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Aan de leden en afnemers
Om te beginnen, wil ik namens het hele team van CAVV Zuid-Oost
Salland iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2014
toewensen. Laat het voor u allemaal een gelukkig, succesvol, maar
bovenal gezond nieuw jaar worden. Toch zal er dan in een paar
sectoren toch iets aan de opbrengstprijs moeten veranderen om dit
ook zakelijk tot uiting te laten komen.
Op het moment van schrijven staan de feestdagen voor de deur,
maar doordat kerst midden in de week valt (dus geen extra lang
weekend) en u als afnemer al goed op tijd aan het bestellen bent,
verwachten wij geen grote problemen. Tuurlijk vergt het even voor
iedereen wat extra inzet, maar dat hebben wij graag voor u over. En
het laat zien hoe mooi en goed gemotiveerd team we hebben. Iets
waar we heel trots op zijn. Het laat ook zien dat we samen sterk
staan en dat flexibiliteit en service hoog bij ons in het vaandel staan.
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 de grondstoffen zijn weer langzaam aan het stijgen.
De bodem van de grondstofprijzen hebben wij voorlopig bereikt. Aan
de soja kant moeten we constateren, dat er wel voldoende geoogst
is, maar door de investeringen afgelopen jaren in grotere opslagen in
Zuid Amerika, is de noodzaak van direct verkopen minder geworden.
Hierdoor kan de handel de prijs voorlopig nog hoog houden. Door de
hoge prijs, zal er weer meer ingezaaid en uiteindelijk ook geoogst
worden en dan komt het moment, dat er wel een overschot is. Dat
zal dan een echte prijsdaling geven. Echter dat zal nog een langere
periode duren. De granen zijn in Europa in overvloed. Echter ook hier
geldt, alles zit in de opslag en de noodzaak om te verkopen is niet
aanwezig. Hierdoor kan de handel de prijs weer iets laten stijgen. Het
is afwachten, wat de verwachtingscijfers over het in te zaaien areaal
doen. Want met dergelijke prijzen, is in 2014 ook weer een
recordareaal te verwachten. En dat kan op de langere termijn ook
een forse prijsdaling geven.

.
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Echter op de korte termijn hebben we daar niks aan en zal de prijs
zeker zich op het huidige niveau handhaven, dan wel iets verder
gaan stijgen.
Afgelopen jaar hebben we een prijsdaling gehad. Echter de echte
grote daling is uitgebleven. Hierdoor zijn de prijzen voor wat wij
gewent zijn, nog steeds aan de relatieve hoge kant. Toch verwachten
we op termijn wel een keer een forse prijsdaling te zien. Maar dat
kunnen we nu alleen maar op hopen.
Zieke medewerkers
Momenteel hebben wij 2 zieke medewerkers. Als eerste zoals de
meeste weten, is Mark Aarnink geholpen aan endeldarm kanker.
Alles is goed verlopen en hij is nu herstellende. De verwachting is,
dat hij begin 2014 weer volop terug is. Momenteel worden zijn
werkzaamheden door Walter Wagenmans en Bart Swinkels over
genomen.
Daarnaast heeft onze winkelchef Theo Reefman medio december
een nieuwe hartklep gekregen. De operatie is goed verlopen en Theo
is thuis aan het herstellen. Het zal nog een lange periode duren, eer
hij weer volop terug is. Gelukkig weet ons team in Heeten dit
allemaal perfect op te vangen.
Kalenders
Elk jaar geven wij aan onze klanten de zeer gewaardeerde Zuid-Oost
Salland kalender. Wij hebben u vaker gevraagd of u deze kalender
wilt ontvangen. Daarom willen wij u de vraag toch nog een keer
stellen. Mocht het zo zijn, dat u niet echt op onze kalender zit te
wachten, dan kunt u dat altijd telefonisch of per mail aan ons
doorgeven.

waar u vragen en/of aanmerkingen op heeft, laat het dan weten.
Want er gaat voor ons niets boven een tevreden klant.
De omzet in de winkel is afgelopen jaar licht gestegen met ca. 5%.
Dit in tegenstelling tot de detailhandel in Nederland, waar door de
voortdurende crisis nog steeds een daling te bespeuren viel. De
nieuwe loods wordt volop gebruikt, en brengt voor ons ook een
aankoopvoordeel van producten met zich mee. En hier profiteert u
als afnemer weer van.
Afgelopen jaar hebben we een aantal kleine en grote aanpassingen
in de fabriek gedaan om de omzetstijging goed te kunnen behappen.
De automatisering is verder geoptimaliseerd, Perslijn 1 is
opgewaardeerd, en we hebben extra mensen aangenomen om de
productie en transport beter te laten verlopen. Al met al zijn we
momenteel weer helemaal klaar voor 2014.
Ook voor het nieuwe jaar hebben wij weer plannen. Het
bestemmingsplan voor de uitbreiding in Haarle is rond en we hopen
dat we in 2014 ook de andere vergunningen rond krijgen. Zoals het
er nu naar uit ziet, zullen we daar tijdens onze jaarvergadering u
meer over kunnen vertellen. Dus zorg dat u er dan bij bent.
Dus weer plannen genoeg. Ik hoop dat hetzelfde geld voor u als
klant. Dus laten we met zijn allen proberen er weer een goed en
vooral een gezond en gelukkig jaar van te maken.
Hans Verheul

Omzet
We hebben vorig jaar een grote omzet stijging gehad. De totale
omzetstijging komt uit op ca. 14 %. Dit in tegenstelling met de
mengvoeromzet in Nederland, die licht gedaald is.
Belangrijk blijft de tevredenheid bij onze bestaande klanten. Want u
heeft dit allemaal mede mogelijk gemaakt. Mocht er toch iets zijn
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De toekomst van de Nederlandse varkenshouderij
Wereldwijde ontwikkelingen beïnvloeden de Nederlandse
varkenshouderij. Zo neemt de vraag naar varkensvlees mondiaal
sterk toe. Vooral opkomende economieën als Brazilië, Rusland, India
en China drukken hun stempel. De prijzen van agrarische
grondstoffen komen op een hoger niveau en fluctueren meer. Dit
leidt tot hogere voerkosten en grilligere marges voor de
varkenshouder. De politiek neigt steeds meer naar vrijer
handelsverkeer. Burgers en consumenten zijn mondiger en reageren
grilliger. In Europa wordt de concurrentie heviger, omdat hier de
productie sneller groeit dan de vraag. In hoeverre de Nederlandse
varkensvleesketen kan profiteren van marktkansen, hangt sterk af
van de kostprijsverhogende effecten van aanvullende nationale
maatregelen op het terrein van huisvesting (welzijn) en ammoniak
(milieu). Duurzame productie van varkensvlees wordt belangrijker.
Waar deze maatschappelijke wens zich vertaalt in marktvraag naar
anders geproduceerd varkensvlees, heeft
de Nederlandse varkenshouderij de
mogelijkheden in huis om binnen nieuwe
grenzen een voortrekkersrol te spelen.
Meer vraag naar vlees en zuivel
De groeiende wereldbevolking en de
hogere levensstandaard in de opkomende
grote economieën leiden tot meer vraag
naar vlees en zuivel. Kostprijs, wisselkoers en de
vierkantsverwaarding van het varken blijven belangrijke
succesfactoren. Maar ook de beschikbaarheid van voldoende
veevoer wordt cruciaal, omdat grondstoffen schaarser worden. In
ontwikkelde landen bepaalt duurzaamheid de kansen, vooral op de
voor Nederland belangrijke afzetmarkten in Europa. De concurrentie
op de Europese afzetmarkt voor varkensvlees wordt nog scherper,
omdat de consumptie stagneert terwijl de productie groeit. Kansen
voor de Nederlandse sector liggen vooral in Noord- en NoordwestEuropa, markten die hoge eisen stellen aan duurzaam geproduceerd
vlees.
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Concurrentiepositie Nederlandse varkensvleesketen onder druk
Binnen Europa heeft de Nederlandse varkenshouderij samen met de
Deense een leidende kostprijspositie. Hierdoor is de sector in staat
om te investeren in verduurzaming. De aangekondigde aanscherping
van de nationale eisen aan dierenwelzijn en ammoniakreductie
creëert echter een grotere afstand tussen de spelregels in de EU en
in Nederland. Dit verslechtert de concurrentiepositie van de
Nederlandse varkensvleesketen.
Schaalvergroting zorgt voor
daling aantal bedrijven
Mede afhankelijk van de invoering
van de nationale aanscherpingen
per 2013 zal schaalvergroting
zorgen voor een forse daling van
het aantal bedrijven en een
versterking van de bedrijfsstructuur.
Vooral in de vleesvarkenshouderij
neemt de gemiddelde
bedrijfsgrootte sterk toe. Ook samenwerking tussen varkenshouders
onderling en binnen de kolom kunnen zorgen voor meer kritische
massa en een betere aansluiting op de markt.
Volop marktkansen varkenshouderij
Voor de Nederlandse varkenshouderij zijn er volop marktkansen,
vooral in Noord- en Noordwest- Europa. Belangrijk is in hoeverre
hierin de maatschappelijke roep om duurzaamheid tot uiting komt.
Om de marktkansen te benutten, is een combinatie van
duurzaamheid en grootschaligheid vereist, evenals een
georganiseerde sector die als eenheid naar buiten treedt en grote
vraagstukken collectief oppakt. Duurzaamheid houdt onder meer in:
diervriendelijke huisvesting, beperking van medicijngebruik,
emissiearme stalsystemen die passen in de omgeving, mestafzet en
regionaal gesloten kringlopen. Schaalvergroting is een voorwaarde
voor een concurrerende kostprijs en maakt investeringen in
duurzaamheid mogelijk.

6

Om de kansen te kunnen benutten, moet daarnaast aan drie
voorwaarden worden voldaan: verbetering van het imago, oplossen
van mineralenvraagstukken en ruimtelijk beleid voor
bedrijfsontwikkeling. Een positief imago is belangrijk voor draagvlak
in de maatschappij (‘licence toproduce’) en ondersteunt de afzet van
het hoogwaardige, duurzaam geproduceerde varkensvlees.
Mestafzet op basis van innovatieve be- en verwerking is nodig om de
continuïteit van de sector in zijn huidige omvang te borgen. Ruimte
voor bedrijfsontwikkeling is onderdeel van de reconstructie-afspraken
in de voor de varkenshouderij belangrijkste provincies. Doorvoering
hiervan, met oog voor de bezwaren van verontruste omwonenden, is
noodzakelijk om de varkenshouders voldoende ontwikkelingskansen
te bieden.
Ander soort ondernemerschap
Op het niveau van de individuele
varkenshouder vragen de
uitdagingen om een ander soort
ondernemerschap. De
varkenshouder van de toekomst
zoekt zijn kansen in duurzame
productie die aansluit bij de
wensen van de moderne
consument. Communicatie, zowel binnen het eigen bedrijf, in de
keten als ook naar buiten toe, wordt steeds belangrijker. De
varkenshouder verschuift van een individualistische ondernemer
naar een netwerkondernemer.

Voederwaarde maïskuilen van prima kwaliteit.
BLGG heeft de gemiddelde voederwaarde van de snijmaïs weer
bekend gemaakt. Gemiddeld is de voederwaarde van uitstekende
kwaliteit. Uiteraard is er wel sprake van een behoorlijk grote variatie.
Met name in ds-gehalte, VEM en zetmeelgehalten zie je dit terug.
Hieronder in de tabel ziet u de gemiddelde voederwaarden van de
laatste 3 jaren van BLGG en het gemiddelde van de eerste 53
monsters die wij als Zuid Oost Salland binnen kregen.

Maiskuilen gemiddelde ( BLGG)

Droge stof
VEM
WDVE
FEB
RE
Zetmeel
ADL
Melkzuur
Fosfor (P)

2013

2012

2011

ZOS

347
991
54
-42
67
358
16
46
1,9

362
987
53
-42
63
358
16
45
1,9

359
981
56
-37
76
349
17
47
2

355
1014
54
-42
69
367
16
45
1,8

Langjarige
gemiddelde
356
985
54
-38
69
359
17
46
1,9

Wij als Zuid Oost Salland adviseren in het algemeen rassen met een
goede VEM opbrengst en een hoge verteerbaarheid. Wij komen dan
vaak uit bij de Limagrain rassen(LG 30211, LG 30218) en Messago.
De opbrengst was dit jaar wel wat minder, gezien de
groeiomstandigheden valt het achteraf nog mee. Het lijkt er ook wel
op dat de oogsten steeds later vallen. Om dan nog graszaad in te
zaaien is het vaak aan de late kant.
Indien men op voorhand weet dat er na de maïs graszaad in moet, is
het verstandig in elk geval een vroeg ras te kiezen. Dit gaat vaak wel
iets ten koste van opbrengst maar geeft duidelijk meer kans op goed
grasland.

Collectieve aanpak imago, mestafzet en ruimtelijke ordening
Bij de genoemde thema’s - imago, mestafzet en ruimtelijke ordening
- is een collectieve aanpak wenselijk. Het aantal bedrijven in de
sector zal sterk dalen, terwijl het besef bij varkenshouders groeit dat
meer samenwerking en communicatie voorwaarden zijn om binnen
nieuwe grenzen te kunnen groeien. Daarmee is het fundament voor
een duurzame, maatschappelijk geïntegreerde varkenshouderij
gelegd.
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Hieronder de samenstelling en waardering

ZOS Grasland Optimaal

Totale ds opbrengst
maaiproefvelden

DS opbrengst 1e snede

Tertra/diploid

Rassen
Arsenal
Rossera

23-mei
5-jun

8.2 7.0
7.9 6.9

8.6
8.3

Diploid
Diploid

103
98

103
103

30

Maurizio

24-mei

8.2 7.7

8.9

Tetra

106

102

8-jun

8.1 7.4
8.1 7.3

8.9
8.8

Tetra

101
102.5

101
102

Kortom weer een mengsel met
uitstekende landbouwkundige
eigenschappen en hoog in
opbrengst voor zowel de 1e snede
als de totaal opbrengst.
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Kroonroest resistentie

20
15

35 Estrada
100 Gemiddelde

2014
30 % Maurizio
35 % Estrada
20 % Arsenal
15 % Rossera

Wintervastheid

%

Standvastigheid

2013
30 % Maurizio
35 % Rivaldo
20 % Arsenal
15 % Toronto

Gemiddelde
doorschietdatum

Al enkele jaren werkt Zuid Oost Salland met een eigen
graszaadmengsel.
Dit mengsel wordt steeds breder en naar volle tevredenheid ingezet.
We zijn destijds met onze eigen samenstelling begonnen omdat we
de beste rassen in ons mengsel willen hebben.
Het mengsel bekijken we elk
jaar opnieuw.
Wanneer er betere rassen op
de rassenlijst doorbreken,
zullen wij deze rassen in onze
eigen samenstelling invoegen.
De grasrassenlijst voor 2014
is inmiddels uitgekomen, met
een 2 tal nieuwkomers die
beter scoren dan onze huidige
rassen.
Vanaf heden wordt ons
mengsel daarom aangepast.
Hieronder het schema waarin u de oude en de nieuwe situatie kunt
zien.
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Bielzen
In Heeten hebben we nog een aantal mooie eiken bielzen liggen.
Lengte 2.60 mtr € 17,50 incl. Voor meer info 0572-381541

Uitslag kleurwedstrijd
De kleurwedstrijd was weer een groot succes, heel veel kinderen
hebben de kleurplaten bij de pieten ingeleverd. Uit al die mooie
tekeningen hebben we 2 winaars getrokken.
De winnaar bij de jongens is:
Twan Smeek 5 jaar
Haarle.
De winnares bij de meisjes is:
Linne Klein Overmeen 3jaar
Heeten
Zij hebben een mooi cadeau ontvangen.
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