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Aan de leden en afnemers 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we zijn alweer een maand 
onderweg. We hebben inmiddels een beetje sneeuw en vorst gehad, 
maar het heeft gelukkig niet voor grote overlast gezorgd. De meeste 
mensen vinden de winter weer mooi geweest en kunnen we er weer 
een jaar tegen. Dat is ook wel het mooie van Nederlanders, eigenlijk 
houden we wel van veranderingen. 
Maar er moet niet te veel veranderen, want dan vinden we het toch 
wel beangstigend. 
Te veel veranderen hoeft zeker niet goed te zijn. En zo gaat het ook 
met de coöperatie. Ruim 101 jaar geleden was het doel gezamenlijk 
kwalitatief goed voer produceren en dat is nog steeds de doelstelling. 
Gedurende de 101 jarige geschiedenis is de coöperatie steeds 
verder ontwikkeld, het proces steeds verder geoptimaliseerd en met 
de tijd mee gegaan. Het hoofd doel van de coöperatie blijft echter 
kwalitatief goed voer produceren voor de beste prijs.  
Het jaar 2018 is afgesloten en wij zijn druk bezig met de balans. 
Tijdens de ledenvergadering willen wij de cijfers presenteren. De 
voeromzet hebben we vorig jaar vast kunnen houden, ondanks de 
fosfaatrechten en de stoppende varkensbedrijven. Onze 
mengvoeromzet is vorig jaar met 0,17 % gedaald, dit is een knap 
resultaat in een krimpende markt.  
We hebben inmiddels een aantal klanten die VLOG (GMO vrij) 
mengvoer ontvangen. De productie van VLOG voer hebben we 
uitbesteed, dat laten we produceren bij collega coöperaties. Hierdoor 
is onze omzet in de eigen fabriek gedaald met ruim 7%. Ondanks de 
productie daling denken we financieel stabiel te hebben gedraaid en 
verwachten we dit jaar weer een plus te kunnen noteren. 
Ook dit jaar gaan we weer een paar aanpassingen in de fabriek 
doen. De bulk verlading wordt/is eindelijk geautomatiseerd en het 
laatste deel van de fabriek wordt ook op de nieuwe software over 
gezet. 
De jaarvergadering zal op dinsdag 26 maart as. gehouden worden. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. U en uw partner zijn dan 
weer van harte welkom. 
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Grondstofprijzen 
De grondstoffenmarkt is inmiddels geleidelijk aan het draaien. Lange 
tijd waren de bijproducten zoals palmpitschilfers, soyahullen en 
zonnebloemschroot ten opzichte van de granen relatief duur. 
Dit zorgde er voor dat er weinig prijsverschil was tussen relatief luxe 
en relatief schrale voeders. 
Grondstoffen als mais, tarwe en gerst bewegen nauwelijks in prijs. 
De bijproducten laten wel een daling zien. Graan gerelateerde 
voeders blijven hierdoor voorlopig op niveau. Voeders welke meer 
bijproducten gerelateerd zijn laten een daling zien welke al is ingezet. 
 
Omzet 
Zoals eerder vermeld is de omzet bekend. Wij hebben in 2018 een 
omzetdaling van mengvoeders van 0,17 % gerealiseerd (incl. de 
verkochte VLOG voeders). Een omzetdaling hadden we in het begin 
van het jaar al voorspeld. Door de onduidelijkheid in de 
melkveesector en het aantal stoppers in de varkenssector, was de 
verwachting echt wel dat er grotere min genoteerd moest worden. 
Wij hebben altijd gesteld, dat wij graag gemiddeld 5% per jaar in 
tonnen krachtvoer groeien. In de laatste jaren ging de groei daar ruim 
overheen, een kleine omzetdaling nu, is dan ook geen probleem. 
Door de krimp van de melkveestapel is de rundveevoeromzet 
gedaald. De konijnenvoeromzet laat een kleine stijging zien. De 
varkensomzet is door stoppende bedrijven ligt gedaald.  De 
geitenvoeromzet laat een mooie stijging zien. De geitenvoeders 
worden door de VLOG eisen niet bij ons zelf in de fabriek 
geproduceerd. Tevens is de regenwormenvoeromzet ook iets 
gestegen. 
De omzet van de winkel is gestegen met 4,5%. In Nederland is een 
landelijk daling te zien dus het blijkt het opnieuw dat goed contact 
met de klant zeer belangrijk is en blijft. 
 
VLOG 
Zoals jullie weten verkopen wij alweer ruim een jaar VLOG voer. Dit 
is voer waar geen genetisch gemodificeerde gewassen in verwerkt 
zijn. Dan moet je met name denken aan maïs en sojaproducten. 
Hiervan bestaan ook genetisch gemodificeerde varianten. 
Momenteel is de geitenhouderij volledig overgestapt op VLOG voer 
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en ook 4 van onze rundveehouders. Wij lieten dit voer altijd bij ABZ 
Diervoeding maken. Deze samenwerking verloopt goed, echter het 
transport vanuit Nijkerk naar ons mooie Salland is een beste afstand 
en moeilijk in te vullen met externe transporteurs.  
Hierdoor zijn we afgelopen jaar aan het kijken geweest naar een 
betere oplossing. Ook onze buurt coöperatie CAV Den Ham 
produceert VLOG voer. Met CAV Den Ham hebben we 
overeenstemming bereikt over de productie van VLOG voer. Het 
allergrootste voordeel is dat de expeditie veel efficiënter kan en wij 
het voer zelf weg kunnen brengen. 
Per 1 januari krijgen onze rundveehouders VLOG voer uit Den Ham. 
De komende weken zullen we langzaam over gaan met de 
geitenhouderij. Dit natuurlijk in goed overleg met de klant. Wij zullen 
per klant samen bekijken wat het beste moment van overstappen zal 
zijn. 
 
Jubileumfeest 
Vorig jaar is het er door omstandigheden niet van gekomen. Maar dit 
jaar willen we op zaterdag 23 maart ons 101 jarig jubileum vieren. ’s 
Middags zal er een receptie worden gegeven, waar iedereen van 
harte welkom is. ’s Avonds zijn alle leden uitgenodigd om op ons 
jubileumfeest samen bij dit heugelijke feit stil te staan. 
In het geweld van fusies om ons heen is het zeker iets waar we trots 
op zijn. We hebben met zijn allen laten zien dat er voor CAVV Zuid-
Oost Salland zeker nog een mooie toekomst is en op 23 maart staan 
we hier uitgebreid bij stil.  
Dus noteer de datum alvast in uw agenda en we hopen u en uw 
partner dan te mogen verwelkomen. Want zonder u als lid/afnemer 
was dit alles zeker niet mogelijk geweest. 
 
Jaarvergadering en uitbreidingsplannen 
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 26 maart plaats vinden. 
Het eerste deel is het behandelen van de jaarcijfers.  
Het tweede deel zal worden verzorgd Team Agro NL. Team Agro NL 
bestaat uit boeren en boerinnen uit diverse sectoren die hun 
krachten hebben gebundeld. Samen met bestaande pr-initiatieven en 
organisaties promoten zij de Nederlandse land- en tuinbouw. 
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Het is interessant om te horen wat zij allemaal en op welke wijze 
doen om onze sector te promoten. 
Noteer de avond vast in uw agenda want deze avond wordt weer een 
interessante avond over de toekomst van uw coöperatie. 
 
Automatiseren verlading 
In het weekend van 25-27 januari hebben we eindelijk de verlading 
geautomatiseerd. De ombouw is goed verlopen. Er waren alleen 
enkele software problemen, waardoor in de loop van dinsdag de 
verlading pas echt goed op gang kwam. We zijn nu bezig om de 
automatisering verder te verfijnen, waardoor de verlading nog sneller 
gaat verlopen. We hopen eind februari het voordeel van de nieuwe 
verlading echt in de praktijk toe te kunnen passen. 
 
Jan Oosterwijk 40 jaar in dienst 
Op 18 december was Jan Oosterwijk 40 jaar bij CAVV Zuid-Oost 
Salland in dienst. Natuurlijk hebben we dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Ik vind het heel mooi om te zien, dat mensen zo lang bij 
ons in dienst zijn en toch steeds even enthousiast zijn. In de huidige 
tijd is dat zeker heel speciaal te noemen en iets waar we met zijn 
allen heel trots op zijn. 
 
Nieuwe Medewerkster 
Per 1 januari is Gerjanne Beltman ons team in Haarle komen 
versterken. Gerjanne zal de buitendienst komen ondersteunen..  
 
Gecombineerde opgave  
Toch nog even ter herinnering. Voor half mei dient de 
gecombineerde opgave te worden ingediend. Door de omvang van 
de aanvraagbedragen is het belangrijk, dat de controle van de 
aanvraag gebeurt door een vakkundig persoon, die ook voor 
eventuele fouten verzekerd is. Deze verzekering hebben wij niet en 
wij kunnen daarom ook niet de verantwoording daarvoor nemen. Ons 
advies is dan ook om uw boekhouder hierbij in te schakelen.  

 
Hans Verheul 
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Aanpassing graszaadmengsels 
 
Zuid Oost Salland heeft zijn graszaadmengsels voor het jaar 2019 
aangepast. De extreme droogte in 2018 heeft er voor gezorgd dat er 
in het najaar extreem veel is ingezaaid/doorgezaaid. 
Hierdoor zijn de beschikbaarheden van de diverse toprassen onder 
druk komen te staan. Wij hebben 
besloten om onze topmengsels bij 
een 2 tal kwekers te laten 
samenstellen. Hierdoor is het 
mogelijk de maximale kwaliteit te 
leveren.  
We werken met een 2 tal mengsels. 
De ZOS grasland optimaal. Deze 
bestaat uit 100% engels raai. 50% 
diplo en 50% tetra. 
De samenstelling is als volgt: 
 

 50% Explosion 
 25% Rossimonte 
 25% Arelio 

 
Het gewogen gemiddelde van deze samenstelling: 
 
Standvastigheid   8.2 
Wintervastheid   7.2 
Kroonroest resistentie  7.8 
DS Opbrengst maaiproeven 103.3 
DS Opbrengst weideproeven 103.8 
 
De ZOS grasland Timo deze bestaat uit 90% engels raai en 10% 
timothee.  
De engels voor 60% tetra en 40% diplo. Timothee heeft als voordeel 
dat het op koudere gronden wat eerder start. Hierdoor dus eerder 
vocht onttrekking en dus sneller beter berijdbaar. 
Daarnaast is timothee wat steviger dan engels raai. 
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Toevoeging timothee zorgt er dus voor dat het gewas minder snel 
gaat liggen. 
 
De samenstelling is als volgt: 
 

 20% Sputnik 
 15% Melonora 
 30% Diwan  
 10% Melbolt 
 15% Melforce 
 5% Summergraze 
 5% Classic 

 
Het gewogen gemiddelde van deze 
samenstelling: 
 
Standvastigheid   8.0 
Wintervastheid   7.3 
Kroonroestresistentie  8.4 
DS Opbrengst maaiproeven 102.6 
DS Opbrengst weideproeven 103.4 
 
Uiteindelijk zijn onze mengsels t.o.v. 2018 fractioneel verbeterd. 
De mengsels bevatten de absolute toprassen. 
Op de CSAR rassenlijst kunt u de nodige informatie vinden. 
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Graslandbemesting 2019 
 
Het groeiseizoen zit er weer aan te komen. 
Hieronder een aantal praktische tips. Tips op basis onderzoeken 
uitgevoerd door het NMI en Groeikracht. 
 

 Zorg dat de PH-KCI op peil is. Een te zure grond geeft 
AANZIENLIJK minder opbrengst. 

 Streeftraject van de PH-KCI op zandgrond is 5.0-5.5. 
 Op uw grondmonster staat 
 duidelijk vermeld of er een 
 bekalking gewenst is. 
 Ook staat aangegeven 
 hoeveel er nodig is om de 
 PH met 0.1 te verhogen. 
 Veelal niet meer dan 2000 
 kg kalk in 1x per hectare 
 strooien is het advies.  
 Wanneer dit niet toereikend is, dan in 2x bekalken. 
 

 Indien de berijdbaarheid van de percelen het toelaat, de 
drijfmest vroegtijdig aanwenden. In de praktijk komt het vaak 
neer op eind februari/begin maart. 

 
 De voorjaarsgift kunstmest in 2x verdelen. Dit geeft voor zowel 

ruw eiwit als totale droge stof opbrengst een duidelijke plus. 
 De eerste kunstmestgift toedienen bij een T som vanaf 180 
 graden. 
 In de praktijk kan dat betekenen dat de drijfmest nog niet is 
 toegediend en dus kunstmest eerder op het land komt dan de 
 drijfmest. 
 De 2e gift in principe toedienen in de 1e week van april. De 
 beschikbare N in april blijkt namelijk erg bepalend voor de 
 opbrengst van de 2e snede. 
 In de praktijk wordt vaak gekozen uit ASS in combinatie met 
 KAS, of alleen KAS zwavel. 
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 Wanneer u vroeg bent met de kunstmest (dus vanaf T som 
 180 graden) is het wijs om de eerste gift ASS toe te passen. 
 ASS is voor 75% ammonium gerelateerd. Als hier 125 kilo van 
 wordt ingezet is tevens de zwavelvoorziening sluitend. ASS 
 bevat namelijk 32.5% zwavel. De 2e gift, welke normaliter 
 begin april plaatsvindt kan dan prima toe met KAS. 
 Dit vraagt zeker extra arbeid, maar levert wel meer eiwit en 
 droge stof op. 
 Als u pas met kunstmest aan de gang gaan wanneer de T 
 som rond de 250 graden zit, is het wijsheid om de 
 kunstmestgift in 1x toe te dienen. KAS zwavel is dan aan te 
 raden. Deze meststof bevat 15% zwavel en is voor 60% 
 ammonium gerelateerd. 
 

 ASS is een meststof welke 
eerder gaat vast zitten in de 
silo dan bijvoorbeeld KAS 
of KAS zwavel. Deze 
daarom kort voor het 
strooien in de silo blazen. 

 Entec i.p.v. ASS zou 
 kunnen, maar Entec is wel fors duurder. Dit komt doordat 
 Entec een nitrificatieremmer bevat. Zeker wanneer het 
 voorjaar relatief droog is heeft dit geen toegevoegde waarde. 
 Daarnaast is Entec al een relatief trage meststof, waardoor 
 we het toevoegen van een nitrificatieremmer in twijfel trekken. 
 

 KAS is in 2 varianten beschikbaar. De variant met 4% MgO en 
een laag Ca percentage van 2%. 

 Daarnaast een variant zonder MgO maar met 12% Ca. 
 Veelal past de variant zonder MgO maar met 12% Ca beter. 
 Bekijk uw grondmonsters! 
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Mestbeleid 2019 
 
Voor het jaar 2019 zijn er wat wijzigingen in het mestbeleid. 
Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen: 
 

 De uitrijperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en 
veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari 
tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de 
uitrijperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 
december 2019 tot en met 15 september 2020. 

 De uitrijperiode van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 
2019 is de uitrijperiode van 16 februari tot en met 15 
september. 

 Gras op zand en lössgrond mag u in verschillende perioden 
scheuren of vernietigen. 

 
Periode 1 februari t/m 10 mei. 
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna 
een stikstofbehoeftig 
gewas teelt. In deze 
periode is het nemen 
van een scheurmonster 
verplicht. 
 
Bij derogatie bedrijven: 
Scheurt of vernietigt u 
in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan 
rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm 
per hectare die gescheurd is. U heeft geen 
stikstofbemonsteringsplicht voor de percelen die u scheurt. 
 
Periode 1 februari t/m 31 mei. 
Wilt u in deze periode grasland scheuren en direct daarna gras telen 
dan is dat mogelijk. Ook hier bent u verplicht een scheurmonster te 
nemen. 
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Periode 1 juni t/m 20 september. 
Als u een derogatiebedrijf heeft, dan mag u ook in deze periode 
grasland scheuren voor graslandvernieuwing. U moet dit wel 7 dagen 
van te voren melden bij RVO. 
U wordt dan met 50 kilogram stikstof 
per hectare gekort op uw totale 
stikstofgebruiksnorm. Het nemen van 
een scheurmonster is dan niet meer 
nodig. 
 

 Heeft u snijmais geoogst? 
Daarna moet u uiterlijk op 1 
oktober een vorstbestendig 
vanggewas ingezaaid hebben op zand en lössgrond. Dit kan 
door grasonderzaai in de hoofdteelt of door inzaai van een 
vorstbestendig vanggewas. 

 Vanaf 1 april verstuurt u de gegevens van het VDM alleen nog 
digitaal. Het op papier versturen is dan niet meer mogelijk. 
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Voer efficiëntie; 
 
Voer efficiëntie is belangrijker dan ooit. De oorzaken zijn een 
schaarste aan landbouwgrond en de schreeuw om emissiereductie. 
Als koe A 35 liter melk per dag geeft en 23 kg drogestof opneemt, 
terwijl koe B ook 35 liter melk geeft en 26 kg drogestof opneemt, dan 
is koe A efficiënter. Daardoor is koe A ook milieuvriendelijker, zij 
produceert minder methaan om de 35 liter melk te geven 
De voerefficiëntie geeft aan hoeveel kilo meetmelk er van 1 kilo 
droge stof voer wordt gemaakt. Dit veelomvattende kengetal geeft de 
efficiënte van de productie aan en is daarmee een beoordeling van 
het hele bedrijf. Een hoge voerefficiëntie is alleen mogelijk als alle 
factoren optimaal op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk varieert het 
kengetal van 1,1 tot 1,6. 
Om de voer efficiëntie te berekenen moeten er een aantal stappen 
uitgevoerd worden. De voer efficiëntie berekenen kan zowel voor 
bedrijven met voermengwagen als zonder voermengwagen.  
 
1. Bepaal ruwvoergift van één dag 
Gebruik de netto gevoerde hoeveelheid ruwvoer, dus exclusief 
restvoer. Voor veehouders met een voermengwagen met 
weeginrichting is dat simpel. Anderen bepalen met een (mobiele) 
weeginstallatie de werkelijke voergift. Een alternatief is berekenen. 
Meet of schat de hoeveelheid kuubs per dag en vermenigvuldig die 
met kuubs gewichten. Voor de kilogrammen droge stof per kuub en 
de drogestof percentages zie uw kuil uitslagen. 
 
2.Meet krachtvoergift van één dag 
Tel bij de droge stof uit ruwvoer de drogestofopname uit krachtvoer 
op. Gebruik voor de omrekening van kilo’s product krachtvoer naar 
droge stof de factor 0,88. 
 
3. Reken om naar droge stof per koe 
Bepaal het aantal melkgevende koeien van die dag. Deel de totale 
drogestofopname door het aantal koeien. Dat geeft aantal kilo's 
droge stof per koe per dag. 
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4. Bepaal meetmelk van één dag 
Bereken het aantal geleverde kilo's melk van één dag via de 
melkleverantie of -meting. Tel daarbij de hoeveelheid restmelk op. 
Bereken de factor meetmelk met de volgende formule: 0,337 + 
(0,116 × vetpercentage) + (0,06 × eiwitpercentage). De totale 
hoeveelheid melk maal de factor meetmelk is het aantal kilo's 
meetmelk per dag. Dit getal delen door aantal melkgevende koeien 
geeft de hoeveelheid meetmelk in kilo per koe per dag. 
 
5. Deel meetmelk en voergift 
Door de twee gevonden kengetallen te delen ontstaat de 
voerefficiëntie van die dag. Die wordt uitgedrukt in kilo's meetmelk 
per kilo droge stof voer. Onder 1,1 is een slechte score; boven 1,5 is 
goed. 
 
Diergroep Lactatiestadium Streefwaarde: 

Kg melk per kg ds 

Lactatiestart < 21 dgn 1,3 – 1,6 

Vaarzen < 90 dgn 1,5 – 1,7 

Koeien < 90 dgn 1,6 – 1,8 

Vaarzen >200 dgn 1,2 – 1,4 

Koeien >200 dgn 1,3 – 1,5 

Totale veestapel 
(1 voergroep) 

150-225 dgn 1,4 – 1,5 

 
Basisvoorwaarden in beeld 
Een niet-optimale voerefficiëntie duidt op tekortkomingen in één of 
meer aandachtsgebieden. Bij een lage voerefficiëntie komen als 
eerste de basisvoorwaarden in beeld: ruwvoerkwaliteit, 
rantsoensamenstelling, gezondheid, vruchtbaarheid, 
transitiemanagement, methode van voerverstrekking en 
leefomstandigheden in de stal. Omdat jonge vaarzen en koeien later 
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in de lactatie minder efficiënt met voer omgaan, is een optimale 
samenstelling van de veestapel en lactatiestadia een belangrijke 
factor.  
Zowel de veranderingen van lichaamsgewicht als de energiebalans 
beïnvloeden de efficiëntie. De afname van lichaamsmassa en een 
negatieve energiebalans maken een koe efficiënter. Neemt een koe 
met een productie van 40 
kg melk 20 kg drogestof op 
dan is de voer efficiëntie 
2,0 maar zal de koe de 
productie wel realiseren 
door het afbreken van 
lichaamsreserves. Daarom 
moet ook altijd de 
gezondheid, 
vruchtbaarheid en 
lichaamsconditie in de gaten worden gehouden.  
Bedrijven die goed scoren maar verder willen verbeteren, kunnen op 
alle vlakken de puntjes op de i zetten. Denk aan verder optimaliseren 
van de rantsoensamenstelling en verbeteren van vruchtbaarheid, 
diergezondheid, koecomfort, afkalfleeftijd en vervangingspercentage. 
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Het belang van biest in het lam 
 
Het is van belang dat de biest rechtstreeks naar de lebmaag gaat en 
niet in de pens belandt. Dit geldt ook voor melk; melk stremt namelijk 
niet in de pens. Het wonderlijke aan de voormagen van het lam is de 
slokdarmsleuf. Die begint op de plaats waar de slokdarm in de 
netmaag komt en eindigt bij 
de ingang van de 
boekmaag. Zodra een jong 
lam melk drinkt, sluit de 
slokdarmsleuf zich. Op die 
manier loopt de melk vanaf 
de slokdarm rechtstreeks 
via de boekmaag naar de 
lebmaag en komt dus niet 
in de netmaag en de pens 
terecht. Dat is ook niet wenselijk, want melk dat in de pens komt 
heeft de neiging te gaan gisten. Daarmee komt de vertering in het 
geding. 
 
Jonge lammeren die melk krijgen gevoerd vanuit een emmer of een 
bakje, kunnen te kampen krijgen met een slokdarmsleuf die soms 
niet sluit. Dit komt waarschijnlijk door een minder natuurlijke 
drinkhouding. De melk komt zodoende deels in de pens. Het gevolg 
kan zijn dat die lammeren niet meer of minder goed groeien. Bij het 
voeren van biest is de slokdarmsleuf logischerwijs ook van belang. 
Algemeen bekend is dat lammeren zo snel mogelijk na de geboorte 
biest moeten krijgen. Biest van de moeder of uit een speenfles komt 
direct, zoals het hoort, in de lebmaag. Biest via een sonde belandt in 
de netmaag en de pens. De biest komt vervolgens met vertraging in 
de lebmaag. Daardoor bestaat de kans op een verlaagde opname 
van immuunglobulinen (antistoffen). 
 
De hoeveelheid te geven biest is afhankelijk van het geboortegewicht 
van het lam. Bij een lam van 2 kg wordt direct na de geboorte 10 
procent van het lichaamsgewicht aan biest geadviseerd. Bij een lam 
van 4 kg is dat 8 procent van het lichaamsgewicht. Wordt de biest 
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met een sonde of een fles toegediend, dan is het beter een 
eenmalige grote hoeveelheid te vermijden, maar de hoeveelheid te 
verdelen over 2 of 3 keer. 
 
In de eerste levensweken is het lam helemaal afhankelijk van melk. 
Vanaf een leeftijd van ongeveer drie weken begint het lam geleidelijk 
vast voer op te nemen. Vanaf dat moment begint de ontwikkeling van 
pens en netmaag. Van belang voor de pensontwikkeling is de 
beschikbaarheid 
van smakelijk 
ruwvoer en 
krachtvoer. Bij 
een normale 
opfok zijn op 
een leeftijd van 
ongeveer acht 
weken de 
voormagen 
helemaal 
ingesteld op het 
verteren van 
ruwvoer. 
 
 
Bron en foto gezondheidsdienst dieren 
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Taakstraf voor dierenactivist na inbraak 
  

De rechtbank in Breda heeft vrijdag 'vegan streaker' Peter 
Janssen van Stichting Konijn in Nood veroordeeld voor het 
inbreken bij een konijnenhouderij en meenemen van dieren. 
Konijnenhouder Zoontjes in Alphen werd in het gelijk gesteld. 
De familie is blij met de uitspraak. 
 
Janssen brak de afgelopen jaren meermaals in bij de stallen van 
Zoontjes en maakte en verspreidde filmmateriaal. 'U heeft niets te 
zoeken op 
boerenbedrijven', gaf de 
rechter aan. Ze gaf 
Janssen een taakstraf en 
voorwaardelijke 
gevangenisstraf en een 
boete. 
 
Zoontjes stapte naar de 
rechter, omdat Janssen vanaf 2015 meermaals onuitgenodigd op zijn 
bedrijf was, 's nachts inbrak, filmbeelden maakte en een moederdier 
met jongen meenam. 
  
Onacceptabel 
Janssen zegt dat hij dit moest doen, omdat de dieren in acute nood 
zouden zijn. Onacceptabel oordeelde de rechter. 'U gaat er bij 
voorbaat van uit dat er sprake is van dierenmishandeling. Het is niet 
meer dan uw mening dat het dierenwelzijn in geding was. De boer 
voldoet aan de eisen en regels, zoals afgesproken in Nederland', 
betoogde de rechter. 
 
Het is voor het eerst dat Janssen een taakstraf opgelegd krijgt en 
voor het eerst dat hij veroordeeld is voor zijn acties tegen de 
veehouderij. Tot nu heeft hij alleen boetes gekregen. Daarnaast 
legde de rechter hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 
een week met een proeftijd van twee jaar en moet hij een 
schadevergoeding aan de familie Zoontjes betalen van 350 euro. 
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Bewegingsvrijheid 
De officier pleitte nog voor een locatieverbod, maar daar ging de 
rechter niet in mee, omdat het te veel inbreuk zou maken op de 
persoonlijke bewegingsvrijheid van Janssen. 
De officier vindt dat Janssen niet voor eigen rechter mag spelen. 'Als 
we dat allemaal zouden doen in Nederland, wordt het een rommeltje. 
Het is goed dat u opkomt voor dierenleed, maar de manier waarop u 
dat doet, kan en mag niet.' 
  
Dierenextremisme 
LTO Nederland stelde in samenwerking met de politie onlangs 
richtlijnen op voor het doen van aangifte tegen dierextremisme en 
roept veehouders die te maken hebben met dierextremisme op 
aangifte te doen. Boeren die te maken hebben met bedreigingen, 
intimidatie en inbraken doen vaak geen aangifte uit angst niet serieus 
genomen te worden. 
 
Landbouwminister Carola Schouten gaf donderdag in het 
Kamerdebat aan dat ze bedreigingen, inbraken en intimidatie van 
boeren onacceptabel vindt. Ze benadrukte dat, als er vermoeden is 
van misstanden, daar van een melding gedaan kan worden bij de 
officiële instanties. Daarnaast gaat Schouten gesprekstafels 
organiseren over dierenwelzijn. 
 
Bron. Nieuwe Oogst 
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Schengen voor varkens 
 
Er komt mogelijk een ‘Schengen voor varkens’. Dat betekent dat 
een eenmalige keuring voor varkens bij export voldoende is. De 
landbouwcommissie van het Europees Parlement steunt de 
voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om een 
‘Schengen’ voor varkens, 
bordeskeuringen en andere alternatieve 
keuringsmethoden mogelijk te maken 
binnen de Europese 
diertransportwetgeving. 
De landbouwcommissie steunt Huitema’s 
amendementen (voorstellen tot 
wetswijziging) voor de bordeskeuring, andere 
alternatieve keuringsmethoden en een 
‘Schengen voor varkens’ een ‘Schengen’ voor varkens. Schengen 
staat voor een vrij verkeer van personen en goederen tussen de EU-
landen, zonder grenscontroles. Een voorstel tot een Schengen voor 
varkens is ook al eens door CDA-kamerlid Jaco Geurts in Nederland 
ingediend. 
 
Niet meer dubbel keuren 
Bij een ‘Schengen voor varkens’ vervalt de huidige dubbele keuring 
van varkens bij export. Momenteel worden varkens die op transport 
gaan naar een Duitse slachterij eerst gekeurd door een Nederlandse 
dierenarts. In Duitsland doet een Duitse dierenarts nog een keer 
hetzelfde. Als deze dubbele keuring komt te vervallen wordt het 
aantrekkelijker om naar Duitse slachterijen te transporten. Dit kan de 
duur van het diertransport verkorten, omdat in sommige gevallen een 
Duits slachthuis dichterbij is dan een Nederlandse. Visa versa geldt 
dit ook voor de Duitse varkens en voor andere landen. 
 
Bordeskeuring 
Een bordeskeuring voor varkens is ondanks een aantal succesvolle 
pilots van de NVWA nog steeds niet toegestaan, omdat deze niet 
volledig aan de Europese richtlijnen voor exportkeuringen voldoet. Bij 
een bordeskeuring worden de varkens op een verzamelplaats in de 
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vrachtwagen gekeurd vanaf een beweegbaar bordes. Daardoor 
hoeven de varkens niet onnodig te worden in- en uitgeladen op de 
verzamelplaatsen. 
 
Mogelijk ook stalkeuring 
Daarom heeft Huitema de Europese Commissie via een 
amendement opgeroepen om de bordeskeuring en andere 
alternatieve keuringsmethodes toe te staan. Het amendement is door 
de landbouwcommissie aangenomen. Dat opent dan mogelijk ook de 
weg naar een stalkeuring van de varkens waarbij de varkens niet 
tijdens het laden, maar ook de dag ervoor al gekeurd kunnen gaan 
worden. De voorstellen van Huitema zijn nog niet direct wetgeving. 
Het komt nu op de agenda en het Europees Parlement moet er dan 
mee instemmen. 
 
Bron. Varkens.nl 
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Schouten komt met benchmark bigvitaliteit 
 

Er komt nog voor de zomer een benchmark voor bigvitaliteit. 
Dat kondigde minister Carola Schouten aan in het debat over 
dieren in de veehouderij in de Tweede Kamer, donderdag 24 
januari. Analoog aan de benchmark voor antibiotica moet dat 
leiden tot vermindering van de uitval onder jonge dieren. 
Waarbij eerst de makkelijke punten worden aangepakt en het 
steeds stapje voor stapje verder gaat. 
Tijdens het debat werd duidelijk hoe minister 
Carola Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit aan kijkt tegen dierenwelzijn. 
“Het dierenwelzijn is nu al veel beter dan jaren 
geleden. Maar daarmee is het niet klaar.” Het 
debat over dierenwelzijn staat volgens 
Schouten niet stil en zal ook nooit stilstaan. 
“Het dierenwelzijn zal de komende periode 
blijven veranderen, waarbij de technische 
mogelijkheden een rol zullen spelen. Over enkele generaties zullen 
we weer anders tegen dierenwelzijn aan kijken.” 
 
De minister vindt niet dat je het dierenwelzijn alleen op het bord van 
de boer kunt neerleggen, samen met andere problemen als het 
milieu en de circulaire landbouw. De boer moet ook nog een 
boterham kunnen verdienen. Aandacht voor dierenwelzijn is 
belangrijk, maar er zitten ook grenzen aan de manier waarop 
sommigen die aandacht opeisen. Onrechtmatig betreden van 
bedrijven en bedreigingen zijn wat betreft de minister onacceptabel. 
 
Gesprekstafels 
Om op het onderdeel dierenwelzijn vooruitgang te boeken, komen er 
gesprekstafels. Daarbij kan iedereen zijn visie geven over het 
dierenwelzijn in de veehouderij. Mensen kunnen aangeven wat ze 
wel en niet acceptabel vinden. Schouten verwacht daarbij wel dat 
men dan ook met oplossingen voor de dilemma’s komen. Zoals voor 
de dilemma’s die er zijn bij bijvoorbeeld vrije uitloop en 
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diergezondheid. De opdracht voor de gesprekstafels is om te komen 
tot realistische eisen, die ook in EU-verband haalbaar zijn. 
 
Benchmark bigvitaliteit 
Voor wat betreft de sterfte van jonge dieren (biggen, kalveren, 
geiten) is de minister al bezig met plannen. De ambitie die er was in 
de varkenssector, is niet bereikt. Daar moet een tandje bij. Om dat te 
bereiken wil de minister een benchmark bigvitaliteit op zetten die de 
biggensterfte moet terugdringen. Dat werkt hetzelfde als de 
benchmark antibiotica. Eerst wordt de gemakkelijkste 20 procent 
verbetering aangepakt en daarna gaat het in stapjes steeds verder. 
De benchmark wordt in de ogen van de minister een onderdeel van 
het ketenkwaliteitssysteem. “Want zonder de keten kan ik niet 
zoveel.” 
 
Samen aanpakken 
Alle partijen zullen bij de ontwikkeling van die benchmark worden 
betrokken bij de aanpak van de bigvitaliteit. De varkenshouders zelf, 
de dierenarts en de erfbetreders met specifieke kennis en kunde. 
Met de benchmark kan een varkenshouder zich vergelijken met zijn 
collega’s. Dat het vooruit kan, is volgens Schouten al gebleken. 
Sommige bedrijven krijgen de uitval onder de biggen wel omlaag. 
 
Bron. Varkens.nl 
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Teken petitie: boer beter beschermen 
 

De online actiegroep ‘Anti Varkens in Nood’ lanceert een petitie. 
Zij eisen een betere bescherming van Nederlandse boeren en 
tuinders. Aanleiding zijn de toegenomen bedreigingen via zowel 
het wereldwijde web als fysiek en tastbaar op het boerenerf.  

Vele organisaties tonen bewust alleen 
de meest slechte beelden van de 
Nederlandse veehouderij. Ze maken 
gebruik van foutieve of aangedikte 
cijfers en verkeerde interpretatie van 
onderzoeken. Dit wordt vaak klakkeloos 
verspreid en zelfs nog verder 
aangepast binnen hun eigen kaders. 
Team Anti Varkens in Nood (Team-A-

vin) heeft met ‘undercover tussen de vegans‘ laten zien hoe zij 
systematisch en stelselmatig boeren kunnen aanvallen. Organisaties 
als A.L.F. hebben zelfs de verantwoordelijkheid op zich genomen 
voor enkele brandstichtingen bij onder meer slachterijen en een 
leegstaande stal. 
 
Angst 
Team-A-vin is het meer dan beu dat er wordt ingebroken in stallen, 
zaken worden weggenomen en vernield of dat brand wordt gesticht. 
Graffiti op stallen, boeren anonieme kaartjes en brieven sturen met 
bedreigingen en verborgen camera’s plaatsen. Boeren leven meer 
en meer in angst, durven niet meer te spreken via sociale media en 
zijn bang voor een steen door de ruit en ongewenste personen in de 
stal. Daarom wil het pro-boeren team LNV-minister Schouten 
verzoeken om boeren in Nederland te beschermen. Elke persoon in 
Nederland verdient het om zonder zorgen en angst te kunnen leven 
en zijn of haar beroep te kunnen uitoefenen. Het activisme wordt 
steeds radicaler en dat baart Team-A-vin zorgen. Het wil een betere 
aanpak voor bedreigingen en inbraak. En vooral een verhoogd 
gevoel van veiligheid en rust in eigen huis en stal. Dus komt de 
oproep om deze petitie massaal te tekenen. Bron. Varkens.nl 
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Te koop 
 
POLEM veevoersilo’s VV4-190 RO (8 m3, 10 m3, 14 m3) 
Kunststof hokafscheiding (varkens) 
 
Tel 06 2290 8350 
 
 

Te koop  
 
Mooie mest van natuurhooi en goed voer. 
Gratis af te halen in Haarle 
 
Voor meer info 
Tel 06-51364458 
 

Te koop  
 
2 polyester voersilo’s van 8 en 10 ton. 
 
T. Grolleman 
Cellenweg 9 
Nieuw Heeten 
0572-381849 
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