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Aan de leden en afnemers 
 
Het voorjaar is goed begonnen. De eerste snede zit alweer in de kuil 
bij een aantal klanten en de akkers liggen er mooi bij. Iedereen is 
een klein beetje bekomen van de nieuwe regels voor derogatie. Het 
is ongekend om tijdens de wedstrijd de regels zo extreem aan te 
passen.De melkprijzen zijn goed en in de geitenhouderij en 
melkveehouderij wordt geld verdiend. Het is spijtig te constateren dat 
het bij andere sectoren niet zo goed gaat. Bij de varkenshouderij 
wordt niks verdient en ook bij de vleeskuikenhouderij zijn de marges 
zeer klein. Het lijkt er soms op, dat het de boer niet gegund is om wat 
te verdienen. Daarentegen trekt de economie aan en vaak is de 
landbouw daarbij de voortrekker. Toch blijkt weer, dat dat dus helaas 
niet voor alle sectoren geldt. 
 
Omzetstijging  
Vorig jaar hebben we een extreem goed jaar gehad qua omzet. Dit 
jaar zijn we weer goed begonnen. De omzetstijging zit op bijna 8 %. 
Dat is boven de gewenste 5 %, maar onder de kritische 10 %. Dus 
we kunnen het allemaal weer goed aan. Dat zien we ook weer terug 
in de organisatie. Langzaam keert de rust weer terug. Toch kunt u 
ons daar ook bij van dienst zijn. Door 2 mogelijke leverdata en 
eventueel 2 dagen van te voren te bestellen, kunnen we de planning 
verder optimaliseren. Dus indien mogelijk: 

• Bestellen 2 dagen van te voren. 
• Opgeven van 2 leverdata. 

Als dat zou kunnen, alvast heel hartelijk bedankt namens het hele 
team van Zuid-Oost Salland. 
 
Open dag 
Op zaterdag 17 mei zal er bij Peter en Lobke Smeenk aan de 
Koersweg 2a te Haarle een open dag worden georganiseerd. Ze 
hebben een mooie nieuwe vleesvarkensstal gebouwd met 1800 
plaatsen. De dag is bewust op zaterdag gepland om de burger ook 
een kijkje in de mooie stal te laten nemen. Wij hopen op mooi weer 
en een mooie opkomst.  
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Wij zijn verheugd dat we deze open dag mogen organiseren en de 
burger kunnen laten zien hoe goed de dieren het in de stal hebben. 
Verderop in Zuid-Oost Salland nieuws leest u er meer over. 
 
Uitbreiding in Haarle 
De ledenvergadering is goed verlopen en de leden hebben unaniem 
ingestemd met de uitbreiding in Haarle. Dit omvat concreet 12 
nieuwe gereedproductsilos en het verplaatsen en opwaarderen van 
perslijn 3. Momenteel wordt alles besteksgereed gemaakt en zullen 
de aanvragen binnenkort de deur uitgaan. Daarnaast loopt 
momenteel de vergunningsaanvraag bij de gemeente. Als alles mee 
zit, kunnen wij de vergunning in augustus verwachten en gaan we dit 
jaar zeker starten met de bouw. We hopen dan ons tweejaarlijks 
ledenfeest in de winter te kunnen geven als de uitbreiding in zijn 
geheel gereed is. 
 
Hans Verheul 
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Hitte stress: Effecten op droogstaande koe en 
ongeboren kalf 

 
Via Schothorst Feed Research hebben wij een actueel bericht 
ontvangen over hitte stress bij de droogstaande koe. Vaak gaat het 
bij hitte stress over de melkgevende koeien. In een vorige zomer 
verschenen artikel van Tao and Dahl, 2013 is echter ook de 
aandacht gevestigd op hitte stress bij koeien in het laatste deel van 
de dracht en hun ongeboren kalf. Bij melkkoeien is het laatste 
stadium van de dracht een kritische periode voor de groei van het 
ongeboren kalf en de overgang naar de volgende lactatie. Terwijl 
hoogproductieve dieren al hitte 
stress (verminderde 
voeropname en melkproductie) 
kunnen ondervinden vanaf een 
omgevingstemperatuur van 20-
21˚C,treden effecten bij 
droogstaande koeien door de 
lagere metabole 
warmteproductie wat later op; 
ca 24˚C. Deze grens hangt 
uiteraard ook af van andere 
factoren zoals de verdeling van 
de temperatuur per dag, de luchtvochtigheid en gezondheid van de 
dieren. De invloed van hitte op verschillende kenmerken werd nader 
belicht: 
 

- Invloed van hitte stress op functioneren in de volgende lactatie 
en uierfunctie. 
In diverse onderzoeken is aangetoond dat de melkproductie 
een negatieve invloed ondervindt van hitte stress in de laatste 
periode van de dracht voorafgaand aan deze lactatie. De 
lactatiecurve van koeien die gekoeld werden (combinatie van 
schaduw, ventilatie en sproeien) om hitte stress voor 
afkalveren te voorkomen lag hoger dan de curve van aan hitte 
stress blootliggende dieren 
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- Hitte stress en gevolgen voor het kalf 
Bij vele diersoorten is de lichaamstemperatuur van de 
ongeboren foetus hoger dan die van zijn moeder. 
Waarschijnlijk geldt dit ook voor kalveren: Aangetoond is dat 
hitte stress tijdens de dracht gerelateerd is aan een 
verminderd gewicht van de placenta. Bij drachtige dieren is de 
hoeveelheid zuurstof en voeding die beschikbaar komt voor 
het kalf afhankelijk van de grootte van de placenta. In 
onderzoek is bevestigd dat hitte stress in de late dracht 
gerelateerd is aan een verlaagd geboortegewicht van kalveren 
 

- Hitte stress en immuunfunctie 
Naast een effect op de groei van foetus en pasgeboren kalf 
lijkt hitte stress ook de immuunfunctie van de nakomeling te 
beïnvloeden. Bij kalveren werd na een gelijke biest opname bij 
dieren geboren uit dieren met hitte stress een lagere 
antistoffen gehalte in het bloed gevonden dan bij kalveren die 
geboren waren uit koeien zonder hitte stress. 
 

Meerdere belangrijke kenmerken bij koe en ongeboren kalf worden 
dus volgens onderzoek beïnvloed door hitte stress tijdens de 
droogstand. Het lijkt dus van belang om ook bij droogstaande koeien 
te trachten hitte stress te voorkomen door zorg te dragen voor 

verkoeling en voldoende drinkwater van 
goede kwaliteit. Verkoeling in de vorm 
van schaduw leverde in de beschreven 
onderzoeken een licht positief maar niet 
significante verbetering van de 
productie op; schaduw in combinatie 
met ventilatoren (bewegende lucht) 
en/of vocht op de huid (let op dat niet 
alleen de luchtvochtigheid verhoogd 

wordt) leverde de beschreven positieve resultaten. Uit onderzoek bij 
melkkoeien is gebleken dat tijdens hitte koeien wel tot twee keer 
meer kunnen drinken. Bij warm weer dus niet alleen aan de 
melkkoeien extra aandacht en zorg geven, maar ook zeker de 
droogstaande koe niet vergeten. 
 

 
6 

Compact voeren. 
 

Vanuit Denemarken is een heel nieuw systeem van gemengd voeren 
geïntroduceerd. Op internetfora is er al geregeld aandacht aan 
besteedt. De Schothorst heeft dit ook opgepakt en info over 
verzameld. Ook is de Deense veevoedingsdeskundige, Niels Bastian 
Kristesen, in een vergadering geweest om een toelichting te geven 
op dit systeem. Hij is de bedenker en erg enthousiast over de 
resultaten. Het hele systeem is erop gericht om selectie aan het 
voerhek tegen te gaan en een zodanig (nat) mengsel te maken dat 
elke hap hetzelfde is. Dit wordt 
vooral toegepast bij TMR-
rantsoenen, dus rantsoenen 
compleet gemengd aan het 
voerhek inclusief alle 
krachtvoerachtigen. Ook bij 
rantsoenen met een gedeelte 
krachtvoer erin zouden 
geschikt zijn voor dit systeem.  
Het principe van compact voeren is als volgt: 

- Verhogen van het vochtgehalte ( DS verlagen) 
- Verkleinen van vezelrijk materiaal 
- Verhogen van het soortelijk gewicht van de mix 
- Fijne krachtvoer deeltjes blijven plakken aan grovere 

ingrediënten  
 

Deze manier van voeren zou moeten leiden tot de volgende 
voordelen: 

- Verminderen van sorteergedrag 
- Verzekeren van homogeniteit van het opgenomen voer ( elke 

hap hetzelfde) 
- Verbeteren van ruwvoer verteerbaarheid 

• Verbeterde toegankelijkheid voor enzymen van 
pensflora 

• Verminderde hoeveelheid verteerbare vezel in mest 
- Verbeteren van mest consistentie 
- Verbeteren voerefficiëntie  
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Volgens de Denen zou het mengproces als volgt moeten verlopen: 
Het gaat is 3 fases en die zijn als volgt:  
-Fase 1:         Eerste menging:krachtvoer (grondstoffen) en natte 
bijproducten 

- Weken van krachtvoer of droge 
krachtvoergrondstoffen met water 

- Toevoegen van natte bijproducten (bieten, etc) 
- 20 minuten mengen (afhankelijk van messen en 

snelheid) 
- Minimaal 1-12 uren laten weken 

 
-Fase 2:         (middle mix): Volgende menging vezelrijk materiaal 

- Voeg al het ruwvoer toe (behalve van 
maïssilage) 

- Continu mengen gedurende 20 min 
- Doel is het slecht afbreekbare vezelrijke 

materiaal zoveel mogelijk te snijden/openen. 
Krachtvoercomponenten hechten aan vezelrijke 
materiaal 
 

-Fase 3          Laatste mening (final mix) 
- Voeg maïssilage toe 
- Continu mengen gedurende 15 min 
- Zet de menger niet stil tussen de tweede en 

derde mengfase 
 
Al met al een heel ander systeem dan hier gangbaar is. Ook wordt er 
geen extra structuur meer toegevoegd aan het voer. Zij streven naar 
een ds% van 34-38% van het gemengde rantsoen aan het voerhek. 
Het dieselverbruik zal wel fors hoger worden en het vergt veel arbeid. 
Vooral bij veel selectie aan het voerhek is het wellicht een systeem 
om eens aan te denken. In Nederland zijn inmiddels wel een aantal 
veehouders die deze manier van voeren aan het testen zijn, maar 
meestal in een tussenvorm. Dat wil zeggen dat het nog niet zo 
extreem nat en fijn gemengd wordt als in Denemarken. 
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Uw schapen en lammeren de wei in 
 

Het is nu een goede tijd om uw schapen en lammeren weidegang te 
verstrekken. De temperatuur is gestegen en de lammeren zijn, in de 
meeste gevallen, groot genoeg. 
 
Een aantal tips voor de 
weidegang van uw schapen en 
lammeren 
 

• Controleer uw afrastering, 
na de winter kan er van 
alles los of kapot zijn 
geraakt. 

 

• Zorg voor voldoende vers en fris drinkwater in de weide. 
 

• Voer uw ooien dagelijks bij met 0,2-1,0 kg schapenbrok. Uw 
lammeren hebben voldoende aan 0,1-0,5 kg per dag. Ooien 
hebben naast eiwit uit weidegras ook energie vanuit de brok 
nodig om melk voor de lammeren te produceren 

 

• Wilt u lammeren afmesten in de wei? Verstrek dan dagelijks 
0,2-1,0 kg lammeren groei of lammeren afmest korrel bij per 
lam. 

 

• Verstrek extra mineralen wanneer uw dieren op beheersgrond 
worden geweiden. Dit kan door een mineralenemmer die 
continu in de wei staat. De schapen kunnen zo mineralen naar 
behoefte opnemen. 

 

• Wissel bij beweiding steeds van perceel. Zo voorkomt u 
besmetting met maagdarmwormen. 

 

• Controleer uw schapen en lammeren regelmatig op maden. 
Ook in het vroege voorjaar komen maden voor. 
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Pleegzeugen maken is te voorkomen! 
 

Biggen overleggen naar pleegzeugen is vaak zo vanzelfsprekend dat 
de nadelen uit het oog worden verloren. Er zijn goede argumenten 
om het overleggen tot het minimum te beperken. Maar hoe doe je dat 
bij een alsmaar groeiend aantal biggen per zeug. 
 
Er zijn 2 hoofdredenen om je steeds weer af te vragen waarom je 
pleegzeugen gebruikt en hoe je het overleggen van biggen verder 
kunt beperken. 
 

1. Inzet van pleegzeugen is negatief voor het kraamstal 
gebruik en daarmee voor het rendement van het bedrijf. 
Als voorbeeld nemen we een 
bedrijf met 500 zeugen en 120 
kraamhokken. Dit bedrijf heeft 
gemiddeld 24 zeugen per 
weekgroep en werkt met een 
zoogperiode van 4 weken. Als 
dit bedrijf 3 pleegzeugen per 
week nodig heeft, dan stijgt de 
kraamhok hokbezetting per 
weekgroep met 12%. Ook de 
consequenties voor de 
speenleeftijd zijn groot. Je moet 
in deze situatie de helft van de 
zeugen al op 3 weken spenen 
in plaats van 4 weken, anders 
heb je te weinig kraamhokken. 
Dit zelfde rekensommetje gaat 
op als je al met een kortere 
zoogperiode werkt. Met alle negatieve gevolgen van eerder 
spenen voor de gezondheid. Daarnaast is het maken van 
pleegzeugen natuurlijk veel werk en verstoort het meestal de 
opbouw van je weekgroepen 
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2. Inzet van pleegzeugen is negatief voor de diergezondheid. 
De rekensom hierboven laat zien dat je een aanzienlijk deel 
van de biggen al op 3 weken moet spenen. Hiervoor hebben 
de biggen in een speengroep niet dezelfde leeftijd en vaak 
ook niet hetzelfde speengewicht. Een big van 3 weken heeft 
andere behoeftes qua voeding en huisvesting dan een big van 
4 weken. Dit verschil in leeftijd vraagt extra aandacht en tijd. 
Daarnaast brengt het werken met pleegzeugen risico`s voor 
de gezondheid van de biggen met zich mee: 
 

• Bij inzet van pleegzeugen worden vaak meer biggen 
van verschillende tomen gemengd. Hierdoor worden 
ook ziektes gemengd. Juist in deze mengtomen zien 
we veel vaker gezondheidsproblemen zoals diarree, 
kreupelheden en andere ziektes. 
 

• Pleegzeugen zullen eerder biggen doodliggen of dood 
bijten. En de daggroei per big per dag is bij een 
pleegzeug lager dan bij de eigen moeder. Dit als gevolg 
van de verstoring van de sociale rangorde en de 
hogere ziektedruk. 

 
Meer biggen grootbrengen bij de eigen moederzeug: hoe pak je 
dat aan? 
De noodzaak van overleggen naar een pleegzeug verschilt per 
bedrijf. Er zijn echter vier belangrijke adviezen om meer biggen bij de 
moederzeug groot te kunnen brengen. De adviezen gelden voor 
iedere zeugenhouder. 
 

1. Zorg goed voor de Zeug 
Hoe prettiger de zeug zich voelt, hoe vaker ze haar biggen 
“roept” om te komen drinken. Zorg daarom zo goed mogelijk 
voor de zeug! Voor de geboorte kun je de melkproductie positief 
beïnvloeden door de zeug tijdens de dracht niet te laten 
vervetten. Controleer regelmatig de spekdikte van de zeugen 
die het kraamhok ingaan. En stel als het nodig is de voercurve 
bij. Pas ook op met het voerniveau de laatste dagen van de 
dracht. Te veel energie in het voer zorgt voor melkstuwing en 
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harde uiers rondom het werpen. Daarna zijn de eerste dagen na 
de geboorte belangrijk voor een goede opstart van de 
melkproductie. Controleer minimaal 2 maal per dag de volgende 
punten: 
 

• De smeuïgheid van de mest. 
• De wateropname van de zeug. ( is de voerbak nat?) 

• Voel aan de uier als de zeug op de buik ligt of als de 
biggen onrustig zijn. 

• Bij twijfel altijd de temperatuur meten! 
 

2. Afblijven is vaak beter 
Overleggen doe je pas de dag na de geboorte en zo min 
mogelijk. De big moet voldoende biest opnemen en dat gaat het 
beste bij de moederzeug. Laat zoveel biggen bij de zeug liggen 
als er goede spenen zijn. Het aantal goede spenen kun je 
herkennen tijdens het werpen en de eerste uren daarna. Elke 
speen die onbeschadigd is en waar ook duidelijk uierweefsel bij 
hoort, tel je mee. Kijk ook altijd even op de zeugenkaart. Een 
zeug die de vorige worp 13 
biggen heeft grootgebracht kan 
er vaak deze keer ook weer 
makkelijk 13 of 14 aan. En 
soms is er prima plaats voor 15 
of 16 biggen.  
 
Zeugen herkennen 
overgelegde biggen. Ze zullen 
er vaker naar bijten en vaker 
proberen zo`n big dood te 
liggen. Een zeug die veel 
overgelegde biggen heeft, roep haar biggen ook minder vaak 
om te komen drinken, waardoor de biggen minder baak drinken 
dus minder hard groeien. Het streven naar uniformiteit door 
middel van overleggen is begrijpelijk, maar vaak valt dat eerder 
negatief dan positief uit. Meer overleggen betekend meer onrust 
en meer uitval. Bovendien zijn er betere manieren om de 
uniformiteit te verbeteren ( zie advies 3) 

 
12 

3. Goed bijvoeren 
Als elke big een speen heeft waar melk uitkomt, zal  
er tijdens het zogen rust zijn aan de uier. Toch zijn  
er altijd spenen die niet zo goed zijn. Zorg dat de  
biggen die aan die spenen liggen snel voldoende  
bijvoeding krijgen. Verstrek een melkproduct als  
Milkiwean Yoghurt gedurende 14 dagen en schakel  
dan over op een kwalitatief hoogwaardige prestarter. 
 Zo voorkom je dat de biggen terugvallen of tussen 
 de zoogbeurten door bij de zeug proberen te drinken.  
Dat leidt immers weer tot onrust, slechtere groei en hogere 
risico op doorliggers. 
 

4. Blijf altijd kritisch op jezelf 
Elke dag blij je met vakmanschap en ervaring naar je biggen in 
de kraamafdelingen kijken. Heb je de juiste biggen bij de zeug 
liggen? Hadden er meer bij kunnen liggen, of heb je juist te veel 
biggen bij de zeugen gelaten? Wat doe je dus de volgende keer 
weer anders? Je zult zien dat een goede zorg voor de zeugen 
en haar pasgeboren biggen in combinatie met goed bijvoeren 
zorgt voor een toename van het grootbrengend vermogen per 
zeug en een afnemende behoefte aan pleegzeugen. En dat is 
pure winst! 
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Open dag 
 

Familie Peter en Lobke Smeenk 
Haarle 

 
Graag nodigen wij u uit 
voor de open dag ter 
gelegenheid van het 
realiseren van de nieuwe 
vleesvarkensstal van de 
familie Peter en Lobke 
Smeenk in Haarle. U bent 
van harte welkom op 
zaterdag 17 mei van 11.00 
uur tot 16.00 uur,om onder 
het genot van een hapje en 
drankje deze mooie stal te 

bewonderen Er is natuurlijk heerlijk bereid “veilig” IKB, QS, Tesco 
gecertificeerd varkensvlees om te proeven en ook voor de kinderen 
is er vermaak. 
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Wat is er te zien 
 

� Uitbreiding door nieuwe stal van eenvoud naar in totaal 4000 
vleesvarkens 

� Nieuwe stal voorzien van combiroosters 
� Unieke luchtinlaat (Ohman systeem) met gestuurd gordijn 
� ACC-95 Chemische luchtwasser (95% ammoniakreductie) 

 
We zien u graag op 17 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Familie Peter en Lobke Smeenk en de deelnemende bedrijven 
 
Adres 
Koersweg 2a 
7448 RS 
Haarle (gem. Hellendoorn) 
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Brabant Mixture 
 
 
Tot juli 2014 mogen we nog Brabant Mixture 
verkopen. 
Tot juli 2015 mag dit nog verspoten worden. 
Mixture heeft als werkzame stof 2.4-D MCPA 
en DICAMBA. Dit dood alles behalve gras. 
Mixture is verkrijg baar in 1 liter verpakking. 
Nog verkrijgbaar in Heeten 
 

Op=Op 
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