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Aan de leden en afnemers 
 

Het nieuwe jaar is begonnen. Alles is weer voortvarend van start 
gegaan. De natuur is al helemaal van slag door het zachte winter 
weer begin januari. En dat terwijl in Amerika er mensen dood vroren 
door de extreme kou. Leg mij dan maar uit, welke klimaatverandering 
gaande is. Want met al die voortvarendheid op duurzame energie in 
Nederland en het minimale aantal elektrische auto’s in Amerika, is 
het de wereld op de kop. Daarnaast is er veel neerslag gevallen. 
Laten we hopen dat het genoeg is om alle reserves weer aan te 
vullen en dat de sloten weer het niveau van vroeger aantikken. Want 
het grondwaterpeil was op veel plekken toch nog een stuk lager.  
Ook de energie prijzen werken weer mee. Ze zijn nog niet zo laag als 
3 jaar geleden. Maar in januari zijn we gestart met niveaus die we in 
2022 niet gekend hebben. Hopelijk dat deze lage prijsniveaus stand 
kunnen houden. Dat heeft dan ook weer een positief effect op de 
grondstofprijzen. 
En dan de stikstofcrisis, die blijft bestaan. De omvang wordt steeds 
duidelijker en gelukkig zien steeds meer mensen in, dat met het 
huidige beleid er geen oplossing mogelijk is. Men is alleen tijd aan 
het rekken. Maar ondertussen nog wel even allerlei wetten door de 
eerste kamer halen. Want na de verkiezingen in maart, kan de 
samenstelling van de eerste kamer er wel eens heel anders uit 
komen te zien. Hopelijk komt er dan bij de provincies en de eerste 
kamer een samenstelling die wel wil aanpakken, praktisch is en met 
een duidelijk vooruitzicht. Dat betekent eerst terug naar de 
tekentafel. Iets wat het huidige kabinet weigert te doen, gewoon bang 
voor gezichtsverlies. Het is jammer te constateren, wat aanzien met 
mensen doet. Bang om te verliezen en dan koste wat kost door op 
de gekozen weg.  
Dat is een verschil met de echte coöperatie. Wij staan steeds open 
voor wat jullie als lid/afnemer denken en belangrijk vinden. Want het 
is uw coöperatie. Wij passen ons daar op aan. Als er dus zaken ter 
verbetering zijn, laat het ons weten. Want wij willen er wel van leren.  
Hopelijk krijgen we die verandering in Den Haag uiteindelijk ook. 
Gewoon leren luisteren, want nu gaat het niet goed met Nederland. 
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Prijzen rijzen de pan uit en steeds meer mensen kunnen de 
rekeningen niet meer betalen. De crisis is nu echt begonnen. 
 
Het jaar is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. We 
hebben een turbulent jaar achter de rug. Weer stoppende rundvee 
en andere agrarische bedrijven door de wetgeving en frustraties van 
de overheid. Gelukkig hebben we als Zuid-Oost Salland deze 
weggevallen omzet weten te compenseren. Wat resulteerde in een 
hogere omzet in 2022. We hebben een stijging van mengvoer en 
grondstoffenomzet van 11,3 %.  
De fabriek draait goed. Door de extra inzet en door de derde 
bulkauto meer in te zetten, krijgen we het extra voer goed gemaakt 
en weg gebracht.  
 
Grondstofprijzen 
De granen zijn er wereldwijd in overvloed. En bij een overschot moet 
richting de oogst er zeker een forse prijscorrectie worden verwacht. 
De eerste daling is al voorzichtig ingezet en in de komende maanden 
verwachten we dat ook in de mengvoerprijs te zien. 
 
De soja en raap producten zijn niet allemaal in overvloed aanwezig, 
echter als de granen zakken, zal de soja mee gaan, want anders 
prijst hij zich uit de markt. Maar dat betekent dat deze gaat volgen en 
dus later in beweging komt, bij een daling van de granen. 
 
Bijproducten zijn verbonden met de graanprijs. Want de grondstof 
hiervoor komt vaak ook uit de granen of aanverwante markt. Echter 
door de hoge energiekosten tweede helft vorig jaar, zit er nog een 
extra plus op. Dus als de granen dalen en de energieprijzen blijven 
op dit lagere niveau van nu of dalen nog zelfs verder door, dan moet 
daar ook een forse daling komen. 
 
Bietenpulp en luzerne zullen vaster in prijs blijven. Deze zijn 
opgeslagen en gedroogd bij hoge graan- en hoge energieprijzen. Als 
deze echt gaan dalen, kan het voor de producent geld gaan kosten. 
Echter als het verbruik fors afneemt, omdat ze relatief te duur zijn, 
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dan zal de producent wel moeten. Maar dat is op korte termijn niet te 
verwachten. 
 
Eigenlijk is de belangrijkste conclusie. De daling is voorzichtig iets 
ingezet. Nog even wachten, want dan laat de markt zien welke kant 
hij definitief opgaat. En er blijft altijd een risico van correctie door de 
oorlog in Oekraïne op de loer liggen. Echter afgelopen maanden 
heeft al bewezen dat de markt maar weinig tot niet reageert op slecht 
nieuws uit die hoek.  
Maar zoals ik altijd zeg, eerst zien en dan pas zeker weten. 
 
Omzet 
Zoals eerder vermeld is de omzet in tonnen bekend. Wij hebben in 
2022 een mooie omzetstijging van mengvoeders van totaal 11,3 % 
gerealiseerd en daarmee een recordomzet van ruim 66.000 ton. In 
het begin van het jaar hoopten we op een kleine plus, maar toen 
wisten we niet wat er ging gebeuren.  
De omzet in onze fabriek is met 4,5 % gestegen. En dat betekent in 
totaal een mooie omzet voor de fabriek. 
Daarnaast is onze VLOG mengvoeromzet bijna verdubbeld. De 
stijging komt met name door nieuwe klanten en dat De Eendracht 
hier meer voer heeft laten maken en wij zo de productie efficiënt 
gevuld konden houden en de kostprijs laag. 
De enkelvoudige grondstoffenhandel is met 24% gestegen. Maar hier 
ligt niet onze prioriteit. De kunstmestomzet is door de hoge prijzen 
met bijna 10 % gedaald. 
 
De winkel heeft weer een topjaar achter de rug. We hebben daar 
1,8% meer omzet gedraaid en komen daar uit op 1 miljoen Euro 
(excl. BTW) aan winkel artikelen. 
 
Jaarvergadering  
Dit jaar zal de jaarvergadering plaats vinden op dinsdag 28 maart. 
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers. Het tweede deel 
vullen we in met een mooie presentatie. Dat het interessant wordt, 
staat nu al vast. 
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Noteer de avond vast in uw agenda U en uw partner zijn weer van 
harte welkom. Want deze avond wordt hopelijk weer een 
interessante avond over de toekomst van uw coöperatie. 
 
Tijdig bestellen 
Bij CAVV Zuid-Oost Salland loopt het momenteel goed en hebben 
we te maken met een mooie omzetstijging. Dit zorgt er echter voor, 
dat we qua productie goed vol zitten. Door de mooie samenwerking 
met de Eendracht is dat ook goed te realiseren. 
Als coöperatie zijnde, hebben we daarom de laatste maanden veel 
tijd gestoken in het zo efficiënt mogelijk indelen van de productie in 
onze fabriek. Een belangrijk onderdeel hierin is het tijdig ontvangen 
van de bestellingen. Dit maakt ons flexibeler in de planning en geeft 
ons de mogelijkheid om de productie eenvoudiger uit te spreiden 
over de dagen. We kunnen de fabriek zo efficiënter laten produceren 
en uiteindelijk de productiekosten zo laag mogelijk houden. Deze 
lage productiekosten ziet u bij ons als coöperatie direct in uw 
voerprijs terug. Het laag houden van deze productiekosten is dus ook 
zeker in uw voordeel. 
Daarom willen we u graag attenderen op het volgende: 
Om het tijdig bestellen te stimuleren, hebben wij een tijdige 
bestelkorting. Indien u voor 12.00 besteld voor de volgende werkdag 
of nog beter 2 daarop volgende leverdagen opgeeft, ontvangt u EUR 
0,50 per ton. 
Voor het kunnen beoordelen van het tijdig doorgeven van uw 
bestelling, vragen wij u uw bestelling rechtstreeks door te geven aan 
kantoor. Moet de vertegenwoordiger nog naar de samenstelling 
kijken, dan kunt u dat bij uw bestelling doorgeven.  
U kunt ons bereiken per: 
 
Telefoon:  0548-595662 
Mail:  bestelling@zuidoostsalland.nl 
Whatsapp:  06-57975364 
 
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, dan kunt u contact 
opnemen met u adviseur of kantoor. 
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Rundveestudiedag 
In het voorjaar organiseren we weer de rundveestudiedag. De 
invulling is nog niet helemaal bekend.  
De komende weken zullen we u hier verder over informeren. 
 
Samenwerking met De Eendracht 
We hebben nu ruim 1 jaar samenwerking met De Eendracht achter 
de rug. Je merkt dat we elkaar steeds beter weten te vinden en 
steeds meer samen doen. Maar daarnaast ziet iedereen ook het 
belang van de 2 zelfstandige coöperaties in. Een fusie zou een grote 
achteruitgang voor beide coöperaties betekenen. Door samen te 
werken op vlakken waar beide van overtuigd zijn, dat het beter is, 
wordt er ook constructief samengewerkt en dat levert veel voordelen 
op. Zoals: kennisuitwisseling in rantsoenen, maar ook wetgeving er 
om heen. Productie uitwisseling zodat beide locaties goed gevuld zijn 
en super efficiënt werken. Maar ook uitwisseling van materieel 
(vrachtwagen) bij storingen. Kennisuitwisseling op andere vlakken, 
zoals brandstof en energie inkoop, onderhoud e.d.. Maar ook samen 
dezelfde accountant hebben, zodat beide bedrijven gezamenlijk 
gecontroleerd worden. Al met al zeker een hele vooruitgang voor 
beide coöperaties. En daarnaast geeft de samenwerking de 
mogelijkheid om goede afspraken over het VLOG voer te maken. En 
dat geeft rust. 
 
Al met al is 2022 voor de coöperatie Zuid-Oost Salland een mooi jaar 
geweest om op terug te kijken. Maar dan moeten we niet te ver weg 
kijken, want om ons heen is veel ellende (Oekraïne en uit Den Haag) 
te zien. 
 
Hans Verheul 
 

 
 
 
 



 

 

 

8 

 

 

Een optimale afkalfleeftijd voor een maximale 
melkproductie 

Investeren in jouw opfok loont. Gezonde en vitale kalveren groeien 
op tot goed ontwikkelde vaarzen. Hoe beter de 1e lactatie, hoe 
minder kans op uitval. En dat komt de levensduur van de veestapel 
ten goede. De afkalfleeftijd speelt hierbij een belangrijke rol. De 
gemiddelde afkalfleeftijd van vaarzen (ALVA) bedraagt in België en 
Nederland al tientallen jaren 26 maanden. Dat betekent dat alle 
gemaakte kosten voor jongveeopfok zich pas na ruim 2 jaar 
beginnen terug te verdienen. Hier valt meer rendement uit te halen. 
Zeker wanneer je jouw opfokdoelstellingen aanscherpt. 
 
In 7 stappen naar 22 maanden ALVA 
Het actief verlagen van de ALVA levert je niet alleen meer liters op 
per lactatie, maar jouw melkvee gaat ook nog eens langer mee. Om 
de afkalfleeftijd op verantwoorde wijze omlaag te brengen naar 22 
maanden, heeft Trouw 
Nutrition 7 stappen 
opgesteld. Eenvoudiger 
wordt het niet! 
 
1: Verpest het niet al bij 
geboorte 
Een inventarisatie op 60 
melkveebedrijven door 
de University of South 
Carolina, laat zien dat de 
uitval 58% lager is bij bedrijven die 3,7 - 4,5 liter biest hebben 
verstrekt (6,5% uitval), vergeleken met bedrijven die 0,9 - 1,8 liter 
biest hebben verstrekt (15,3% uitval). Gebruik een refractometer om 
biest te controleren. Bij een Brix-waarde van >22 en een gift van 4 
liter verse biest krijgt een kalf voldoende antistoffen (Ig’s) binnen. 
Verstrek de biest binnen één uur na de geboorte. 
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2: Voorkom groeiachterstand door diarree en 
luchtwegproblemen 
Naast uitval zorgt diarree ook voor groeiachterstand in de belangrijke 
eerste levensweken. Maak in overleg met uw opfokspecialist een 
plan van aanpak om diarree en luchtwegproblemen te voorkomen. 
 
3: Voer kalvermelk naar behoefte 
Kalveren hebben een enorm groeivermogen de eerste levensweken. 
Deze groei wordt vaak nog niet benut, omdat kalveren nog niet altijd 
naar behoefte worden gevoerd. Sprayfo kalvermelk is uitstekend 
verteerbaar en kan daarmee zorgen voor een zeer efficiënte en 
daarmee voordelige groei. Ook is bekend dat juist organen als hart, 
lever, longen en melkklieren het hardst groeien tijdens de eerste 50 
levensdagen. Deze groei kan later in de opfok niet worden 
gecompenseerd. Een betere orgaanontwikkeling kan een reden zijn 
voor de hogere melkproducties die zijn aangetoond voor vaarzen die 
harder hebben gegroeid vóórdat ze gespeend zijn. Vraag uw 
adviseur naar een voerschema. 
 
4: Voorkom groeidip na spenen 
Spenen dient in stappen te gebeuren, zodat kalveren gewend raken 
aan het afhankelijk zijn van vast voer. Het Sprayfo-voerschema 
houdt hier rekening mee. Na 9 weken bij een krachtvoeropname van 
1,5 à 2,0 kg per dag is een kalf klaar 
om gespeend te worden. Onbeperkt 
vers water verstrekken vanaf de 
eerste levensweek is hierbij cruciaal. 
Zorg ook voor voldoende structuur, 
bijvoorbeeld gehakseld stro, om de 
herkauwactiviteit op gang te 
brengen. Het streefgewicht op vier 
maanden leeftijd is 150 kg. 
 
5: Laat kalveren hard doorgroeien 
tot inseminatie 
De eerste maanden na het spenen groeit een kalf nog zeer efficiënt. 
Wanneer een kalf tijdens de melkperiode volgens het Lifestart 
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schema is gevoerd, kan er tot inseminatie intensiever gevoerd 
worden, zonder risico op vervetting. Stel in overleg met uw 
voerleverancier een rantsoen samen dat voldoende eiwit en energie 
bevat. Het streefgewicht op tien maanden leeftijd is 340 kg. 
 
6: Insemineer vanaf 400kg lichaamsgewicht 
Wanneer een pink 58-60% van haar volwassen gewicht weegt, is ze 
klaar om geïnsemineerd te worden. Dit komt gemiddeld overeen met 
zo’n 390 à 400kg, of een borstomvang van 170cm. Dit gewicht kan 
bij intensief voeren al bereikt worden voor 12 maanden leeftijd. 
Lichter insemineren geeft een risico op onderontwikkelde vaarzen die 
eerder moeten worden afgevoerd. 
 
7: Voorkom vervetting na inseminatie 
Voorkom vervetting tijdens de dracht, door een lager energie en eiwit 
niveau in het rantsoen. Streef naar een gewicht na afkalven van zo’n 
570kg, of een borstomvang van 192 cm. Hiermee kalft uw vaars af 
op 21 à 22 maanden leeftijd, met de juiste conditiescore en heeft ze 
een uitstekende basis gelegd voor een hoge levensproductie. 
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Denkamilk spaaractie veranderd en vernieuwd! 
 
Dit is wat u moet weten.  
Denkamilk kalvermelk kent een lange historie met een mooie 
spaaractie. Veel veehouders hebben dankzij het spaarprogramma 
artikelen van Denkavit cadeau gekregen. Van praktische items tot 
speelgoed voor kinderen. 
Vanaf heden hebben wij dit sparen nog makkelijker en duurzamer 
gemaakt!  
 
De manier van sparen wordt makkelijker 
De punten worden voortaan niet meer aan de verpakking bevestigd, 
maar worden 1 keer per jaar middels een 'Spaaractie waardebon' 
uitgekeerd. Het tegoed van deze waardebon wordt aan de hand van 
de afgenomen hoeveelheid melkpoeder berekend. 
Deze wijziging heeft de volgende voordelen: 

• De veehouder hoeft geen spaarzegels te verzamelen; 

• Voor Denkavit is het een verbetering in het verder 
verduurzamen van het productieproces. 

 
Spaaractie waardebonnen: vanaf 2024 
Vanaf 1 januari 2024 worden deze waardebonnen uitgereikt. Wat er 
nu al veranderd? Per januari 2023 worden er geen zegels meer aan 
de verpakking bevestigd. Afhankelijk van de bestaande voorraad, 
zullen in de loop van de komende maanden de zegels niet meer aan 
de verpakking zitten. 
 
Wat gebeurd er met reeds gespaarde zegels? 
Deze kunnen nog steeds* (tot 1 maart 2024) via de gebruikelijke 
folder worden ingeleverd, maar mogen ook worden gecombineerd 
met de tegoedbon die begin 2024 uitgekeerd zal worden. 
*Tot 1 maart 2024 zijn de spaarpunten via het aannaailabel nog te 
gebruiken. 
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Hoe doen veehouders mee? 
Veehouders hoeven zich niet aan te melden. In het eerste kwartaal 
van elk nieuw jaar (met ingang van 2024) stemt Denkavit de 
waardebonnen met ons als dealer af. Vervolgens kan Denkavit de 
waardebonnen rechtstreeks naar veehouders versturen, of dit, in 
overeenstemming met u, op een andere manier verzorgen. Zo kunt u 
gebruik blijven maken van de gratis cadeaus!  
 
Kent u alle items waarvoor gespaard kan worden? 
Kijk op www.denkavit.com/spaaractie. 
 
Tijd voor (kalveren)praat? 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze mail of anders over 
kalveropfok? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij 
Denkavit of bij Zuid Oost Salland. Onze specialisten staan voor u 
klaar! 
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Feedm technische resultaten 2022 
 
Inmiddels zijn alle cijfers met betrekking tot Feedm 2022 binnen. 
Feedm laat de economische kengetallen zien op basis van 
daadwerkelijk geleverde liters aan de fabriek inclusief de gevoerde 
liters aan de kalveren. Alle krachtvoeders en bijproducten zijn 
weergegeven in de kostprijs berekening In onderstaand schema 
vindt u de gemiddelde resultaten 2022 afgezet tegen de gemiddelden 
van 2021. 
    2022   2021  2020 
Bedrijfsgegevens 
Melkgevende koeien 98   96  95 
Totaal koeien  110   107  106 
Droge koeien  12   11  11 
  
Koe/dag 
Melk (kg)   28.1   28.2  27.9 
Vet %    4.48   4.52  4.51 
Eiwit %   3.58   3.62  3.61 
Vet & eiwitgrammen 2264   2296  2261 
  
Koe/jaar 
Meetmelk (kg)  9835   9923  9806 
Melk (kg)   9182   9205  9116 
KV kosten incl bijproducten  989   735  645 
Melkgeld   5215   3652  3304 
Saldo melk-voer  4226   2917  2658 
  
100 kg meetmelk 
Kg Krachtvoer+bijproducten   24.8  23.8  24.2 
Melkgeld (€)   53.05   36.82  33.69 
Krachtvoer (€)  9.73   7.16  6.33 
Bijproducten (€)  0.29   0.22  0.24 
Voerkosten (€)  10.02   7.38  6.57 
Saldo (melk-voer) €  43.03   29.44  27.12 
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In Het jaar 2022 zien we een lichte daling van de melkproductie. Ook 
de gehalten blijven wat achter bij het jaar 2021. Een van de 
veroorzakers lijkt de gewonnen voorjaarskuilen van 2021 die voor 
een groot deel in 2022 gevoerd zijn. Het grootste verschil zit er zoals 
bekend in de stijging van de melkprijs. De krachtvoerkosten zijn 
gemiddeld met ruimt 2,5 cent per 100 kg melk gestegen. Uiteindelijk 
is het saldo per koe gestegen met 1691 euro. 
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Tips voor een optimaal klimaat bij temperaturen onder 
de 15°C 

 
Fokkalveren hebben behoefte aan een comfortabel 
klimaat, maar wat houdt dat eigenlijk in? Als uitgangspunt 
voor de omgevingstemperatuur wordt de comfort zone 
genomen. Deze is voor kalveren in de eerste 
levensmaand minimaal 15 °C. Onder deze temperatuur 
gebruikt het kalf extra energie om zijn 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Lees hier aandachtspunten 
en tips om het zo comfortabel mogelijk te maken voor uw kalveren. 
 
Bij kouder weer meer kans op tocht 
Een absolute temperatuur van 15 °C is niet noodzakelijk voor de 
kalveren, maar het voorkomen van tocht en koude luchtval is bij een 
lagere temperatuur essentieel. Tocht ontstaat als er een verschil is 
tussen de staltemperatuur en de binnenkomende lucht in relatie met 
de luchtsnelheid. Hoe kouder de lucht, hoe eerder tocht voor 
nadelige gevolgen zorgt. Als de binnenkomende lucht onder de 15 
°C is, moet er extra aandacht besteed worden aan tocht en risico’s 
voor koude luchtval. Let hierbij op de volgende aandachtspunten: 

• Een zolder of onderkruip kan koude val opvangen, maar maak 
deze niet te laag 

• Het isoleren van dak en gevel voorkomt koude luchtval door 
afkoelende lucht aan de binnenzijde 

• Een open nok boven kalveren t/m 4 maanden leeftijd is kritiek 
 
“Bij een goede iglo is er geen verschil in temperatuur en is er 
minimale kans op tocht” 
 
Warmteverlies in de winter beperken 
In de winter is het over het algemeen geen 15 °C in de stal en zeker 
niet als de kalveren buiten in iglo’s gehuisvest worden. Denk dan aan 
de volgende aandachtpunten om het kalf zo min mogelijk warmte te 
laten verliezen:  
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• Droogligbed: gebruik onder het stro vlas of zaagsel dat het 
vocht goed absorbeert 

• Voldoende stro zodat het kalf in nest ligt 

• Gebruik warmtelamp voor de eerste dagen 

• Kalverdekje t/m 4 weken leeftijd zorgt voor minder warmte 
verlies 
 

Ventilatie: stem capaciteit af op koudere maanden 
Een goede ventilatie is belangrijk om schadelijke gassen, vocht en 
infectieuze lucht af te voeren en schone lucht aan te voeren. Bij alle 
ventilatie systemen, natuurlijk of mechanisch, is het belangrijk de 
capaciteit af te stemmen op de koudere maanden. Bij lagere 
temperaturen komt er uit de stro-/mest laag minder ammoniak vrij. 
De ventilatie behoefte is daarmee lager. Denk daarom ook aan het 
aanpassen van de luchtinlaat. 

• Pas de grootte van de inlaatopening aan op de 
warmteproductie / ventilatiecapaciteit 

• Zorg voor een kap of windbreekgaas om de invloed van de 
wind te beperken 

• Eventueel kan bij koud weer de inkomende lucht 
voorverwarmd worden 
 

Praktische tip: “De hoeveelheid spinnenwebben in de stal geeft een 
indicatie van de luchtsnelheid. Zijn er nauwelijks spinnenwebben te 
zien of bewegen deze snel? Dan is de luchtsnelheid hoog. Een 
andere praktische indicator is een kort draadje wat je bij de 
luchtinlaat kunt hangen. Beweegt deze snel of hangt het draadje 
rustig? Het geeft inzicht in iets wat je vaak niet opmerkt.” 
 
Invloed van klimaat op gezondheid van het kalf 
Het klimaat heeft veel invloed op de gezondheid en groei van het 
kalf. Heeft u het idee dat het klimaat bij de fokkalveren op uw bedrijf 
beter kan? Of heeft u een vraag over de huisvesting? Neem contact 
op met uw adviseur. Wij kijken graag samen naar mogelijkheden en 
oplossingen. 
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Biggenmarkt loopt onverwacht vlot 
 
Biggen gaan vlot weg, tegen stijgende prijzen. DCA verhoogt zijn 
BestPigletPrice deze week met € 1,50 naar € 59 per big. Ook Vion 
plust zijn notering op: die stijgt inclusief btw met € 2 en komt 
daarmee op € 63,50 per big. Dat komt overeen met € 58,26 exclusief 
btw. 
Het aanbod van biggen is om meerdere redenen beperkt. Allereerst 
is het een jaarlijks terugkerend patroon in deze tijd van het jaar door 
de natuurlijke cyclus. Biggen die nu worden verhandeld komen uit 
dekkingen die afgelopen zomer plaatsvonden. Toen was de 
vruchtbaarheid minder als gevolg van de hitte. Daardoor waren er 
meer terugkomers en waren tomen kleiner. 
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Jaar van de waarheid voor Hongaarse vleesindustrie 
 
De vleesindustrie in Hongarije gaat een uitermate lastig jaar 
tegemoet. Het lijkt op het begin van een crisis omdat de 
klimaatverandering de inlandse productie van mais en tarwe parten 
gaat spelen. Ook de inflatie en de dalende vraag naar de 
winstgevende lokale vleesproducten en specialiteiten voorspellen 
weinig goeds. 
Hongarije produceert onder normale omstandigheden tussen de 6,5 
en 9,3 miljoen ton mais per jaar. Hiervan wordt 35 tot 45 procent 
geëxporteerd en 20 tot 25 procent industrieel verwerkt. In 2022 is 
door de droogte de maisproductie meer dan gehalveerd. De 
schatting is ongeveer 3,2 miljoen ton. Die hoeveelheid dekt niet eens 
de binnenlandse vraag naar mais voor menselijke consumptie van 
rond de 4 miljoen ton per jaar. 
Voorspellingen van klimaatwetenschappers vallen niet gunstig uit 
voor akkerbouwers in een groot aantal regio's in Hongarije. Droogte 
en hitte maken de kans op misoogsten in de toekomst alleen maar 
groter. Daarnaast maakt de import van goedkope granen uit onder 
meer Oekraïne het akkerbouwers 
lastig om rendement te behalen met 
de graanteelt. 
 
Structurele problemen 
De Hongaarse vleesindustrie wordt in 
2023 opnieuw flink op de proef 
gesteld, meldt 
agroberichtenbuitenland.nl. Ruim tien 
jaar geleden gebeurde dat ook al als gevolg van de aanhoudende 
effecten van de wereldwijde financiële crisis in 2009. Dat koste veel 
veehouders, slachterijen en vleesverwerkers de kop. Met 
ontwikkelsubsidies leek de Hongaarse vleesproductieketen er weer 
bovenop te komen, maar structurele problemen en nieuwe 
marktuitdagingen kunnen dit jaar leiden tot een nekslag. 
Het productievolume van de Hongaarse slachthuizen, die wel 
modern zijn, is veel te beperkt. Om toch het aanbod van vleesvee 
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weg te werken, zoeken ze naar dure en inefficiënte oplossingen, 
waardoor al meteen een concurrentienadeel optreedt. De huidige 
economische crisis en inflatie en de hoge inputkosten (energie en 
diervoeders) komen daar nog eens bij. De forse daling van het 
inkomen van de Hongaarse consumenten leidde tot een daling van 
de vraag naar lokale producten en specialiteiten. Juist deze 
producten zorgden afgelopen jaren voor de winstgevendheid van de 
te kleine en inefficiënte vleesverwerkende bedrijven in Hongarije. 
 
Bron: Varkens.nl 
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Sterke daling aantal varkensslachtingen in België 
 
In december 2022 werden er in België 867.578 varkens geslacht, 13 
procent minder dan in december 2021. Dat blijkt uit gegevens van 
het Belgische statistiekbureau Statbel, meldt Vilt. Verder wordt de 
daling van de varkensstapel voor 2022 geraamd op 4,9 procent. 
Experts zien in de dalende cijfers het bewijs van de slechte 
marktomstandigheden en een gebrekkig toekomstperspectief in de 
sector. Bij alle dieren, kippen, runderen en varkens is er in december 
2022 in België een daling te zien. Die daling is 4 procent ten opzichte 
van een jaar eerder, 
waardoor het totaal 
aantal slachtingen 
op 25,7 miljoen 
komt. Het 
merendeel daarvan 
betreft pluimvee. 
 
De daling van het 
aantal 
varkensslachtingen 
is met 13,4 procent 
fors ten opzichte 
van de daling bij 
alle vee. Joris Coenen van Belgian Meat Office (BMO), het 
exportbureau vlees van Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM), verklaart de sterke daling ten dele door de 
aanhoudende zwakke conjunctuur in de varkenshouderij. 'Door de 
lage marges, zetten de varkenshouders minder biggen op, waardoor 
er minder slachtingen zijn.' 
 
Crisis in de varkenshouderij 
De crisis in de varkenshouderij laat zich ook voelen in een daling van 
de varkensstapel. België telde vorig jaar 5,85 miljoen varkens, 
tegenover 6,15 miljoen in 2021. Dat komt neer op een daling van 4,9 
procent. Het gros van de varkens, 5,5 miljoen dieren, wordt 
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gehouden in Vlaanderen. Hier was de daling met 4,7 procent iets 
kleiner dan in Wallonië. 
De crisis in de Belgische en Europese varkenshouderij is inmiddels 
al bijna twee jaar gaande. De gebrekkige export naar onder andere 
Azië, als gevolg van de Afrikaanse varkenspest in de EU, heeft 
geleid tot een groot overschot op de Europese markt en 
kwakkelende cijfers. 
 
Positieve tekenen 
Coenen durft niet te zeggen of de bodem al bereikt is, maar ziet wel 
enige positieve tekenen op de Europese markt. 'Voor het eerst 
verwachten we dit jaar een daling van de varkensproductie in 
Europa. Vooral in Noordwest-Europa, dat betreft Duitsland, 
Nederland en Denemarken, wordt er minder geproduceerd. De 
productie in Spanje, een grote stijger de voorbije jaren, stabiliseert. 
Mogelijk ontstaat er hierdoor op de markt een nieuw evenwicht en 
wordt de prijs hierdoor ondersteun. 
 
Bron: Varkens.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

22 

 

 

Regie nodig bij versneld PRRS-vrij worden 
 

Het nationale PRRS-plan is een goede aanzet om als varkenssector 
te groeien naar PRRS-vrij in 2050. Toch mag de lat gerust op een 
kortere termijn zo hoog worden gelegd. Dat stellen varkenshouders 
Hennie Korten en Mark Tijssen tijdens de kennissessie op 24 januari. 
Wat betreft PRRS loopt Nederland zeker niet voorop in Europa. 'Als 
we niet als de wiedeweerga werk maken van PRRS-vrij worden, dan 
verzwakt dat op termijn onze concurrentiepositie', stelt Korten. De 
varkenshouder in het Limburgse Heibloem is een van de 49 
deelnemers in de zeven voorlopers groepen in kader van het 
nationale PRRS-plan. 'Technisch is PRRS-vrij worden mogelijk, maar 
geld en regie ontbreken. Het belang is groot en ik ben bereid extra 
inspanning en geld erin te stoppen', zegt hij. 
 
De Limburgse varkenshouder is voorstander van het verschuiven 
van het piketpaaltje van PRRS-vrij in 2050 naar 2035. Voor zijn eigen 
bedrijf met 1.150 zeugen betekent het in eerste instantie dat hij 
samen met alle varkenshouders in zijn regio werk moet maken van 
het PRRS-vrij worden. 'Alleen kan ik niets en iemand moet de regie 
in een regioaanpak nemen. Om als land PRRS-vrij te worden, moet 
uiteindelijk iedere varkenshouder meedoen.' 
 
Zijn biggen en zeugen vaccineert Korten tegen PRRS als extra 
zekerheid voor de twee afnemers van zijn biggen. Daarnaast zorgt hij 
voor een goede interne en externe biosecurity. 'Dat helpt ook andere 
kiemen buiten mijn bedrijf te houden', zegt hij. 
 
Eerste meetpunt in 2025 
2025 is al een meetpunt in kader van het nationale PRRS-plan, zegt 
projectleider van het nationale PRRS-project Karlijn Eenink van 
Royal GD. 'In dat jaar willen we dat 75 procent van de uitstroom van 
fokgelten PRRS-vrij de weg op gaat en 50 procent van de 
vleesbiggen die op weg gaan naar vleesvarkenshouders.' 
Denemarken en Hongarije liggen wat betreft PRRS-vrij worden een 
stuk voor op Nederland, merkt Eenink op. 'In Hongarije is het meer 
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opgelegd vanuit de overheid. Dat is anders dan we het in Nederland 
aan willen vliegen', zegt zij. 'Wij zetten in op het intrinsiek gedreven 
en gemotiveerd zijn van varkenshouders. Het voordeel inzien van 
PRRS-vrij worden. Verplichten en overheidsregie passen niet bij de 
Nederlandse ondernemerscultuur', licht zij toe. 
 
Regisseur 
'Een regisseur is 
nodig en sancties 
moeten ook 
worden 
opgelegd', vindt 
Korten. 'Er moet 
wel iets tegenover 
staan zoals 
markttoegang. 
Maar we moeten 
de boot zeker niet 
missen.' 
'Een benchmarksystematiek vergelijkbaar met die van 
antibioticareductie zit op termijn in de pijpleiding. Dat willen we 
vastleggen in het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken', zegt 
Floortje Herder van Producenten Organisatie Varkenshouderij. 'Ga 
op uw eigen erf met PRRS aan de slag en maak een plan samen 
met uw dierenarts.' 
 
Bron: Varkens.nl 
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De sterke punten van konijnenvlees 
 
De ijzersterke troeven van konijn: Mager Konijn past perfect in de 
zoektocht van consumenten naar gezondere gerechten. Wist je dat 
konijn gemiddeld slechts ongeveer 9 g vet per 100 g bevat. Een bout 
doet het nog beter met gemiddeld 4 g vet per 100 g. Konijn van bij 
ons. 
Het konijnenvlees in onze winkels is veelal afkomstig van konijnen uit 
diervriendelijke parksystemen. België/Nederland is een voorbeeld 
voor andere lidstaten op gebied van dierenwelzijn. In zowel Belgie 
als Nederland worden konijnen gehouden in een systeem van 
parkhuisvesting, waarbij de konijnen veel ruimte hebben en ze 
beschikken over hout, stro, hooi en ander knaagmateriaal om hun 
welzijn te bevorderen. Konijnenvlees is ook een duurzame 
vleessoort. De voeding van konijnen bestaat uitsluitend uit 
‘afvalproducten’ zoals zemelen, zonnepit- of koolzaadschroot of 
plantaardig vezelrijk 
ruwvoeder (luzerne, 
grasmeel en hooi of stro). 
Al deze grondstoffen zijn 
lokaal beschikbaar en 
zeer goed passend in een 
kringlooplandbouw. 
 
Konijn verveelt nooit op 
tafel 
Konijn kan je kopen in zijn 
geheel of versneden in 
panklare porties: bouten, rug, schouders, filets, medaillons. Snel, 
makkelijk en naar ieders maat en wens. Tips en inspiratie vind je op 
www.dezekeerkonijn.be 
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'Samen zijn we nog maar klein' 
 
De kerstperiode ligt weer achter ons. Traditioneel een tijd waarin er, 
alle liedjes over Flappie ten spijt, weer volop konijn wordt gegeten. 
Want wat velen niet weten, is dat in Nederland meer konijnenvlees 
wordt gegeten dan wij als Nederlandse konijnenhouders produceren. 
  
De Nederlandse konijnenhouderij is een kleine vitale en actieve 
sector met zo'n 35 gespecialiseerde familiebedrijven. Europees zijn 
we koploper op gebied van milieu, duurzame energie, 
diergezondheid en dierenwelzijn. Nederlandse en ook Belgische 
konijnenhouders onderscheiden zich van hun Europese collega's 
door nieuwe huisvestingssystemen, zoals het parksysteem. 
 
De Nederlandse konijnen worden, op relatief korte afstand, vrijwel 
allemaal in België geslacht. Om dan voor een belangrijk deel terecht 
te komen in Belgische en Nederlandse supermarkten en ook horeca. 
Dat alles via afspraken, vastgelegd in veelal jaarcontracten met 
(vaste) prijsafspraken. 
 
Ook wij hebben een lastig 
2022 achter de rug. De 
hogere kosten voor voer 
en energie zetten de 
rendementen fors onder 
druk. We zijn volop met de 
slachterijen in gesprek 
over passende, hogere 
opbrengstprijzen. Een 
lastige discussie, omdat 
de supermarkten erg terughoudend zijn. En daar moet het geld toch 
echt vandaan komen. 
 
Een kleine sector zijn, heeft zowel voordelen als nadelen. Voordeel is 
dat de onderlinge communicatie en informatievoorziening vlot loopt. 
Vrijwel alle konijnenhouders zijn lid van LTO en aangesloten bij onze 
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Whatsappgroep. Maar klein zijn betekent ook dat er elders weinig 
specialistische kennis is en dat je gemakkelijk 'vergeten' wordt. 
 
Voor ons als kleine sector is het belangrijk om als volwaardige LTO-
vakgroep Konijnenhouderij onderdeel te zijn van de 'grote' LTO 
Nederland-organisatie. Zo worden onze belangen nadrukkelijk 
meegenomen in de lobby en leveren we inbreng bij alle grotere 
dossiers die ook ons aangaan. Als voorbeeld: we zitten aan een van 
de zes sectortafels over een mogelijk Landbouwakkoord. 
 
Het verbaast me hoe gemakkelijk wordt gedacht: ik kan het wel 
alleen. Zeker als ik zie wat er allemaal op ons afkomt. De groeiende 
spanning tussen Randstad en platteland. De discussies over stikstof, 
dierenwelzijn en gezondheid. Het afbrokkelende politieke draagvlak. 
Ten opzichte van al deze ontwikkelingen is zelfs de hele land- en 
tuinbouw 'klein'. Wat naar mijn mening de noodzaak om samen op te 
trekken alleen nog maar groter maakt. 
 
Bron; Nieuwe Oogst.nl 
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Lämmer Glück, het smakelijke rantsoen naast melk 
 

De basis voor een hoge levensproductie per geit ligt voor een 
belangrijk deel in de opfok. Een 
overgang naar vast voedsel na de 
melkperiode wordt nog wel eens als 
een hindernis ervaren. Immers 
zolang de tap met melk nog 
wagenwijd open staat is de animo 
voor ruw- & krachtvoer beperkt. Wij 
zijn begonnen met “Lämmer Glück”. 
Een compleet ‘alles-in-één-mengsel’, bestaande uit krachtvoer, goed 
verteerbare graanvlokken, geschoond kort stro en een 
smaakverbeteraar.  

 
Het Lämmer Glück-concept is er op gericht om 
een optimale pens- 
ontwikkeling en een maximale groei voor het 
spenen te realiseren. Een vloeiende overgang 
van melk naar vast voer en goede 
pensontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden 
voor een optimale ontwikkeling tot een duurzame 
geit. Lämmer Glück maakt het verstrekken van 
ruwvoer gedurende de eerste weken overbodig 
en kan gedurende de eerste weken onbeperkt 

gevoerd worden. Het vervangt zowel het krachtvoer als het ruwvoer, 
en geeft het kalf de juiste prik, pensvulling en optimale (pens-)groei. 
 
De structuurbronnen zijn met 
zorg uitgezocht, ontstoft en op 
de juiste wijze gesneden. 
Doordat ze niet geperst zijn, 
hebben ze hun optimale prik- en 
penswerking volledig behouden.  
Dit totaalmengsel maakt het 
bijvoeren van enig ander ruwvoer aan de lammeren niet 
noodzakelijk. 
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Tips voor een betere kans op overleven van de 
lammeren: 

 
Selecteer komende aflamperiode al de ooien die niet goed 
functioneren. 
Daarbij gaat het niet alleen om de ooien met een slecht kwartier 
maar ook deze die verworpen hebben, prolaps van de schede 
hebben laten zien, te weinig melk hadden of zich als slechte 
moeders gedragen hebben. 
Als deze dieren niet gemerkt worden of niet in het 
managementsysteem 
aangemerkt worden dan zijn 
ze volgend jaar weer vergeten 
en kan de schade zich weer 
herhalen. 
 
Lammeren moeten binnen 6 
uur biest binnen hebben. 
Dit is een kwestie van leven en 
dood. 
Liefst natuurlijk binnen 2 uur. 
Controleer ieder lam binnen 6 
uur na geboorte. 
Is het koud of verzwakt, mekkert het zwak geef het dan (kunst)biest 
Na enige oefening is het mogelijk om te voelen of een lam biest heeft 
opgenomen door het zachtjes onder de buik licht op te tillen. 
Een gevulde lebmaag of een lege buik zijn dan te voelen. 
Een andere mogelijkheid is het lam aan de voorbenen op te tillen en 
de contouren van de buik te vergelijken met een lam dat vlot is en 
zeker heeft gedronken. 
   
Alvast veel succes! 
  
Bron  
(Dierenarts Wolfederatie Veterinair) 
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Hollands stoofpotje 
 
Ingrediënten 
450 gr sucadelappen (Black Angus) in blokjes 
1 el bloem 
250 gr kastanjechampignons gehalveerd 
200 gr sperziebonen gehalveerd 
100 ml rode wijn (Merlot) 
1 rode paprika in reepjes 
2 middelgrote uien in halve ringetjes 
2 el tomatenpuree 
2 teentjes knoflook fijngehakt 
1/2 blokje runderbouillon 
250 ml water  
2 laurierblaadjes 
0,5 kaneelstokje 
1 steranijs 
versgemalen zout en 
peper 
boter om in te bakken 
 
Specerijenmengsel 
0,5 el paprikapoeder 
1 tl cayennepeper 
0,25 tl gemalen komijn 
0,25 tl gemalen koriander 
0,25 tl versgemalen zwarte peper 
mespuntje gemalen kruidnagel 
mespuntje nootmuskaat 
 

✓ Haal het vlees een uur van tevoren uit de koelkast om op 
temperatuur te laten komen. 

✓ Bestrooi het vlees met versgemalen zout en peper en meng 
de bloem er doorheen. 

✓ Verhit een klontje boter in de braadpan en bak het vlees even 
aan tot het een mooi bruin kleurtje heeft. 
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✓ Haal het vlees uit de pan en zet het even opzij. 
✓ Verhit nog een klein beetje boter in de braadpan en fruit de 

uien met de knoflook in 2 minuten aan. 
✓ Voeg de paprika toe en bak een minuutje mee. 
✓ Voeg de champignons toe en bak 2 minuten mee. 
✓ Voeg de tomatenpuree en het specerijenmengsel toe en bak 

een minuutje mee. 
✓ Voeg 250 ml water, het halve bouillonblokje en de rode wijn 

toe en laat een minuutje zachtjes pruttelen. Breng het geheel 
nog op smaak met wat versgemalen zout en peper. 

✓ Schep het vlees terug in de pan en voeg de sperziebonen toe. 
Meng goed door elkaar. Steek de laurierblaadjes, steranijs en 
het halve kaneelstokje ertussen. 

✓ Leg het deksel op de braadpan en laat het geheel in ca 3,5 
uur stoven op het laagste pitje tot het vlees zacht is. 

✓ Dik de saus eventueel nog wat in met maïzena of allesbinder 
en breng het stoofpotje nog wat op smaak met wat 
versgemalen zout en peper. 
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20 vragen aan… 
 

Naam; Ans Schutte Beltman. 
Woonplaats; Lettele. 
Functie bij ZOS; 
Winkelmedewerkster Heeten. 
Hoe lang werk je al bij ZOS; 
Afgelopen december 3 jaar. 
Vertel eens iets over jezelf; 46 
jaar geleden ben ik geboren in 
Lettele en nooit meer 
weggegaan. Ik ben 22 jaar 
getrouwd met Marcel en samen 
hebben we een zoon en een 
dochter. Remco en Maureen. 
Daarnaast hebben we ook nog 2 

honden Spaikey en Baco.  
 

✓ Wat zijn je zwakke kanten; Ik zeg te snel ja. 
✓ Wat was jouw bijnaam vroeger? Ansje. 
✓ Wat is jouw favoriete moment van de dag? De avond, 

gezellig met m’n gezin koffie drinken. 
✓ Waar zou je nog eens naartoe op vakantie willen? Met een 

Cruiseschip naar de Canarische eilanden. 
✓ Wat was onze beste vakantie? Met 

mijn gezin naar Turkije. 
✓ Welke droom uit je kindertijd is 

vervuld? Een huisje buitenaf met mijn 
gezin. 

✓ Lekkerste eten; Stamppot andijvie 
met een groot stuk vlees. 

✓ Naar dit restaurant 'moet' je echt 
eens toe; Bras-Koer in Lettele, goed 
eten en gezellig personeel.  

✓ Ik verdiende mijn eerste geld met; 
Kuikens laden bij mijn ouders. 
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✓ Ik word chagrijnig van; Mensen die altijd te laat komen.  
✓ Hier kun je mij altijd voor bellen; Mensen die hulp nodig zijn, 

mogen me altijd bellen. 
✓ Zo ziet mijn ideale weekend eruit; Heerlijk uitslapen, bakje 

koffie, wandelen met de honden en gezellig borrelen met 
vrienden.  

✓ Dit zit er in mijn broodtrommel; 4 broodjes met kaas en 2 
broodjes met pindakaas. 

✓ Deze radiozender luister ik het liefst tijdens het werk; 
Maakt mij niet zo veel uit als het maar Nederlandstalig is. 

✓ Waar kunnen ze je voor wakker maken; Broodje kroket met 
mayo. Heerlijk! 
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