegd.
Op bouwland mag u al wel vanaf 1 februari weer bemesten. Het is
uiteraard wel de vraag of dit verstandig is.

−

Officieel dient u voor 1 februari 2012 weer een bemestingsplan gereed
te hebben voor 2012.

−

Wat de stikstofgebruiksnormen betreft veranderd er niets voor het
komende jaar op grasland . U mag dus dezelfde hoeveelheid mest en
kunstmest gebruiken op uw grasland. Uit dierlijke mest mag u 250kg N
aanwenden. De totale stikstofsgebruiksnorm blijft ook 250 kg N bij
beweiden, bij maaien is dit 320 kg. Op maïsland wordt de totale
stikstofgebruiksnorm met 10 kg verlaagd: van 150 naar 140 kg N.

−

De fosfaatgebruiksnorm wordt weer verder aangescherpt: zie tabel.

Grasland
PAL-waarde

Categorie

2010

2011

2012

2013

<27

Laag

100

100

100

100

27-50

Neutraal

95

95

95

95

>50

Hoog

90

90

85

85

Bouwland
Pw-waarde

Categorie

2010

2011

2012

2013

<36

Laag

85

85

85

85

36-55

Neutraal

80

75

70

65

>55

Hoog

75

70

65

55

Wat betekent dd/dj?
Het aantal dd/dj geeft aan hoeveel dagen een dier op jaarbasis behandeld
zou zijn met de normale dosis antibiotica. Dit betekent dat op een
vleesvarkensbedrijf met 33 dd/dj en 3 ronden per jaar elk vleesvarken
gedurende 11 dagen met antibiotica behandeld wordt. Met “normale dosis”
wordt hier bedoeld: de dosering zoals vermeld in de bijsluiter van het
antibioticum. De dd/dj worden binnen de varkenssector voor twee
diercategorieën berekend: de zeugen en biggen (als één diercategorie) en
de vleesvarkens (als één diercategorie).
Waarom wordt dd/dj gebruikt?
Door het antibioticumgebruik uit te drukken in dd/dj in plaats van
bijvoorbeeld kilogrammen antibiotica, ontstaat een eerlijker beeld.
Bovendien is het veel gemakkelijker om vergelijkingen te maken tussen
bedrijven. Maar u kunt ook zelf zien wat de ontwikkeling van de dd/dj op
uw eigen bedrijf is ten opzichte van het afgelopen jaar of ten opzichte van
een (landelijk) gemiddelde. Landelijk wordt de “maat” dd/dj gebruikt om na
te gaan of bedrijven een hoog of juist een
laag antibioticumgebruik hebben.
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Hoe wordt het aantal dd/dj berekend?
De IKB-organisaties berekenen de dd/dj voor u. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de gegevens over de antibiotica die aan uw bedrijf verstrekt
zijn en het aantal dieren op uw bedrijf. U kunt de resulterende getallen
vervolgens zelf inzien via uw IKB-account. Daarnaast zijn er nog andere
mogelijkheden om het aantal dd/dj te berekenen: via het internet is een
rekenwijzer beschikbaar en uw dierenarts
kan verschillende mogelijkheden hebben om
de dd/dj te berekenen. Het voordeel van de
IKB-cijfers is dat deze automatisch voor u
berekend en inzichtelijk gemaakt worden. En
deze cijfers zijn voor alle IKB-deelnemende
varkens UBNs op dezelfde wijze berekend
en dus heel goed vergelijkbaar.
Bron: GD Varken

Aandacht voor drinkwater
Op de meeste zeugenbedrijven is er veel aandacht voor het voer. Terecht.
De beschikbaarheid en de kwaliteit van het water verdienen echter net
zoveel aandacht, maar krijgen dat vaak niet. Met alle risico’s van dien.
In tegenstelling tot vroeger hebben zeugen nu altijd de beschikking over
drinkwater. Dat is wettelijk zo geregeld. Of ze in de praktijk ook
daadwerkelijk voldoende water krijgen, is nog de vraag. Bovendien is de
kwaliteit van het drinkwater vaak een ondergeschoven kind.
Drinkwater speelt op een aantal momenten een belangrijke rol. Bij de
overschakeling van dracht- naar lactovoer wordt met de andere
voersamenstelling geprobeerd het bloed van de zeug te verzuren. De
zeug reageert hierop met het vrijmaken van calcium, belangrijk bij het
werpproces en voor de melkproductie. Een chemische verontreiniging van
het drinkwater kan dit proces verstoren. Gevolg is een niet vlot verlopend
werpproces, iets dat direct doorwerkt in
de voeropname na het werpen. Dit heeft
weer gevolgen voor de berigheid en de
productieresultaten in de volgende
cyclus.
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Een verstoord werpproces en niet-optimale biest- en
melkproductie beïnvloeden bovendien de
gezondheidsstatus van de biggen en dus de
bigkwaliteit. De chemische samenstelling van
drinkwater is afhankelijk van de hygiëne in de
waterleiding en eventueel de kwaliteit van de
(eigen)waterbron.
Voldoende voeropname is van belang voor een
gecontroleerd gewichtsverlies in het kraamhok. Dat
lukt alleen wanneer de zeug ook voldoende drinkt;
tijdens de lactatie minimaal 18 liter per dag. Verliezen
zeugen in de zoogperiode meer dan 12 procent
lichaamsgewicht, dan leidt dit tot
vruchtbaarheidsproblemen in de volgende worp. Na
het spenen volgt de voorbereiding op de volgende cyclus. Dat betekent
onder andere een dagelijkse opname van minimaal drie kilo flushvoer. Bij
een voer-waterverhouding van 1 op 3, betekent dit dat een zeug in deze
fase minimaal negen liter water per dag nodig heeft. De gevolgen van te
weinig voeropname in deze periode is tweeërlei. Te weinig voeropname
verstoort de productie en de afgifte van hormonen die van cruciaal belang
zijn voor een goede ontwikkeling van de eicellen en een goede eisprong.
Deze verstoringen kunnen leiden tot problemen met de berigheid, de
kwaliteit van de eicellen en verschillen in de geboortegewichten. Dat gaat
ten koste van de bigkwaliteit, het leidt tot meer uitval en tot lagere
rendementen in de vleesvarkenshouderij.
Achter de beschikbaarheid van drinkwater van voldoende kwaliteit mag
dus nooit een vraagteken staan. Besteed daarom aandacht aan de
hygiëne in de waterleiding door regelmatig te reinigen en door te spoelen.
Kijk ook goed naar de plek van de drinknippels. Een zeug moet eenvoudig
bij de nippel kunnen komen en bij het verstrekken van veel voer, mag de
nippel niet verdwijnen onder het voer. Het mag niet zo zijn dat de zeug
eerst fors moet vreten, voor zij water kan opnemen. De opbrengst van
drinknippels moet minimaal een 1,5 liter per minuut zijn. Meet dat eens
met een maatbeker en een horloge!
Bron: Varkens K.I. Nederland
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Kampioenen

Uitslag kerstpuzzel

Op de jubileum show van de nationale Vlaamse Reuzen Club, is onze
klant Jan Wichers Scheur met zijn Vlaamse Reus Voedster Jong RR301,
nationaal kampioen geworden. Hij behaalde met zijn Vlaamse reus een
predicaat U met maar liefst 98 punten. Wij willen Jan Wichers-Scheur en
Mirjan Verhoef van harte feliciteren met het behaalde resultaat.

Hieronder de antwoorden van de kerstpuzzel van december.
Beter een half ei
Een boer met een kleine boerderij heeft een paar kippen. Vroeg in de ochtend pakt een
mandje en verzamelt hij alle eieren die zijn kippen hebben gelegd en gaat naar de markt
om deze te verkopen.
Het is een gekke dag op de markt; de eerste klant komt bij de boer en vraagt: Ik wil graag
de helft van alle eieren die je hebt en een half ei.
Zo gevraagd… zo verkocht. De klant is koning immers.
Na een paar minuten komt de tweede klant en vraagt vreemd genoeg hetzelfde; de helft
van alle eieren die hij heeft en een half ei. Opnieuw is dit geen probleem.
Nou gekker kan het niet worden, maar ook de derde en laatste klant vraagt hetzelfde als
zijn twee voorgangers.
De boer heeft alle eieren verkocht en heeft geen ei kapot hoeven te maken.
Hoe kan dat en met hoeveel eieren ging de boer naar de markt?

De boer ging met 7 eieren naar de markt.
De eerste klant krijgt helft van de eieren 3,5 en een half ei dus totaal 4
eieren.
De tweede klant krijgt de helft van de resterende 3 eieren, dus 1,5 plus
een half ei, totaal 2 eieren.
De derde klant krijgt de helft van het resterende ei dus een half ei plus een
half ei, totaal 1 ei.
Boer, wolf, schaap en witlof
Een boer die al een aantal dagen aan het reizen is samen met zijn wolf, schaap en een
partij witlof komt aan bij een rivier. Hij wil de rivier graag oversteken maar hier heeft hij een
bootje voor nodig. Na enig zoeken aan de waterkant vindt hij een bootje. Een probleem! Dit
bootje is te klein om met zijn allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal een
ding meenemen, dus of de wolf of de partij witlof of het schaap.
En er is nog een probleem! De wolf eet het schaap op als hij ze alleen achter laat. En het
schaap eet de partij witlof op als hij er niet bij is.
Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de partij witlof zonder dat er iets
opgegeten wordt?

De boer neemt eerst de schaap mee naar de overkant, hij zet deze daar
neer en vaart dan terug. Dan neemt hij de wolf mee, zet deze op de kant
en neemt het schaap weer mee terug. Als hij dan weer bij de kant is zet hij
het schaap weer neer en neemt de witlof mee. Als laatste haalt hij het
schaap weer op.
9
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De boer en zijn hond
Melk
De melkboer moet 4 liter melk uit een melkbus tappen, maar daarvoor heeft hij alleen maar
de beschikking over een maatkan van 5 liter en een maatkan van 3 liter. De melkbus bevat
ongeveer 10 liter melk, maar hoeveel er precies in zit, weet je niet. Hoe moet hij dit
probleem oplossen?

Je kunt deze puzzel met goed geluk proberen op te lossen. Maar het kan
ook met overleg. Uiteindelijk moet je blijkbaar 4 liter in de 5-literkan
overhouden. Het lijkt een goed idee om te proberen precies 1 liter uit de
volle 5-literkan te gieten. Dat lukt als er al precies 2 liter in de 3-literkan zit.
Hoe krijg je 2 liter? Natuurlijk door eerst de 5-literkan te vullen, en er dan 3
liter uit te gieten (door de 3-literkan te vullen).
Hiermee is het plan geschetst; de uitvoering staat in het volgende schema.
Bij de derde stap gooien we 3 liter uit de 3-literkan weer even terug in de
melkbus, zodat we de afgemeten 2 liter daarna kunnen overgieten.

Een boer en zijn hond zijn op weg naar huis. Ze passeren een wegwijzer waarop staat dat
ze nog 20 km te gaan hebben. De boer loopt met een snelheid van 5 km per uur. Zijn hond,
die de weg goed kent, loopt alvast met een snelheid van 10 km per uur naar huis. Daar
aangekomen treft hij een gesloten deur, keert om, en rent weer naar zijn baas terug. Als hij
weer bij de boer is, krijgt hij een aai over z'n kop, waarna hij weer enthousiast naar huis
gaat rennen. Dit herhaalt zich: voortdurend blijft de hond met een snelheid van 10 km per
uur heen en weer rennen tussen voordeur en baas, totdat de boer bij de deur is
aangekomen. Hier komt de vraag: welke afstand heeft de hond al rennende in totaal
afgelegd?

Je kunt proberen om de lengte te berekenen van alle afzonderlijke stukken
die de hond gehold heeft, en die bij elkaar optellen. Maar dat is een heel
karwei. Er is een veel eenvoudigere methode, en daarvoor moet je de
zaak even van een andere kant bekijken. Hoe lang heeft de baas
gelopen? Vier uur, want de afstand was 20 kilometer, en zijn snelheid was
5 km per uur. De hond heeft dus ook 4 uur gelopen. En hij rende steeds
met een snelheid van 10 km per uur. Als je 4 uur loopt met een snelheid
van 10 km per uur, leg je 40 kilometer af. Dat is dus ook de afstand die de
hond heeft gelopen.

5 liter

3 liter

5
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Anderhalf

2

3

Anderhalve kip legt anderhalf ei in anderhalve dag. Hoeveel eieren leggen zes kippen met
dezelfde productiesnelheid in negen dagen?
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0

2

5

2

4

3

4
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In 3 dagen legt anderhalve kip twee keer zoveel eieren, dus 3 eieren. In 9
dagen legt anderhalve kip daarom 9 eieren. In 9 dagen leggen 6 kippen
nog eens vier keer zoveel: 36 eieren.
Uit de vele inzendingen zijn er 3 winnaars uitgeloot.

1. Fam. H. Ten Have uit Lettele
2. Fam. H. Meijerink uit Heeten
3. Fam. A. Schoorlemmer uit Heeten
Binnenkort krijgen zij de prijs thuisbezorgd.
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Uitslag kleurwedstrijd

De kleurwedstrijd was weer een daverend succes. Heel veel
kinderen hebben wij de pieten de kleurplaten ingeleverd. Ook daar
hebben we 3 winnaars uitgekozen.
Arno ten Have
Aanbiedingen zijn de hele maand januari 2012 geldig of zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en druk- & zetfouten voorbehouden. Afgehaald in Heeten of Haarle.

Imke ten Dam

EMMER
MEZENVETBOLLEN

Britt Wolterink

Inhoud 30 stuks
van €

6,75
voor

€ 5,50

KORREL-TUINKALK
NU 25 kg
voor
13
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€ 6,65

KLOMPEN
VV GEEL & WITGESCHUURD

HANDSCHOENEN, MUTSEN &
GEVOERDE KINDERLAARZEN
NU

bij aankoop van
maat 40 t/m 47
1 paar noorse
sokken gratis

25%
KORTING

WARMTEKAP
5 mtr snoer

GEVAVI WERKLAARS GS83
Mooie Gevavi veiligheidslaars, hoog model zonder veters,
dus makkelijk aan en uit te trekken. Deze schoen is
gekwalificeerd als S3 schoen, dus uitgerust met stalen neus en
stalen zool. Het bovenwerk is van crazy horse buffalo leer, de
zool is van PU, met cambrella voering.

van €

14,95

Verkrijgbaar in maten 40 t/m 47.

van €
voor

voor

69,50

€ 59,50
15
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€ 10,95

Nieuwtjes

ROUND UP
Totaal onkruidbestrijder

Te koop
4-5 ton brokkensilo
Polyester
0572-381362

NU 800 ml
voor

€ 18,50

Te Koop
Zelfsluitend voerhek van ca 3 meter ( in uitstekende staat )
Voor nadere informatie: 0548-595237

AMOSCAL
450 ml

Te koop
Hekwerken staal
Breedte x
2,50
1,60
1,40
1,00
1,00
0,58

Ter voorkoming van melkziekte bij
runderen.

hoogte
2,50
1,90
2,00 (2x)
2,30
2,15
1,10 (6x)

Diverse stalen afrasteringspalen met voet: 10/2,00 ml

€ 4,50 p/st.

Aluminium raam/kozijn
4,45
x
1,10
1,00
x
1,20 (2x met glas en ventilatierooster)
Overheaddeuren (2x 2,40 x 2,15)
Terras windschermen (staal met glas) 1,35 x 2,50

Volle doos;

12 halen, 10 betalen.

80 m trottoirbanden zwaar model
Te bevragen, 06-28 53 38 49 Nieuw-Heeten
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