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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven, beleven we onze eerste tropische dagen van het 
jaar. De graanoogst is in volle gang. De opbrengst is iets lager dan verwacht, 
maar is nog steeds goed te noemen. Het stro kan mooi droog van het land en is 
dus ook weer goed beschikbaar.  
De opbrengstprijzen in bepaalde sectoren stijgen om een gedeelte van de hoge 
mengvoerprijzen te kunnen compenseren. Toch wordt er nog veel verlies geleden. 
Het is jammer te constateren, dat ondanks de crisis de grondstofprijzen zo hoog 
zijn. 
In Noord Amerika is wel regen gevallen, maar deze kwam toch deels te laat. 
Hierdoor wordt er een fors lagere opbrengst van graan en soja verwacht. Hierdoor 
is de verwachting, dat de prijzen verder door zullen stijgen. Waar de top 
uiteindelijk zal liggen, is voor iedereen een groot vraagteken.  
Het aanbod van ruwvoer is goed en ook de maïs staat er zeer goed bij. 
 
Maïsdemodag 
Op woensdag 12 september organiseren wij ’s middags onze jaarlijkse 
maïsdemodag. Deze demo zal gecombineerd worden met de spuitlicentie 
verlenging. Als u zich hiervoor van te voren aanmeld, kunt u hiermee ook één 
punt voor uw spuitlicentie krijgen. 
De maïs staat er goed bij en met het demoveld hebben we zelf de krant gehaald. 
Verderop in Zuid-Oost Salland nieuws kunt u hier meer over lezen. 
 
Nieuwe aanwinst 
Tevens kan ik u melden, dat onze collega Niek en Noraly de trotse ouders zijn 
geworden van een mooie zoon Bren. Hierbij willen wij ze dan ook hartelijk 
feliciteren met de nieuwe aanwinst.  
 
Mengvoeromzet 
De stijging van onze omzet blijft mooi doorlopen. Dit ondanks de dalende markt in 
Nederland. Hiermee laten we zien, dat wij als kleine speler het zeer goed doen in 
onze regio. Voor deze stijging willen wij u als klant hartelijk bedanken en wij 
hopen u ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn. Heeft u nog 
suggesties voor verbetering, laat het ons dan weten. Wij vinden het heel 
belangrijk hoe u als klant over ons denkt.  
 
Open dag 
Op 13 juli is de open dag bij maatschap Hollegien geweest. De opkomst was 
overweldigend. Terugkijkend een heel geslaagde dag. Een woord van dank aan 
de familie Hollegien voor de gastvrijheid is hier zeker op zijn plaats. Wij wensen 
hen veel succes met hun bedrijf. 
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Loods in Heeten 
De realisatie van de loods in Heeten is in volle gang. Eerst zijn we met de 
fundatie bezig, maar eind september zullen de spanten geplaatst worden en 
de vorm van de loods zichtbaar worden. De planning is om begin november 
geheel klaar te zijn. Wij trachten voor u als afnemer de hinder door de 
bouwwerkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden. 
 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn geweest, dat 
u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht de verdeling van de 
vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u als klant er het minste van merkt. 
Mocht u er hinder van hebben ondervonden, onze excuses voor het ongemak. 
 
 
Hans Verheul 
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Saldo melkgeitenhouderij 
 

De gemiddelde 

melkgeitenhouder heeft vorig 

jaar (2011) een verlies geleden 

van EUR 2,65 per 100 kg melk, 

oftewel gemiddeld EUR 24.000 

per bedrijf. Dat blijkt uit een 

bedrijfsvergelijking van ABAB 

accountants. In 2011 leverde 

het gemiddelde bedrijf bijna 

896.000 kilogram melk af, bij 

een geitenstapel van 886 

melkgeiten. In 2010 was dat een kleine 870.000 kilogram melk van 860 

melkgeiten. De totale opbrengsten stegen met EUR 3,82 naar EUR 44,65 

per 100 kilogram melk. De kosten stegen echter met EUR 5,55 per 100 

kilogram. De 25 procent beste bedrijven produceerden gemiddels 944.000 

kilogram melk met 62 dieren minder dan het gemiddelde bedrijf. Zij 

haalden een positief resultaat per 100 kilogram melk van EUR 2,81. 

 

Bron vakblad de Boerderij  
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Laag eiwit in vleesvarkenvoeders = 
Lagere Kosten en minder emissie. 

 
Verlagen van het eiwitniveau in voeders is 
zowel interessant voor de diergezondheid als 
vanwege de kostprijs. De huidige prijzen voor 
grondstoffen maken het verlagen van het  
eiwitniveau interessanter dan ooit te voren. 
Een lager eiwitniveau levert een direct 
kostprijsvoordeel op en is minder belastend 
voor het dier en het milieu. Uiteraard moeten 
de prestaties wel op peil blijven. Met de juiste 
kennis is veilig verlagen goed mogelijk. Dit 
biedt bovendien veel voordelen. 

Eiwit is opgebouwd uit aminozuren. In totaal zijn er zo 20 verschillende 
aminozuren. Door middel van ruw eiwit in het voer worden deze 
aminozuren door het dier opgenomen. Deze aminozuren zijn nodig voor 
allerlei lichaamsprocessen en, uiteraard, voor de groei. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële aminozuren. 
Essentiële aminozuren kunnen niet door het dier zelf worden 
gesynthetiseerd en dienen via het voer te worden opgenomen. Dit kan via 
ruw eiwit uit grondstoffen of door het aanbieden van vrije aminozuren. 
Door het aanbieden van deze vrije aminozuren is het mogelijk om het 
ruweiwitgehalte van het voeder te verlagen. 
Verschuiving 
Om veilig het ruw eiwit te verlagen is kennis nodig met betrekking tot de 
behoefte van de essentiële aminozuren voor de verschillende 
diercategorieën. Op deze manier is het verlagen van ruw eiwit zeer goed 
mogelijk met behoud van de dierprestaties. De behoefte van de essentiële 
aminozuren wordt veelal weergegeven als percentage van het 
lysinegehalte in het voeder. Lysine is namelijk het eerste limiterende 
aminozuur in varkensvoeders. Daar waar in het verleden veel onderzoek 
is gedaan naar de norm inzake vrije aminozuren, is bij de meest recente 
onderzoeken de nadruk ook komen te liggen op de aminozuren die niet vrij 
beschikbaar zijn. Deze zijn niet minder belangrijk aangezien het dier deze 
door middel van ruw eiwit dient binnen te krijgen. Deze kennis levert bij 
zowel biggen als vleesvarkens een solide basis voor de  normering van 
alle essentiële aminozuren. Voor beide diergroepen geldt dat hierdoor een 
veilige verlaging van het ruw eiwit zeer goed mogelijk is. Dit is met het oog 
op darmgezondheid een groot voordeel. Voor vleesvarkens kan het 
eveneens een kostenvoordeel opleveren gelet op de momenteel relatief 
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hoge prijzen voor eiwitrijke grondstoffen en bovendien de lagere prijs voor 
vrij tryptofaan (L-Tryptofaan). 
Lager ruw eiwit 
De essentiële aminozuren lysine, methionine en threonine worden al vele 
jaren in vrije vorm toegevoegd. Deze kwamen een voor een in  vrije vorm 
beschikbaar. Zonder deze vrije aminozuren is het ruw eiwitgehalte in 
voeders aanzienlijk hoger. Door de toevoeging van vrij lysine kon het ruw 
eiwit aanzienlijk verlaagd worden. Later kwamen daar meerdere vrije 
aminozuren bij. Met behulp van deze nieuwe vrije aminozuren kan het ruw 
eiwitgehalte stap voor stap verder verlaagd worden. Tryptofaan is ook in 
vrije vorm beschikbaar, maar was in het verleden niet in elke 
voedersamenstelling interessant vanwege de kostprijs en onduidelijkheid 
over de juiste norm van de volgende essentiële aminozuren. Tot op heden 
werd vrij tryptofaan daarom vooral in biggenvoeders toegepast en had de 
weg naar vleesvarkenvoeders nog niet gevonden. 
De huidige hogere grondstofprijzen en lagere prijs voor vrij tryptofaan 
maakt toevoeging van  L-tryptofaan op dit moment zeer interessant. Dit  
geeft de mogelijkheid om het aandeel dure eiwitgrondstoffen in de 
samenstelling te verlagen. Hiervoor is het uiteraard van belang om de 
norm voor tryptofaan goed te kennen. Een tekort aan tryptofaan remt de 
groei en verhoogt de voederconversie. In een recente studie werden alle 
beschikbare wetenschappelijke tryptofaanproeven met elkaar vergeleken. 
Hieruit blijkt de tryptofaannorm voor vleesvarkens te worden bevestigd op 
19.5 % tryptofaan ten opzichte van lysine (darmverteerbare aminozuren 
varkens) voor de startfase en 18.5% voor de eindfase. De resultaten 
worden bevestigd door recent onderzoek door Schothorst Feed Research 
(Bikker et al, 2008), waar verschillende tryptofaanniveaus zijn getest in 
zowel start- als eindvoer.  
Essentiële aminozuren 
De aminozuren die in vleesvarkens limiterend worden na tryptofaan, zijn 
valine en isoleucine. Onder normale omstandigheden worden deze 
aminozuren volledig via ruw aangevoerd. Kennis van de norm van 
bovenvermelde aminozuren is belangrijk aangezien deze uit ruw eiwit 
dienen te komen. Uit onderzoek blijkt de behoefte voor valine minimaal 
63% valine ten opzichte van lysine (darmverteerbare aminozuren 
varkens). Voor isoleucine geldt dat de norm voor vleesvarkens veel lager 
is dan in het verleden verondersteld werd. Uit zeer recent gepubliceerde 
onderzoeken, onder andere uitgevoerd door het Franse 
onderzoeksinstituut INRA, blijkt dat de behoefte voor isoleucine in 
plantaardige voeders niet hoger is dan 51% isoleucine ten opzichte van 
lysine (darmverteerbare aminozuren varkens). Deze laatste inzichten 



 
7 

maken een verdere reductie van ruw eiwit mogelijk als vrij tryptofaan wordt 
toegepast in het voeder. 
Reductie van eiwit 

Lagere eiwitgehaltes in het voeder zijn 
niet alleen goed voor de kostprijs en de 
diergezondheid, maar ook voor het 
milieu. Dit heeft in Nederland ook 
betrekking op de zogenaamde 
stoppersregeling. In deze regeling is het 
reduceren van het eiwitniveau met 15 of 
30 g/kg (emissiereductie van 15 % en 
respectievelijk 30 %) een te nemen 
maatregel voor vleesvarkens. De 

achtergrond is dat niet alle eiwit uit het voeder wordt opgenomen en 
gebruikt voor bijvoorbeeld groei. Een gedeelte van het eiwit dat door het 
dier wordt geconsumeerd, wordt na de vertering uitgescheiden als stikstof 
via urine of mest. Onderzoeken laten zien dat een reductie van ruw eiwit 
met 1 procentpunt een stikstofreductie geeft van  ongeveer 10 %. Deze 
stikstofuitscheiding is veelal in de vorm van ammoniak. Bij eerder 
genoemde vergelijking van de 2 voeders wordt een reductie van 1,5 
procentpunt (17 naar 15,5% ruw eiwit) genoemd. Dit betekent in de 
praktijk een verlaging van de stikstofuitscheiding van ongeveer 15%. 
Bijkomend voordeel is dat varkens die een lager eiwitvoeder in de bak 
krijgen minder water opnemen dan bij hogere eiwitniveaus. Dit resulteert in 
een lager mestvolume. 
Rekening houden met alle essentiële aminozuren in plaats van een 
minimum te stellen aan ruw eiwit, levert tevens meer flexibiliteit op. Op 
deze wijze worden de meer ‘lokale’ eiwitgrondstoffen interessanter dan het 
relatief dure soja-eiwit. Grondstoffen zoals granen en raapschroot worden 
eerder interessant dan andere geïmporteerde grondstoffen. Het blijkt 
bovendien zeer goed mogelijk om goede prestaties te behalen met 
voeders gebaseerd op lokale grondstoffen zonder soja. Uiteraard is het 
hierbij van belang dat in de behoefte van alle essentiële aminozuren – 
waaronder tryptofaan – wordt voorzien.    
 
Bron: blad Varkensbedrijf 
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Maïsdemoveld Zuid-Oost Salland 
 
Op woensdagmiddag 12 september organiseert CAVV Zuid-Oost Salland 
een demonstratie van verschillende maïsrassen aan de Nieuwe 
Deventerweg in Raalte. Deze demonstratie zal samen met 
zadenleverancier WPA worden georganiseerd.  
In het voorjaar zijn op het demonstratieveld verschillende maïsrassen 
ingezaaid. Op de maïsdemonstratie kan door iedereen worden bekeken 
wat de verschillende voor- en nadelen van deze rassen zijn. Uiteraard zijn 
de voorlichters van WPA en Zuid-Oost Salland aanwezig om u nader 
uitleg over de maïsrassen te geven. 
 
De maïsdemo wordt gecombineerd met de spuitlicentieverlenging. Om uw 
spuitlicentie te behouden moet u als licentiehouder in 5 jaar tijd een viertal 
kennisbijeenkomsten volgen. Voor elke bijeenkomst krijgt u 1 punt. Zijn de 
4 punten behaald, dan krijgt u een verlenging van 5 jaar. 
U kunt dus door middel van het volgen van deze bijeenkomst 1 punt 
behalen.  
Voor de juiste administratieve afwikkeling is het van belang dat u de 
spuitlicentie bij u heeft. De middagbijeenkomst begint om 13.00 uur en het 
streven is om rond 16.00 uur te eindigen. 
 
Om een juiste inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen 
kunt u zich opgeven bij C.A.V.V. Zuid-Oost Salland tot woensdag 5 
september. Dit kan per mail (info@zuidoostsalland.nl), telefonisch (0548-
595 662) of per fax (0548 595 205).  
 
De kosten bedragen ongeveer € 30,=. Deze kosten worden door de AOC 
raad in rekening gebracht, u krijgt dus enige tijd later deze factuur 

automatisch thuis gestuurd. 
 
Graag tot woensdag 12 september 
en vergeet niet uw licentie en 
legitimatie mee te nemen. 
 
De locatie waar de maïsdemo 
plaatsvindt is aan de Nieuwe 
Deventerweg in Raalte. Komend 
vanuit Wesepe, richting Raalte, 
vindt u het veld aan uw 
rechterhand. 
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Zuid-Oost Salland in het nieuws 
 

Op 15 augustus kwam onze ijverige medewerker Louis Schoorlemmer met 
onderstaand bericht in de krant in de Stentor. 
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P-toets voor melkvee 
 

Op 08-11-11 is de P-toets voor de melkveehouderij gepresenteerd. Deze 
moet helpen de fosfaatefficiëntie op melkveebedrijven beter in kaart te 
brengen en te verhogen. Dit in het kader van het voerspoor waarin 
melkveehoudend Nederland het fosfaatoverschot met 10 miljoen kilo moet 
reduceren. 
 
Wageningen UR (WUR) ontwikkelde in opdracht van LTO en Nevedi 
(mengvoerindustrie) een toets waarbij alle melkveehouders zelf of met 
behulp van hun voervertegenwoordiger makkelijk de fosfaatefficiëntie 
berekenen. Via internet op de site van Wageningen Universiteit, kunt u de 
P-toets downloaden. Zie hiervoor de site : http://www.livestockresearch. 
wur.nl/NL/onderzoek/Producten_en_diensten/Software/default.htm 
 
De P-toets geeft inzicht in de huidige fosfaatefficiëntie op een bedrijf, maar 
ook hoe verbetering te behalen zijn door bijvoorbeeld 
rantsoenaanpassingen. 
 
Bij deelname aan BEX (bedrijfsspecifieke excretie) wordt de fosfaat-
efficiëntie al in beeld gebracht. Voor BEX-bedrijven hoeft dan ook geen P-
toets te worden ingevuld. 
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Nieuwtjes 

Te koop 
 

Alle soorten biggenvoerbakken 
3 Klimaatcomputers (Stienen PCS-8200A. bouwjaar 2005) 
Diverse ventilatoren 
Voermachine met 110 dosators (merk Dorset) 
Diverse vijzels 
Voor nadere informatie: 06 – 100 682 46  

 
 

Open dag maatschap Hollegien 
 

Op vrijdag 13 juli heeft de open dag bij maatschap Hollegien in Heeten 
plaats gevonden.  
 
Deze open dag is gezamenlijk met 11 andere bedrijven tot stand 
gekomen. 
 
Maatschap Hollegien heeft aan de Witteveenseweg een 
vleesvarkensbedrijf en heeft een nieuwe stal bijgebouwd voor 800 
vleesvarkens. Het gaat hierbij om een no-nonsens stal met 
voergangventilatie en een semi automatisch voersysteem. De stal is 
tevens uitgerust met een biologische luchtwasser. Kortom het was voor 
iedereen zeker een bezoekje waard. 
 
Na een kort openingswoord door Hans Verheul, zijn de stallen symbolisch 
geopend door het onthullen van een door de standhouders aangeboden 
stenen varken. Hierna konden de bezoekers onder het genot van een 
hapje en een drankje de nieuwe stal van binnen bekijken. 
De opkomst was goed en we kunnen ook niets anders zeggen dat de 
open dag geslaagd is. 
 
Als laatste willen we de familie Hollegien hartelijk bedanken en heel veel 
succes wensen met de nieuwe (en uiteraard de bestaande) stal (len). 
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