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(r.v.)

Aan de leden en afnemers
De feestdagen staan weer voor de deur en het jaar is alweer bijna
voorbij. Daarom wil ik u als eerste er graag op wijzen om met de
komende feestdagen voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. De
vraag is of u de bestelling voor donderdag 19 en vrijdag 20
december wilt doen. Dit om er voor te zorgen, dat wij ook tijdig op
dinsdag 24 december klaar zijn. Als u bij de bestelling ook 2
mogelijke leverdagen kunt opgeven, geeft dat voor ons extra ruimte
om een goede planning te maken. Voor noodgevallen kunt u ons
altijd op ons gewone nummer bereiken.
De landbouwbeurs in Hardenberg is weer achter de rug. Het blijft
toch apart dat er geen intensieve veehouderij beurs meer is, een
heel gemis. De rundveebeurs werd ondanks het goede weer goed
bezocht. We hebben weer veel klanten mogen begroeten in onze
stand. Vorig jaar spraken we alleen maar over fosfaat en nu was het
thema de stikstof problematiek. Ook de prijswinnaar van de actie is
bekend. Het waren uiteindelijk 333 trekkers op de foto op het
Malieveld. Het is goed om onze klanten te spreken en te horen dat
de tevredenheid hoog is. Ook zijn er wat kanttekeningen gemaakt,
waar wij weer goed van kunnen leren.
Inzake de stikstof problematiek is er al een hele verandering gaande,
echter we zijn er nog niet. Het is wel goed om te zien, dat we op 1
oktober duidelijk spraken over een beleid om de landbouw in een
positief daglicht te brengen. Echter door de acties van 1 oktober en
16 oktober is het beeld in Nederland fors verandert. Hier heeft het
beleid niks aan bij gedragen. Dat hebben we zelf allemaal gedaan.
Langzamerhand begint de politiek te erkennen, dat de landbouw niet
de schuldige is. En dat de politiek in het verleden verkeerde keuzes
heeft gemaakt. Echter zover zijn we nog niet.
De grote vraag is of het beeld in Nederland over de landbouw is
verandert, of durft de burger er nu voor uit te komen dat het goed is
om positief over de landbouw te praten. Ik denk dat de gemiddelde
Nederlander altijd al positief over de landbouw was. Echter 5% van
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de bevolking (en laat die nu net in de politiek, maar ook bij de
media zitten) heeft een negatief beeld en die bepaalde het beeld van
heel Nederland. Die posities moeten opgeschoond worden. Dat heeft
tijd nodig, maar daar zijn we nu goed mee bezig.
We hebben jaren aan een positief imago gewerkt en dat werkte
goed, echter de media weigerde dat te laten zien. Door Agractie
komt dat nu in één keer naar buiten en dat is iets om als agrariër
super trots op te zijn. Want dat hebben we wel met zijn allen bereikt.
Daarnaast was het indrukwekkend om beide keren op het Malieveld
te staan. Wij waren ook aanwezig met bus en bulkauto. Want ons
gaat de sector aan het hart en dan is dit het minste wat we kunnen
doen. De saamhorigheid die dagen en de steun van de Haagse
inwoners was gewoon super en tegelijk ontroerend.
Daarnaast de acties bij de provinciehuizen. Gelukkig heeft Overijssel
een verstandig besluit genomen en alles ingetrokken. Ook dat
hebben we met zijn allen bereikt. Het heeft veel geholpen, maar we
zijn er nog zeker niet. We zullen zeker nog vaker op de bres moeten.
Het jaar is daarnaast alweer bijna om. Dan is het goed om de balans
op te maken. De donkere doch feestelijke dagen rond kerst geven
daar altijd alle gelegenheid toe. Een jaar waarbij we eindelijk stilstaan
van ons lange bestaan van de coöperatie namelijk 101 jaar. Maar
ook het jaar van 3 jubilarissen. Louis 25 jaar Jan Oosterwijk 40 jaar
en Jan Mekers zelfs 50 jaar in dienst. Op alle 3 zijn we natuurlijk
super trots.
Grondstofprijzen
De oogsten zijn weer binnen en dan kan de balans worden
opgemaakt. De oogsten waren best goed te noemen en nu zie je
voorzichtig een stijging door de opslagkosten van grondstoffen. De
afgelopen maanden zijn de energie (granen) producten en eiwit (soja
en raap) producten daardoor iets gestegen.
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Echter door de discussie tussen China en de VS en de
verschuivingen van de vraag in de wereld is het moeilijk te
voorspellen wat de prijzen de komende maanden gaan doen.
Gelukkig zijn de extreme prijzen van bijproducten in de meeste
gevallen weer naar een normaal niveau gedaald.
De voerprijzen begeven zich voorlopig in een rustig vaarwater.
50 jaar dienstverband Jan Mekers
Zoals eerder gemeld, was op 11 november 2019 Jan Mekers 50 jaar
in dienst. Bijna de helft van de bestaansduur van de Coöperatie. Iets
waar we zeker goed stil bij hebben gestaan en supertrots op zijn. Op
de dag zelf hebben we hem uitgezwaaid en gaat hij nu van zijn
welverdiende pensioen genieten. In de media is er ook goed
aandacht voor geweest. Het bestuur en de Raad van
Commissarissen hebben Jan en zijn gezin een receptie aangeboden
op 30 november. Deze was ook goed bezocht en heel gezellig. Het is
mooi om te zien hoe Jan door de leden gewaardeerd wordt. We
wensen Jan en zijn gezin dan ook heel veel geluk en een goede
gezondheid toe.
Nieuwe website
In november is ook onze nieuwe website gelanceerd. De oude
website kon niet meer onderhouden worden en daarom moest er een
nieuwe gemaakt worden. U kunt hem bekijken op de vertrouwde plek
op www.zuidoostsalland.nl.
Open dag familie Haarman
In oktober is de open dag van het nieuwe geitenbedrijf van de familie
Haarman geweest. De dag is heel druk bezocht en we hebben alleen
maar positieve reacties ontvangen. Een heel geslaagde manier om
collega’s maar ook burgers de sector op een mooie manier te laten
zien. We wensen de familie Haarman veel succes in de toekomst
met deze schitterende locatie.
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Nieuwe medewerker Winkel
In de winkel is op 1 december Ans Schutte uit Lettele gekomen. Ans
heeft veel winkel ervaring en is blij om ons team te komen
versterken. Ze komt voor Machteld Bronkhorst in de plaats, die
verder gaat met haar opleiding. Ze is dan ook vol enthousiasme
begonnen en we wensen haar veel succes en werkplezier toe.
Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws zal ze zich voorstellen.
Terugblik
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug
te blikken. Op personeel vlak hebben we in 2019 weer een aantal
nieuwe collega’s mogen verwelkomen. In Heeten is Ans Schutte in
de plaats van Machteld Bronkhorst en Gerrie Heerink, begonnen om
het team te versterken. Op de vrachtwagen is Arjan Deterd Oude
Weme gestart om het werk van René Hallink over te nemen. En op
kantoor in Haarle hebben we 2 nieuwe medewerkers. Erik Jansen
Holleboom is gestart als rundveevoorlichter en Gerjanne Beltman is
gestart om de buitendienst te ondersteunen. Hiermee is ons gehele
team weer op volle sterkte.
Op voergebied hebben we op allerlei vlakken verbeteringen
doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat we druk bezig zijn
geweest met de korrelkwaliteit. Sinds de aanlevering van extreem
droge grondstoffen vanaf de oogst van 2018 hebben we daar toch de
nodige problemen gehad. Het lijkt er op, dat we nu de kwaliteit weer
onder de knie hebben.
Daarnaast zien we weer een verdere verschuiving naar voer op maat
en dat is in onze “kleine” fabriek heel goed realiseerbaar. Hiermee
kunnen we nog specifieker inspelen op de behoefte van het dier. En
ook prijstechnisch kun je hiermee voordelen halen. Wat het dier niet
nodig heeft, hoeft ook niet betaald te worden.
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De verlading in de fabriek is aangepast. Dat heeft wel wat
zweetdruppels gekost. Maar hij werkt nu goed en hier wordt veel tijd
mee bespaard. Dit is goed te merken, omdat we nu het VLOG voer
ook vaak zelf kunnen wegbrengen met dezelfde chauffeurs.
Dan kom ik meteen op de volgende aanpassing: We laten sinds
begin van dit jaar, in goed overleg met onze leden, het VLOG voer
maken bij CAV Den Ham. En dit gaat met volle tevredenheid van
beide zijden. Door het in de buurt te laten maken, kunnen we
besparen op de transportkosten.
Onze mengvoeromzetten zijn dit jaar gestegen. Dit in tegenstelling
tot vorig jaar, hebben we de stijgende lijn weer te pakken. En dat
betreft niet alleen de VLOG voer omzet, maar ook de omzet in onze
eigen fabriek. Het geeft vertrouwen dat we bij een dalende
Nederlandse mengvoeromzet en een verdere overgang van klanten
naar VLOG, de omzet in onze eigen fabriek iets zien stijgen. Dit geeft
toch onze meerwaarde en bestaansrecht weer.
Het is natuurlijk nu afwachten of de gevolgen van de
stoppersregeling en opkoopregeling in de varkenshouderij ons gaat
raken. Maar dat zullen we in 2020 ervaren.
Inzake de sectoren is het goed om te zien, dat de varkenshouderij
een goed jaar heeft en we hopen dat dit door blijft zetten. De eerste
geluiden van een stijgende melkprijs zijn ook in zicht voor de
rundveehouderij. De melkprijs bij de geiten blijft constant op een
goed niveau. In de konijnenhouderij is een krapte in het aanbod
merkbaar en dat zorgt ook voor goed opbrengstprijzen. En nu maar
hopen dat onze onbetrouwbare overheid uit Den Haag hier in 2020
geen verandering in gaat brengen door verkeerd beleid.
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2019. Hiervoor
wil ik u dan ook hartelijk bedanken.
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Ook dit jaar zien we weer door de gerealiseerde technische
resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de afgelopen tijd,
dat wij het goed blijven doen. Wij hebben de ambitie om het beste
voor onze leden te doen. Iets wat wij in 2020 zeker zullen
voortzetten. Als er zaken zijn, laat het ons weten, want wij leren ook
elke dag weer bij.
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van
C.A.V.V. Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een
voorspoedig en gezond 2020 voor u en uw gezin alsmede voor uw
bedrijf.
Hans Verheul
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Actualiteiten
De wintermaanden staan weer voor de deur, dat betekend dat al
het papierwerk weer op orde moet worden gebracht. Voor u als
veehouder is het van belang om te zorgen dat alle informatie
beschikbaar is voor het afronden van de boekhouding. Een aantal
aandachtspunten zijn hieronder voor u op een rij gezet.
 Voor het einde van het jaar moeten er weer vvo’s gekocht
worden. Reken samen met uw voorlichter uit wat u aan vvo’s
moet kopen. Doe dit tijdig zodat u niet tegen het eind van het
jaar tegen verassingen aanloopt
 Houdt goed in de gaten hoe uw fosfaatproductie verloopt.
Mocht u te veel fosfaat produceren houdt er dan rekening mee
dat u wat moet kopen of leasen. Heeft u zelf vraag of aanbod
van fosfaatrechten neem dan contact op met een van onze
voorlichters om te kijken of wij nog wat voor u kunnen
betekenen.
 In Januari moeten de voorraden weer worden doorgegeven bij
RVO. Hierbij wordt veelal ook een BEX berekening gemaakt.
Zorg er voor dat u al uw kuilen bemonsterd heeft en dat u in
zicht heeft welke bijproducten er gevoerd zijn.
 5 jaar geleden heeft het gros van de veehouders E-herkenning
aangevraagd. Wij merken dat bij veel veehouders de Z-login
verloopt ondanks dat u jaarlijks de rekening betaald. U kunt de
Z-login verlengen via www.zlogin.nl vervolgens gaat u naar de
beheermodule en daar kunt u een verlenging aanvragen. Dit
zorgt er voor dat u in Januari gewoon kunt inloggen bij rvo en
niet voor verassingen komt te staan.
 Veel veehouders hebben in zicht wat de wintervoorraad is. Wij
van Zuid – Oost Salland kunnen helpen om vraag en aanbod
van ruwvoer bij elkaar te brengen. Heeft u vraag of aanbod
van ruwvoer, neem dan contact op met een van onze
voorlichters.
Bij overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met een van
onze voorlichters.
9

Feedm 3e kwartaal 2019
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 3e kwartaal
2019 binnen. Feedm laat de economische kengetallen zien op basis
van daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de
gevoerde liters aan de kalveren. In onderstaand schema vindt u de
gemiddelde resultaten van het 3e kwartaal afgezet tegen het 3e
kwartaal 2018 en het 2e kwartaal 2019

Het 3e kwartaal 2019 is er iets minder hard gemolken dan het
kwartaal ervoor, een beeld dat jaarlijks te zien is. Door de hete zomer
is met name voor de beweidende bedrijven het een hele opgave
geweest om de productie op peil te houden, het grasaanbod in de
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weide liet qua volume en kwaliteit te wensen over. Ook zien we
de eerste graskuilen van 2019 gevoerd worden met wisselend
resultaat, de conservering van de nat gewonnen 1e snede zorgt
nogal eens voor de nodige uitdaging. Wanneer we de vergelijking
maken met het zelfde kwartaal een jaar eerder valt op dat de
melkopbrengst wat achter blijft ondanks dat we een verschuiving
constateren richting concepten met plus op de melkprijs. De
voerkosten van deze concepten liggen wat hoger dan standaard
voer, dit zien we in het gemiddelde echter niet bijzonder naar voren
komen.
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Aandachtspunten m.b.t. de
transitieperiode bij geiten
De komende weken is het noodzakelijk om de drachtige geiten goed
in de gaten te houden. Voor je het weet begint de transitie periode
weer. Het is belangrijk om de voeding af te stemmen op de lactatie
fase waarin de geiten zitten. Drachtige geiten mogen geen conditie
verliezen. Voorkom zeker in de laatste maanden van de dracht alle
vormen van stress. Het is belangrijk om de rantsoen overgangen
rustig en uitgebalanceerd te doen.
De pens heeft zeker zes weken nodig, om zich goed en volledig aan
te passen aan het ruwvoer.
Kies voor veilig, zeer smakelijk ruwvoer met een niet te hoog ruw
eiwitgehalte. Veel eiwit kan namelijk leiden tot extra zware lammeren
en extra zuchtvorming. Begin een maand voor het aflammeren met
het voeren van transitiebrok en bouw de transitie brok wekelijks
verder op.
Groepswisseling veroorzaakt veel stress. Ga ook in de tweede helft
van de dracht niet wisselen in de groep. Zorg dat de pot tijdig wordt
uitgemest. Dit voorkomt tevens stress en verlaagt de bacteriedruk
(vanwege schoon stro) bij hoogdrachtige geiten. Het is erg belangrijk
dat de geiten rondom het werpen een optimale vreethouding hebben.
De geiten mogen zeker niet teveel “achterover” staan bij het vreten.
Wanneer de geiten teveel achterover staan dan is de kans op
“kaplijven” heel groot.
Tips rondom werpen
De periode rondom aflammeren is de meest uitdagende periode voor
een melkgeit. Wanneer de geit de transitieperiode goed door komt,
dan volgt er een goede lactatie.
 In deze periode is een goede penswerking extra belangrijk. Dit
bereik je door continu een hoge drogestofopname van
ruwvoer aan te bieden en aan te vullen met uitgebalanceerd
krachtvoer. Controleer en optimaliseer continu de
voeropname.
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Op de dag van aflammeren vreet een geit bijna niet. Het
is dan ook van groot belang dat het voer zo smakelijk mogelijk
is om de voeropname wel te blijven stimuleren.
Een hoge drogestofopname in de dagen voor werpen geeft de
geit een buffer in de penswerking, waardoor ze na het
aflammeren goed kan opstarten. Hoe eerder de “verse” geit
vreet, hoe sneller de geit weer op kracht komt.
 Na aflammeren kan o.a. de krachtvoergift weer opgebouwd
worden. Door een hoge drogestof opname wordt de pens
goed gevuld, schoont de baarmoeder op en wordt de
melkproductie gestimuleerd.
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Spijsvertering van een geit
Melkgeiten behoren tot de herkauwers en beschikken over een
uitgebreid spijsverteringssysteem. Ze bezitten vier magen, te
weten drie voormagen: de pens, de netmaag en de boekmaag en
de échte maag, de lebmaag. De pens
is feitelijk een grote zak met
een inhoud van circa 23 liter (ter
vergelijking: de
maaginhoud van de mens is ongeveer
2 liter). Via de netmaag,
met een inhoud van ongeveer 2 liter,
komt het voedsel in de pens.
Voor een goede penswerking is
structuurhoudend materiaal nodig, zoals gras, hooi, voordroogkuil of
stro.

In de pens en de netmaag ondergaat het voedsel een
voorbereidende spijsvertering. De binnenwand van de pens is
voorzien van allerlei harde uitstulpingen en wordt door spierlijsten in
verschillende afdelingen verdeeld. Door inwerking van bacteriën,
gisten en eencelligen vinden belangrijke omzettingen plaats. Nadat
het voer is opgenomen, begint de geit na een half uur tot een uur met
herkauwen. Een spijsbrok wordt uit de pens opgerispt, waarbij tevens
gassen ontsnappen die u goed kunt horen en ruiken. De spijsbrok
wordt vervolgens ongeveer een minuut herkauwd. Het herkauwen
kan in heel verschillend tempo verlopen, afhankelijk van het
opgenomen voedsel, het temperament en de leeftijd van de geit. De
geit slikt de herkauwde hap weer door, die vervolgens in de netmaag
terecht komt. De netmaag heeft aan de binnenzijde een netvormige
structuur, waaraan dit orgaan zijn naam ontleent. Na verloop van tijd
wordt de spijsbrok vermengd met spijsverteringssappen en door de
netmaag-boekmaagopening naar de boekmaag verplaatst. De
boekmaag is de kleinste maag. Deze heeft een inhoud van ongeveer
één liter en dankt zijn naam aan
14

de bladen (als in een boek) die daar worden aangetroffen. Door deze
bladen heeft het een groot oppervlak en kunnen
voedselsappeneffectief worden opgenomen in het bloed. Het voedsel
gaat nu eerst naar de echte maag, de lebmaag, die een inhoud van
ongeveer 3,5 liter heeft.

15

Daarna volgt langzaam de spijsbrok. Vervolgens passeert de
voedselbrij de twaalfvingerige
darm, waarin de alvleesklier en
de galblaas uitmonden. De
alvleesklier scheidt een sap af
waarin verschillende enzymen
voorkomen die nodig zijn voor
de splitsing van eiwit, zetmeel
en vet. Daarna gaat het voedsel
naar de dunne darm. Hier
worden de voedingsstoffen in de
bloedbaan opgenomen. Via de
dikke darm en de endeldarm
zullen de mestballetjes uiteindelijk naar buiten komen. De urine wordt
door de nieren uitgescheiden en via de blaas op de bekende manier
geloosd
bron: Praktijkreeks hobbydieren
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Afrikaanse varkenspest maakt
sprong in Polen
In Polen op 80 kilometer van de grens met Duitsland is op 4
november een wild zwijn aangereden dat besmet bleek met
Afrikaanse varkenspest, meldt het Poolse blad TopAgrar. AVP maakt
daarmee een sprong van 250 kilometer van het dichtstbijzijnde
besmette gebied.
De besmetting van het wilde zwijn is op 14
november bevestigd. Het wilde zwijn is
gevonden in de provincie Lebusz. Het Poolse
ministerie van Landbouw en
plattelandsontwikkeling heeft daarop een
besmet gebied aangewezen met een straal
van 5 kilometer rondom de vindplaats. In dit
gebied zijn geen varkensbedrijven. Het gebied
wordt nu omrasterd en er wordt gezocht naar
dode zwijnen. Daarnaast komt er nog een beschermingszone in een
straal van 10 kilometer rondom de vindplaats en ook daar komt een
hekwerk en wildroosters. Hieromheen komt dan nog een bufferzone
met een straal van 36 kilometer.
Meer besmettingen?
Volgens nog niet officieel bevestigde berichten zijn er in de 5
kilometer zone acht dode zwijnen gevonden. Volgens TopAgrar
zouden daaronder ook besmette zwijnen zijn, maar dat is ook nog
niet officieel bevestigd.
Bron: Varkens.nl
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Antibioticagebruik in Nederland op goede
weg
Nederland is een van de Europese landen waar het
antibioticagebruik al goed wordt aangepakt en daarmee ook
antibioticaresistentie. In heel Europa gezien is er echter nog weinig
vooruitgang te melden bij de aanpak van antibioticaresistentie
volgens een rapport van de Europese Rekenkamer.
De Europese Rekenkamer heeft onderzocht wat de aanpak is van de
Europese Commissie en het Europees Centrum voor ziektepreventie
en -bestrijding (ECDC) is op het gebied van antibioticaresistente.
Werkt de ‘one-health’ aanpak voldoende bij het verstandig gebruik
van antibiotica, de aanpak van
antibioticaresistentie en het monitoren van
levensmiddelen op resistente bacteriën.
Weinig bewijs
De conclusie is dat er tot op heden weinig
bewijs is voor vooruitgang op het gebied van
antibioticaresistentie. Voor het monitoren van
antibioticaresistentie in ziekenhuizen en
andere zorginstellingen zijn er kosteneffectieve mogelijkheden. Die
worden door de lidstaten echter niet consequent gebruikt. Daardoor
zijn er niet in alle lidstaten volledige gegevens over infecties met
resistente bacteriën in de zorg. Wel is duidelijk dat infecties in de
zorg de voornaamste bron zijn van resistentie bij de mens. In IJsland
is dat met 5 procent het laagste, in bijvoorbeeld België, Duitsland en
Nederland is dat onder de 20 procent. In landen als Bulgarije,
Griekenland en Roemenië is het meer dan 50 procent.
Dalend gebruik
In de veehouderij ligt het antibioticagebruik hoger en in sommige
landen veel hoger dan bij mensen. Dit geldt zowel gezien als totaal
aantal doses als in verhouding tot het gewicht, meldt de
Rekenkamer. Wel worden antibiotica steeds verstandiger gebruikt,
de verkoop van antibiotica nam tussen 2011 en 2016 met 20 procent
18

af (inmiddels is dit in 2018 verder gedaald naar 32 procent
Europees gezien). De verschillen tussen de lidstaten zijn echter heel
groot blijkt uit het rapport. Sommige landen gebruikt nog steeds te
veel en soms stijgt het gebruik zelfs nog. IJsland, Noorwegen,
Zweden hebben al jarenlang het laagste gebruik van antibiotica. Er is
daar strikte wetgeving met betrekking tot preventieve maatregelen en
de inzet van antibiotica. Het rapport noemt verder Nederland,
Frankrijk en Spanje als landen waar in het verleden veel antibiotica
werden gebruikt. In Frankrijk en Nederland is het gebruik tussen
2011 en 2016 nagenoeg gehalveerd. In Spanje is het tussen 2014 en
2016 met 13 procent gedaald. Maar nog steeds is dit volgens de
Europese Rekenkamer een land waar veel gebruik wordt gemaakt
van antibiotica. Het land heeft wel resultaat geboekt bij de inzet van
colistine. Dat was daar het hoogste van de EU, Inmiddels is het
gedaald naar vrijwel het Europese streefdoel.
Meer aandacht nodig
Omdat er jaarlijks in de EU naar schatting 33.000 mensen overlijden
door resistente bacteriën vindt de Rekenkamer dat er meer aandacht
moet zijn voor dit onderwerp. De EU heeft eind 2018 inmiddels
nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van diergeneesmiddelen
en gemedicineerde voeders. Preventief gebruik van antibiotica voor
groepen dieren is verboden en ook bij ziekte is groepsmedicatie niet
zomaar toegestaan. Daarnaast is het bestaande verbod op
groeibevorderaars in diervoeders versterkt.
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Diagnostiek voer gezondheidsexpert
Het stellen van de juiste diagnose is een vak apart. Sectie en
histologie leggen de gevolgen van aandoeningen bij het varken bloot.
Testen van bloed- en/of speekselmonsters leveren ook waardevolle
informatie op, maar de interpretatie van de
uitslagen levert vaker voer op voor discussie
ook tussen gezondheidsexperts.
Niet is zo belangrijk bij gezondheidsproblemen
dan zo snel mogelijk de juiste diagnose te
stellen. Is onomstotelijk vastgesteld wat de
primaire veroorzaker is van een aandoening,
dan is ook een plan van aanpak op te stellen
dat effectief zal zijn. Sectie en histologie op
kadavers en enkele geëuthanaseerde varkens met de typische
aandoening, leveren volgens varkensdierenarts Wouter van Herten
van Dierenartsencombinatie ZuidOost, vaak keihard bewijs op. “De
combinatie van het beeld in de stal en de inwendige letsels geeft snel
een duidelijk resultaat wat er speelt. De kosten voor het laten
verrichten van secties worden steeds lager, waardoor de drempel om
dit onderzoek bij de diagnostiek te benutten ook lager wordt.”
Zichtbaar maken
In de praktijk is het testen van bloed- en speekselmonsters meer
gemeengoed. Niet alleen vanwege diagnostiek maar vooral ook om
te beoordelen of vaccinaties in de praktijk effectief zijn. Vooral op foken vermeerderingsbedrijven is bloed- en/of speekselonderzoek nuttig
om de gezondheidssituatie op de bedrijven in de tijd te volgen. MSD
Animal Health geeft via bijvoorbeeld ResPig al jaren hulp bij
gezondheidsproblemen via de dierenarts van het varkensbedrijf. “Het
periodiek volgen van de opbouw van specifieke antistof-titers op
verschillende momenten in het leven van gelten en zeugen maakt
veel zaken zichtbaar”, zegt dierenarts Toine Cruijsen van MSD
Animal. “Maar de interpretatie van uitslagen is lastig. Bepaalde
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vaccins zorgen voor hoge titers en andere entstoffen juist weer niet.
Sommige testen reageren snel, andere testen weer niet. Dus je moet
goed weten welke vaccins en welke testen er worden ingezet en wat
de effecten zijn op de titers. Daarom is het lastig om als nietgezondheidsexpert zomaar even een diagnose te stellen op basis
van cijfers op papier of plotse veranderingen in het lijnenspel. Zelfs
onder experts ontstaat soms discussie over de hoogte van bepaalde
titers en of dat werkelijk de oorzaak van een probleem is. Maar
monitoring door middel van bloed- en speekselonderzoek is alleen al
hulpvol om aan te geven welke infecties géén rol spelen en aan
welke infecties juist méér aandacht moet worden geschonken.”
Dit vertelden Cruijsen en Van Herten op 13 november in Boxmeer
tijdens een bijeenkomst van de sector varkens van Agrivaknet. Ruim
veertig adviseurs/erfbetreders kwamen af op de bijeenkomst
‘Interpretatie van diagnostiek’ bij MSD Animal Health.
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Vergoeding varkensrecht Sanering
varkenshouderij bekend
Varkenshouders in concentratiegebied Zuid ontvangen 151 euro
per varkensrecht wanneer zij gebruik maken van de
Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Stoppers in
concentratiegebied Oost ontvangen 52 euro. Deze prijzen zijn
bekendgemaakt door RVO.
Deze prijzen ‘passen bij de regio en de markt van dit moment’, stelt
RVO. De prijzen zijn
door Wageningen
Universiteit vastgesteld.
Berekenen
Boeren die een
varkenshouderij hebben
in concentratiegebied
Zuid of
concentratiegebied Oost
volgens de Meststoffenwet, kunnen nu berekenen hoeveel subsidie
zij kunnen krijgen wanneer zij stoppen. In een handleiding op de
website van RVO is te lezen hoe varkenshouders dat het beste
kunnen doen. Het subsidiebedrag bestaat uit twee delen. Het ene
deel is een vergoeding voor het ingeleverde varkensrecht. Het
andere deel is een vergoeding voor het waardeverlies van de
productiecapaciteit die wordt gesloopt en verwijdert. Het gaat hierbij
om de dierenverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders die
worden gebruikt voor het houden van varkens.
Aanvragen
In totaal is voor de Sanering varkenshouderij een bedrag van 180
miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan aangevraagd worden
vanaf 25 november 9.00 uur.
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Recept konijn in bruin bier
Ingrediënten
1 konijn panklaar en in stukken verdeeld, 100 g fijngesneden
sjalotjes, 50 g fijngesneden knolselderij, 2 flesjes oud bruin bier, 2
blaadjes laurier, 4 jeneverbessen, 2 takjes tijm, 3 tenen knoflook
ontveld, 3 dl wildfond, 4 el grove mosterd bij voorkeur Moutarde de
Meaux,50 g boter, zout, peper, aardappelzetmeel
Voor de hutspot
500 g wortel in blokjes van ± 1 cm³ gesneden, 500 g aardappel, in
blokjes van ± 1 cm³ gesneden, 2 fijngesneden uien, 50 g boter, 700
ml gevogeltebouillon, 2 blaadjes laurier, 1 takje rozemarijn, zout en
peper
Voor de gebakken peertjes
3 stevige handperen, 50 g boter, 50 g suiker, 30 ml whisky
Bereiding
Bestrooi de stukken konijn met peper en zout en stuif er wat bloem
overheen. Verhit de boter in een afsluitbare braadpan en bak de
stukken konijn hier goudbruin in. Neem het vlees uit de pan en houd
het even apart. fruit vervolgens in dezelfde pan de sjalotjes,
knolselderij, knoflook en kruiden. Afblussen met het bier en de
wildfond. Voeg de mosterd toe. Leg de stukken konijn in het
kookvocht. Breng langzaam tegen de kook aan. Neem de pan van
het vuur, doe het deksel er op en plaats de pan in een
voorverwarmde oven van 165ºC. Minstens 1,5 uur laten doorgaren.
Controleer het vlees op gaarheid door er met een mespunt in te
prikken. Het moet gemakkelijk loslaten van het bot.
Kook het stoofvocht in tot een kwart en zeef het. Doe er wat
aardappelzetmeel bij totdat de saus licht gebonden is. Verwarm voor
het opdienen de stukken konijn nog even in de saus.
Voor de hutspot fruit u eerst de stukjes ui aan in de boter. Doe dan
de andere ingrediënten erbij en kook het geheel op een zacht vuur
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gaar in de gevogeltebouillon. Controleer op smaak en doe er
eventueel zout en peper bij.
Schil de peren, snijd ze in kwarten, haal het klokhuis weg en snijd de
parten dan nog eens overlangs in tweeën. Laat de boter lichtbruin
bruisen in een steelpan met dikke bodem. Bak hier de stukjes peer in
aan. Voeg de suiker toe en laat dit licht karamelliseren. Blus het
geheel af met de whisky. Nog even laten doorkoken
totdat de peertjes met een stroperig en glanzend
laagje zijn omhuld.
Serveertip
Schep midden op voorverwarmde borden een
bergje hutspot. Rangschik de stukken konijn er op
en omheen. Leg de stukjes peer er als een waaier
omheen. Schep de saus over de borden. Bekroon
het geheel met een uitgebakken stukje ontbijtspek. Dien op en zet de
rest van de saus in een kom op tafel.
Bron; Wildrecepten.com
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Open dag mts Haarman Lettele
Op zaterdag 26 oktober jl. was de open dag op het prachtige, nieuwe
melkgeitenbedrijf van de familie Haarman in Lettele.
De open dag is een zeer groot succes geworden met heel erg veel
bezoekers, zowel boeren als burgers hebben met veel interesse de
geiten gezien en bewonderd.
De stal is ’s ochtends om 10:00 uur officieel geopend door de familie
Haarman, daarna mocht iedereen een kijkje nemen:

Een prachtig overzichtsplaatje van de geitenstal, vol licht, vreet en
ligruimte en de nieuwe 120 stands melk carrousel:
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Wij als C.A.V.V. Zuid-Oost Salland waren met zowel stand als
vrachtwagen aanwezig tijdens de opendag.

Familie Haarman heel veel
succes op deze nieuwe
locatie!!
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Controle actief KVK-nummer
of relatienummer.
Jaarlijks geven wij een overzicht van geleverd voer door aan RVO.
Vanaf volgend jaar wordt er strenger gecontroleerd of de gegevens
die wij doorsturen een actief KVK-nummer of relatienummer hebben.
Wat betekent dit voor u?
Zodra u in januari uw overzicht ontvangt, controleer dan gelijk uw
relatienummer.
Mocht u afgelopen jaar een nieuw nummer hebben ontvangen, geef
het dan op tijd door bij ons op kantoor of via info@zuidoostsalland.nl
Mocht het nummer niet kloppen dan worden uw gegevens dus niet
doorgestuurd!!

Te koop
Kuil gras balen
ongeveer 80 stuks
John Jansen
06-25516210
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Even voorstellen: Ans Schutte
Mijn naam is Ans Schutte en ik ben 43 jaar geleden geboren aan de
Harmelinksdijk in Lettele. Mijn ouders zijn Gerrit-Jan en Annie
Beltman en wij hadden vroeger thuis een pluimveebedrijf wat later
over is genomen door mijn broer.
Samen met mijn man Marcel hebben wij
twee kinderen Remco en Maureen en
wonen we aan de Bathmenseweg in
Lettele waar we ook nog 2 honden
hebben.
Na mijn schoolcarrière ben ik gelijk
begonnen in een supermarkt in Bathmen
waar ik 26 jaar heb gewerkt.
Afgelopen januari ben ik gaan werken bij
de Plus in Heeten.
Toen ik hoorde dat C.A.V.V. Zuid-Oost
Salland een vacature had voor winkelmedewerkster, heb ik
gesolliciteerd, omdat ik het een mooi bedrijf vindt waar je nog veel in
contact komt met klanten.
Ik hoop U binnenkort eens tegen te komen in de winkel,
graag tot dan!
Groetjes, Ans Schutte
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