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Aan de leden en afnemers 
 
Na een aantal dagen heerlijk warm maar ook droog weer, is er gelukkig ook 
weer regen gevallen. De graan oogst is grotendeels achter de rug en het 
graan is door de mooie dagen redelijk tot goed binnen gekomen. Door de 
haast zie je toch, dat er granen met een te hoog vochtpercentage geoogst 
worden. Het blijft gewoon belangrijk om van te voren een monster op vocht 
te laten analyseren om te voorkomen dat graan extra gedroogd moet 
worden. Dit kunnen wij altijd voor u uitvoeren. 
De maïs groeit nu ook hard en de kolven komen er mooi in. De ruwvoer 
winning staat dit jaar door het koude en natte voorjaar en de droogte in de 
zomer onder druk. Hopelijk groeien er in de herfst nog een paar mooie 
sneden. 
De maand september is ook een maand van extremen. Waar we lang op 
hebben moeten wachten gaat nu eindelijk gebeuren: grote dalingen van de 
mengvoerprijzen! Nu maar hopen dat de opbrengstprijzen gelijk blijven en 
in elke sector zal weer verdiend worden. De agrarische (primaire) sector is 
de voorloper van de economie van een land. Dus als het komende half jaar 
in de agrarische sector goed verdient wordt, zal het eind van de crisis ook 
in zicht komen. Dat is een oude wijsheid in de economie. 
 
Grondstofprijzen 
De energieproducten (granen) zijn fors gezakt en blijven gestaag door 
dalen in prijs. De oogsten zijn goed tot zeer goed, dus de verwachting is 
nog steeds, dat de lage prijzen zullen aanhouden. 
De eiwitproducten beginnen ook langzaam door te dalen. Ook de soja 
oogsten zijn goed te noemen. Er is op dit moment een overschot aan de 
aanbodzijde en daarbij verwacht je lagere prijzen. De eerste echte daling 
zal deze maand gebeuren. Oude contracten raken op en dagprijzen zijn 
fors lager. De prijzen van mengvoeders lieten vanaf februari langzame 
dalingen zien (ruim 2 Euro tot nu toe). Vanaf nu gaat de daling hard. Een 
forse prijsdaling in september ligt in het verschiet. De verwachting is dat de 
daling verder doorzet en er dit jaar geen stijging meer komt.  
 
Mengvoeromzet 
De stijging van onze omzet blijft mooi doorlopen. Momenteel zitten we op 
ruim 10 % t.o.v. vorig jaar. Dit is ook het maximale wat we willen bereiken, 
want de bestaande klant blijft het belangrijkste. Nieuwe omzet mag nooit 
ten koste gaan van de service aan bestaande klanten. 
De stijging is er bij ons, ondanks de dalende markt in Nederland.  
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Hiermee laten we zien, dat wij als kleine speler het zeer goed doen in onze 
regio. Voor deze stijging willen wij u als klant hartelijk bedanken en wij 
hopen u ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn. Heeft u nog 
suggesties voor verbetering, laat het ons dan weten. Wij vinden het heel 
belangrijk hoe u als klant over ons denkt.  
 
Open dag 
Op 21 september opent familie van Breen hun derde vleeskuikenstal. Dit is 
aan de Haarlerveldweg 1d te Haarle. De open dag is speciaal op zaterdag 
gepland, zodat de burger ook kan zien, hoe het bij een vleeskuikenhouder 
aan toe gaat. De bestaande stallen zijn dan reeds gevuld met kuikens en 
hier kan ook een blik in worden geworpen. Al met al zeer interessant en 
zeker een aanbeveling waard. 
Het is als agrarische sector ook heel belangrijk om een kijkje in de stallen 
mogelijk te maken voor de burger om het imago van de sector goed te 
houden. Wij zijn dan ook blij dat ook de burger deze mogelijkheid geboden 
wordt. 
 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn 
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht de 
verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u als klant er 
het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben ondervonden, onze 
excuses voor het ongemak. 
 
 
Hans Verheul 
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Droogstandsvoeding 

 
Schothorst Feed research (SFR) heeft afgelopen winter grootschalig 
onderzoek gedaan naar de droogstandsvoeding op hun eigen proefbedrijf. 
Ook hebben zij recentelijk bericht over een Duits onderzoek naar slepende 
melkziekte. Hieruit bleek dat er een duidelijk verband is van subklinische  
slepende melkziekte met: 
baarmoederontsteking, klinische slepende melkziekte, lebmaagverplaatsing 
en kreupelheid. Hieruit bleek dus dat het van groot belang is de 
droogstandsvoeding te optimaliseren, zodat de kans op een negatieve 
energiebalans en slepende melkziekte rondom het afkalven en 
vervolgproblemen gereduceerd wordt.  
In het eigen onderzoek van de SFR is onder andere het effect onderzocht 
van laag of hoog fosfor voeren, laag of hoog ruw eiwit en het effect van wel 
of geen anionische zouten voeren. Het gevoerde basisrantsoen bevatte 
hierbij globaal meer mais dan kuilvoer. Ook werd er uiteraard wat stro/hooi 
bijgevoerd (niet zoveel, ongeveer 2 kg ds). Voorzichtige conclusie hieruit 
was toch dat dit rantsoen teveel problemen opleverde en gedurende de 
proef is er terug geschakeld naar een rantsoen met wat minder mais en 
meer stro. Dit gaf minder problemen rondom het afkalven met melkziekte. 
Dit was eigenlijk het oorspronkelijke rantsoen dat de laatste jaren al 
gevoerd werd op SFR. 
Hieronder volgen weer een aantal praktische tips rondom de droogstand: 
 

• Streef naar een 
droogstandsperiode van 5- 6 
weken. Vaarzen die voor de 
eerste keer droog gaan 1 
week langer. 

• Koeien die al met een te ruime 
conditie de droogstand ingaan, 
zijn vaak het moeilijkst te 
managen. Om een koe in een 
juiste conditie (dit is BCS rond 
de 3,0) te laten afkalven , is 
een juiste voeding in de 
tweede helft van de lactatie 
van groot belang. Dan is er 
namelijk nog de tijd om bij te 
sturen aan de conditie.  
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SFR geeft als advies om de droge koeien in 1 groep te houden. Gedurende 
de droogstand kan dan 1 rantsoen gevoerd worden. Voorwaarde hierbij is 
wel dat de droogstaande koeien dezelfde voordroogkuil en dezelfde mais 
(6-8 kg) dienen te krijgen als de melkkoeien. Dit rantsoen moet dan wel 
verschraald worden met 3-4 kg stro of graszaadhooi. Dit moet wel 
smakelijk zijn! Meestal is de opname beter met graszaadhooi.  Voordeel 
van een schraal rantsoen in de droogstand is, dat de koeien na het 
afkalven veel grager zijn.   
 
Om voldoende grof voer in de koeien te 
krijgen  dient men wel  een mengwagen tot 
de beschikking te hebben.  
Uiteraard moet dit rantsoen aangevuld  
worden met 100-125 gram 
droogstandsmineralen per koe per dag. Bij 
een hoge melkziekte druk kan extra 
magnesium voeren goed hiertegen helpen. 
Ongeveer 10 dagen voor afkalven beginnen 
met krachtvoer verstrekken: 1,0-1,5 kg 
prelactatiebrok of eventueel de brok van de 
melkkoeien. Dit gaat het makkelijkste via een 
voerstation. 
De rantsoennormen op een rijtje bij deze 
manier van voeren (zonder krachtvoer): 
 

• 800-840 VEM per kg ds  

• 115-130 gram ruw eiwit per kg ds 

• ds opname: 11-13 kg ds 
 
 
Uiteraard komen in de praktijk allerlei situaties voor waarbij het praktisch 
gezien niet mogelijk is bovenstaande adviezen goed uit te voeren. Een 
aantal tips hiervoor volgen nu: 
 

• Indien er een matige kuil aan de drogen gevoerd moet worden, dan 
is het wel zaak om met 2 groepen te werken. De close-up groep 
dient dan wel een gedeelte van het ruwvoer van de melkkoeien te 
krijgen 

• Weidegang is voor de beweging van droogstaande koeien zeer 
positief. Het mooiste hierbij is om ze buiten te laten lopen en binnen 
te laten vreten. Moeten ze wel vers gras vreten, zorg er dan voor 
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dat ze op schraal land lopen dat in elk geval niet bemest is met 
rundveedrijfmest in verband met de te hoge Kali-gehalten. 

• Indien je niet over een mengwagen beschikt is het meestal moeilijk 
om op een goede manier stro of graszaadhooi in de koe te krijgen . 
Grof natuurhooi is dan een prima alternatief. Dit is wel smakelijk. 

• In de praktijk gebeurd het nog een enkele keer dat de droogstaande 
koeien tussen de melkkoeien worden opgestart. Dit zien wij liever 
niet. Het mag in elk geval niet te lang (maximaal 7 dagen) en het 
basisrantsoen mag 
ook niet teveel 
krachtvoer 
bevatten. 

• Geen restvoer van 
de melkkoeien aan 
de drogen  voeren. 
Dit is beter geschikt 
voor het jongvee. 

• Vooral bij oudere 
koeien waarbij 
verwacht wordt dat 
de opstart nog wel 
eens moeizaam 
kan verlopen is het 
toedienen van een koedrank direct na het afkalven aan te bevelen. 

• Bouw de krachtvoergift na afkalven geleidelijk op tot de maximum 
gift in ongeveer 25 dagen. 
 

Begin op de dag van afkalven met maximaal 2-3 kg krachtvoerachtigen 
totaal. Dus ook rekening houden met hetgeen aan het voerhek ligt. 
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Kostprijs big en vlees in nieuw landelijk 
Biggenprijzenschema licht gedaald 

 
In het landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en 
van een kg varkensvlees berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt 
een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht, In de januari daarop 
volgend worden de kostprijzen opnieuw berekend op basis van de meest 
recente voerprijzen. Doordat de voerprijzen het afgelopen half jaar licht 
gedaald zijn en de technische resultaten enigszins verbeterd zijn, is de 
kostprijs voor biggen licht afgenomen en bedraagt € 58,66 per big in juli 
2013. De kostprijs van vlees is sinds januari 4 cent per kg afgenomen en 
bedraagt €1,99 in juli 2013, 11 cent meer dan een jaar geleden. De 
voerprijzen schommelen de laatste jaren sterker dan in het verleden en het 
voer is gemiddeld fors duurder geworden. Nadat in 2008 de voerprijzen op 
een hoog niveau lagen, zijn deze in 2011 en 2012 op een nog hoger niveau 
gekomen. In 2013 dalen de voerprijzen heel licht. 
 
Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van 
varkensvlees een richtprijs voor 
biggen worden berekend, waarbij 
een eventuele winst of verlies 
evenredig tussen zeugenhouder en 
vleesvarkenshouder wordt verdeeld. 
Op basis van deze relatie komt het 
Landelijk Biggenprijzeschema tot 
stand, waarin bij een bepaalde 
vleesprijs(basisnotering) een 
biggenprijs is af te lezen ( = 
wekelijkse richtprijs).  
 
Het landelijk Biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als 
basis geldt een  evenredige verdeling van winst of verlies tussen fokker en 
mester. Hierbij is verondersteld dat de beide partijen een prijs ontvangen 
die gelijk is aan de kosten ( incl. arbeid) en daarna -naar de hoogte van de 
vleesprijs-,de winst of het verlies gaan delen. De kostprijzen voor een big 
en voor een kilogram varkensvlees zijn gebaseerd op gegevens uit de 
Technische Economische Administratie Varkenshouderij 2012(TEA). De 
mestkosten zijn normatief meegenomen in de kostprijsberekening omdat 
deze onvoldoende tot uiting kwamen in de administratie. Bij de 
kostprijsberekening is uitgegaan van een gezonde big van 25kg.  
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De biggenprijs is af fokker en exclusief btw. De vervoerskosten van de 
biggen zijn opgenomen in de kostprijsberekening per kg. vleesvarken. Het 
vervoersrisico is voor de fokker; vervoert de fokker dan dient de biggenprijs 
met € 0,94 te worden verhoogd. De verdeling van winst of verlies vindt 
plaats op basis van de productiefactoren arbeid en 35% van het 
geïnvesteerde kapitaal(vervangingswaarde). Als norm is genomen een 
tweemansbedrijf met 550 zeugen of een  eenmansbedrijf met 4.00 
vleesvarkens gemiddeld aanwezig. Dit betekent 590 zeugenplaatsen resp. 
4.300 varkensplaatsen. 
Het landelijk Biggenprijzenschema is opgesteld door Wageningen UR 
Livestock Research in samenwerking met DLV Dier Groep, NVV, 
Rabobank en de Vakgroep Varkenshouderij LTO en wordt gefinancierd 
door het Productschap Vee en Vlees(PVV). De in het schema vermelde 
voerprijzen zijn berekend uit de actuele LEI voerprijsnoteringen op internet 
( www.lei.nl). Effecten van wijzigingen in deze voerprijzen worden 
maandelijks berekend. De richtprijs en de maandelijks voerprijscorrectie 
worden wekelijks gepubliceerd, o.a. op internet de site 
www.livestockresearch.wur.nl/NL/onderzoek.  
 

 
KOSTPRIJS VAN EEN BIG VAN 25 KG 

per zeug 
1. Gemiddelde arbeidskosten                    per jaar 
Gemiddelde uurbeloning € 22,85 (brutoloon per gewerkt uur volgens 
C.A.O., voor de ondernemer met algehele leiding en met een werk- 
nemer, incl. de sociale lasten die voor rekening van de werkgever 
komen en de kosten voor de bedrijfsverzorgingsdienst). 
3809 arbeidsuren        € 87.037,00 : 550 zeugen                       € 158,25 
 
2. Huisvestingskosten 
Bouwkosten per zeugenplaats        € 2.600,00 
Bij een bezetting van plm. 93 % 
zijn de bouwkosten per gemiddeld 
aanwezige zeug          € 2.796,00 
Afschrijving  € 1006 in 40 jaar                € 25,15 
   € 839 in 20 jaar                € 41,95 
   € 951 in 10 jaar                 € 95,10 
Rente 50% van 4,0 % van € 2796                 € 55,92 
Onderhoud 1,4 % van € 2796                  € 39,14      € 257,26 
 
3. Rente 
1 zeug                                                                                                      € 427,00 
4.372,60/100 opfokzeug a € 250         €   12,50 
1/100 beer a € 203          €     2,03 
Voer en kasgeld         €   66,98    508,51x5%                            € 25,43 
 
4. Voerkosten 
Voor 1 zeug incl. biggen              1166 kg 
Voor opfokzeugen en dekbeer               50,1 kg 
1216 kg. zeugenvoer x € 31,42 per 100 kg                  382,07 
784 kg. biggenvoer x € 44,23 per 100 kg                  346,76      € 728,83 
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5. Gezondheidszorg 
(inclusief medicamenten en ontsmettingsmiddelen)                  € 68,81 
 
6. Kosten inseminatie 
K.I. + fokkerij                      € 21,70 
 
7. Neven-omzet 
Aankoopkosten dekrijpe opfokzeugen                                                      +/+        € 105,00 
Aankoopkosten zoekbeer         +/+         €     0,92 
Opbrengsten uit verkoop slachtzeugen                                                     -/-         €   57,05 
Opbrengsten uit verkoop uitgeselec. Opfokzeugen       -/-          €     2,93 
Opbrengsten uit verkoop slachtbeer                                                         -/-          €     0,70               € 45,24 
 
8. Overige kosten 
Water      €    5,66 
Verwarming      €  27,99 
Electriciteit      €  29,41 
Telefoon, verzekeringen, lidmaatschappen 
auto- en overige kosten     €  42,78 
Strooisel + overige veekosten     €  20,43 
Mestkosten      €  59,70               € 185,97 

Totale kosten per zeug per jaar             € 1.491,49 
 

Kostprijs per big € 1.491,49 : 27,8 =                                                 €  53,65  
 
 
 
 
 
 

 KOSTPRIJS PER AFGELEVERDE KG. VARKENSVLEES 
              per jaar-  per afgel. 
                varken   varken 
1 . Arbeidskosten 
Uurbeloning € 23,08 (brutoloon per gewerkt uur volgens 
C.A.O. voor een werknemer met algehele leiding, incl. de 
sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen 
en de kosten voor de bedrijfsverzorgingsdienst). 
2349 arbeidsuren       € 54.204 
                                                                                                                                : 4000 varkens         € 13,55      € 4,41 
2. Huisvestingskosten 
Bouwkosten per varkensplaats       € 425 
Bij een bezetting van 94% zijn de bouwkosten per 
gemiddeld aanwezig varken           €  452 
Afschrijving  € 172 in 40 jaar           €   4,30 

€ 145 in 20 jaar    €   7,25 
   € 135 in 10 jaar    € 13,50 
Rente 50% van 4,0 % van € 452         €   9,04 
Onderhoud 1,3 % van € 452                                                                                   €  5,88               € 39,97      € 13,02 
 
3. Rente 
Waarde varken      € 91,00 
Voer en kasgeld      €   7,55   98,55 x 5 %               € 4,93        €   1,61 
 
4. Bigkosten 
Biggenprijs      € 53,65 
365 dagen x 793 gram groei =  289,4 kg. groei 
Gemiddelde groei per afgeleverd varken is 93,4 kg. 
Omzetsnelheid per jaar = (289,45 / 93 ) = 3,11 
gecorrigeerd (*(100-2,4/2))  = 3,07 x € 53,65                  € 164,71    € 53,65 
voor uitval            100 
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5. Vervoer en bemiddeling 
52 wk. x 2,5 uur x € 58,82 euro per uur    € 7.647,06 
Bemiddelingskosten: 12582 biggen x € 0,336134453781513              € 4.229,24 
                                                                                                            € 11.876,30 
Totaal aan te voeren biggen         12582 stuks 
Vervoer en bemiddeling per big   € 0,94 
Vervoer en bemiddeling per jaarvarken 3,07 x € 0,94                 € 2,89           € 0,94 
 
6. Voerkosten 
Voederconversie 2,57 kg; Voer per varken per jaar 
93,4 x 2,57 = 240 kg x 3,07 = 737 kg 
Voerkosten 737 x € 32,44 per 100 kg                                                                                                   € 239,08     € 77,88 
 
7. Gezondheidszorg 
(inclusief medicamenten en ontsmettingsmiddelen)                                                                             € 2,74           € 0,89 
 
8. Overige veekosten (incl. strooisel)                                                                                               € 2,20           € 0,72 
 
9. Uitval: 2,4 % 
Gemiddelde waarde € 91 
2,4 x € 91 x 3,07 
    100 - 2,4                                                                                                                                            € 6,87           € 2,24 
 
 
10. Afleveringskosten en heffingen 
Premie C.B.S.  € 0,96 
Heffing PVV   € 0,23 
R&O                                                                                € 2,25               € 10,56         € 3,44 
 
11. Overige kosten 
Water  € 2,96 
Verwarming  € 1,43 
Elektriciteit € 4,08 
Telefoon, verzekeringen, lidmaatschappen, 
heffingen, auto- en overige kosten  € 6,27 
Mestkosten  € 16,90    € 31,64       € 10,31 
                                                                                                    Totale kosten per jaarvarken          € 519,14 
                                                                                                    Totale kosten per afgeleverd varken              € 169,11 
 
Kostprijs per kg. varkensvlees  € 519,14 :(3,07 x 92,3)             =                  € 1,83 
 € 169,11 : 92,3 
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Graslandbeheer Schapen en Geiten 

Veilig land is 
Veilig land is weiland dat zo min mogelijk met wormen besmet is. Niet 
iedereen kan over dergelijk schoon land beschikken. Toch is het goed om 
te weten wat veilig land inhoudt. 

• Nieuw ingezaaid grasland.  
• Land dat een jaar niet is beweid 

door schapen of geiten.  
• Land dat in het voorjaar in 

datzelfde jaar niet is beweid 
door schapen of geiten.  

• In de zomer en herfst, land 
waar minimaal drie maanden 
geen schapen of geiten hebben 
gelopen.  

Graslandbeheer bij voldoende weidepercelen 

• Maak aan het eind van het jaar al een planning voor het volgende 
jaar.  

• Zorg dat de percelen waarop de schapen met lammeren in het 
voorjaar naar buiten gaan, in de herfst het eerst kaal zijn. Gun de 
percelen dan zo lang mogelijk rust.  

• Laat de schapen vanaf 1 april naar buiten.  

• Laat de geiten pas laat in het voorjaar (eind mei) naar buiten. De 
wei kan geïnfecteerd zijn door de wormsoorten 
Teladorsagiacircumcincta en de Trichostrongylus. Eind mei is het 
risico op overwintering van deze infectie sterk gereduceerd.  

• Probeer de dieren in mei en juni om de drie weken te verweiden 
naar percelen waar minimaal drie maanden geen geiten of schapen 
hebben gelopen.  

• Verweid ze van 1 juli tot 1 september om de twee weken. Dit 
beperkt de opname van infectieuze larven zoveel mogelijk.  

• Noteer wat u wanneer met uw grasland heeft gedaan.  

• Houdt u geiten en schapen op één locatie? Registreer dan zowel 
het weiden van de geiten als van de schapen.  

 
 

 
12 

Let op! Het voeren van vers gras afkomstig van percelen waar minder dan 
drie maanden daarvoor nog schapen of geiten hebben gelopen, kan ook tot 
een wormbesmetting leiden. 
 

Graslandbeheer bij beperkte weidepercelen 

• Heeft u alleen een standweide? Deel dan de beschikbare weide op 
in twee of drie stukjes.  

• Zorg er voor dat de schapen of 
geiten direct bij de schuur een 
uitloop zonder gras hebben.  
In deze schuur met uitloop 
houdt u eerst de drachtige 
dieren en later de ooien of 
geiten met lammetjes drie 
maanden per jaar.  

• Direct na het aflammeren 
ontwormt u de volwassen 
dieren.  

• Als de lammeren drie weken oud zijn, brengt u de ooien of geiten 
met lammeren naar perceel één. Drie weken later verhuist u ze naar 
perceel twee en nog weer drie weken later komen ze op perceel 
drie. Daarna komen ze terug op een weide waar dat jaar al eerder 
ooien of geiten met lammeren hebben gelopen.  

• Vier weken na aankomst op dit laatste perceel laat u een 
mestonderzoek doen van de lammeren (mengmonster).  

• Op basis van de uitkomsten van dit mestonderzoek beslist u of u de 
lammeren wel of niet behandelt.  

• Afhankelijk van de besmettingsdruk en het gebruikte wormmiddel 
doet u vervolgens tot eind oktober een aantal keren tot één keer per 
maand mestonderzoek bij de lammeren 

Bron GD 
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Even Voorstellen 
 

 
 

Hallo, ik ben Walter Wagenmans, werkzaam als begeleider/adviseur in de 
varkenshouderij.  
Mij werd gevraagd iets over mezelf te vertellen omdat ik op dit moment als 
interim bedrijfsbegeleider voor CAVV Zuid Oost Salland werk om 
werkzaamheden van Mark Aarnink over te nemen. 
 
Ik woon in het mooie Sallandse Lemelerveld, samen met mijn vrouw en 3 
kinderen. Van oorsprong kom ik van een varkensbedrijf aan de Raamsweg 
in Haarle, maar ben in 2001 verhuist naar Lemelerveld. Na mijn studie aan 
de HAS Larenstein te Deventer die ik in 
1997 afgerond heb, ben ik tot eind 2012 
als medewerker en bedrijfsleider 
werkzaam geweest tussen de varkens 
en heb ik zodoende met alle 
diercategorieën mogen werken. De door 
de jaren heen opgedane kennis en 
ervaring gebruik ik om de bedrijven 
optimaal te kunnen begeleiden.  
Naast de werkzaamheden die ik in de 
praktijk opgedaan heb, ben ik de laatste 
jaren ook veel bezig geweest met het 
analyseren van zowel de technische als 
de economische cijfers. Deze combinatie 
van het analyseren en de praktijkkennis 
heb ik omgezet in mijn bedrijf, 
Wagenmans Varkens Management. Als 
zelfstandig bedrijf sta ik naast de 
ondernemer om verbeterpunten binnen 
de onderneming op te zoeken, te analyseren en te verbeteren. Met mijn 
achtergrond merk ik dat ondernemers het prettig vinden om een 
“sparringpartner” te hebben. Veel verbeterpunten zijn dan ook al op te 
lossen zonder investeringen te doen. Het op de juiste manier uitvoeren van 
basiswerkzaamheden en het weten waar je mee bezig bent, zijn 
voorbeelden hiervan. 
 
 
 
 

 
14 

Vlak voor de zomervakantie kwam vanuit CAVV Zuid Oost Salland de 
vraag of ik tijdelijk werkzaamheden van Mark wil overnemen in verband 
met zijn gezondheid. 
Hierin zie ik een mooie uitdaging voor zowel mij als de varkenshouders van 
CAVV Zuid Oost Salland om de begeleiding die Mark normaliter gaf toch 
zoveel mogelijk te kunnen blijven geven als ook mijn eigen ideeën te 
ventileren. Ik zal het dan ook met veel plezier doen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Walter Wagenmans 
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