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Aan de leden en afnemers
 
 
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen
tijdig uw bestelling te plaatsen. De vraag is of u de bestelling graag voor de 
donderdag 20 en vrijdag 21 december wilt doen. Dit om er voor te zorgen, dat 
wij ook tijdig op 24 december klaar zijn. Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke 
leverdagen kunt opgeven, geeft dat voor ons extra ruimte om een goede 
planning te maken. Voor noodgevallen kunt u ons altijd op ons gewone 
nummer bereiken. 
 
Na een voor ons een succesvolle beurs in Hardenberg, staat het einde van 
het jaar alweer voor de deur. Op de b
positieve en ook mogelijke verbeterpunten van onze trouwe afnemers mogen 
ontvangen. Alleen hiervoor kunnen we de beurs al als zeer zinvol 
bestempelen. Naast bestaande klanten hebben we ook veel andere mensen 
uit onze regio gesproken, die CAVV Zuid
Door de beurs is daarmee ook onze naamsbekendheid goed verbeterd. 
Daarnaast was de actie om het aantal brokjes te raden een daverend succes. 
Meer dan 1.000 mensen hebben meegedaan en een poging g
prijswinnaars zijn verderop in het Zuid
De familie Schrijver uit Hoonhorst en de familie Tuten uit Dalfsen zat met 
28.000, resp 28.556 het dichts bij de 28.296 stuks die daadwerkelijk in de pot 
aanwezig waren. 
 
Grondstofprijzen 
Momenteel zijn de sojaproducten aan het dalen. Dit komt door de hoge 
prijzen in september, hierdoor is 
ingezaaid. Echter tot deze oogst wordt nog wel een krapte verwacht. Toch 
wint het grote areaal het van de voorziene krapte en blijft voorlopig de soja 
prijs verder dalen. 
Door de droogte in Noord Amerika is er niet alleen een soja tekort, maar 
moeten de granen ook worden gerantsoeneerd. Hierdoor blijven de granen 
wel verder in prijs stijgen.  
Hierdoor is de verwachting dat de mengvoerprijs eind dit jaar misschien nog 
iets stijgt, maar begin volgend jaar, zoals het er nu uitziet,
mengvoeders zullen gaan dalen.
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VoederWaarde.nl 
Met deze hoge grondstofprijzen blijkt een onafhankelij
voederwaarde van eindproducten belangrijker dan ooit gevonden te worden. 
Een onderzoek van Prosu onder varkenshouders laat dit ook zien. Verderop 
in het Zuid-Oost Salland nieuws kunt u hier meer over lezen.
CAVV Zuid-Oost Salland heeft d
hebben wij 94 van de 100 punten gehaald. Al met al een hele mooie scoren 
en scoren wij als één van de beste bij de deelnemers van VoederWaarde.nl. 
En daar zijn wij best trots op. Aan de andere kant is het iets w
zijn, want wij hebben kwaliteit voor u als lid/afnemer hoog in het vaandel 
staan. 
 
Loods in Heeten en ledenfeest
Op het moment van schrijven is de loods in Heeten bijna gereed. Om deze te 
bezichtigen nodigen wij u allen uit op de zaterdag 8
16.00 uur in Heeten. Neem daarbij de door ons verspreide actiefolder mee en 
profiteer van onze messcherpe aanbiedingen.
Daarnaast zijn onze leden welkom op ons ledenfeest op vrijdag 7 december. 
Alle leden hebben hiervoor een uitnodig
feestelijke opening van de loods geven en daarnaast is er ook een speciaal 
optreden, wat u niet wilt missen. Ik hoop alle leden op deze avond te mogen 
verwelkomen. 
 
Uitbreidingen 
Wij hebben vaak gesproken over de uitbreiding van
collega’s weten ook het gezin verder uit te breiden. Op 13 november is de 
familie van Dijke uitgebreid met een mooie zoon. Zijn
apetrots. Op 14 november is Sam geboren. De ouders Erik en Gerda 
Koldenhof zijn apetrots. Wij willen dan ook beide families heel veel 
gezondheid en geluk toewensen met de nieuwe aanwinsten. Als beide vaders 
het juiste voerschema gaan hanteren, zal de groei en voerconversie zeker 
niet gaan tegenvallen. 
 
Terugblik 
Het eind van het jaar geeft ook de mogelijkheid om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Voor ons is dit jaar, mede door onze enthousiaste leden, 
omgevlogen. Simone Nijland is in oktober als kantoor medewerkster 
begonnen en is inmiddels goed ingewerkt. Zij volgt Annelien Nooteb
 
Ook op voergebied zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. We hebben een 
aparte lijn van vleeskonijnenvoeders gestart. In de varkenshouderij is h
biggenvoer nog beter afgestemd op het startvoer van Denkavit. En daarnaast 
hebben we de samenwerking 
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Loods in Heeten en ledenfeest 
Op het moment van schrijven is de loods in Heeten bijna gereed. Om deze te 
bezichtigen nodigen wij u allen uit op de zaterdag 8 december van 8.30 tot 
16.00 uur in Heeten. Neem daarbij de door ons verspreide actiefolder mee en 
profiteer van onze messcherpe aanbiedingen. 
Daarnaast zijn onze leden welkom op ons ledenfeest op vrijdag 7 december. 
Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging gehad. De avond zal een 
feestelijke opening van de loods geven en daarnaast is er ook een speciaal 
optreden, wat u niet wilt missen. Ik hoop alle leden op deze avond te mogen 
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Ook op voergebied zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. We hebben een 
aparte lijn van vleeskonijnenvoeders gestart. In de varkenshouderij is h

nog beter afgestemd op het startvoer van Denkavit. En daarnaast 
hebben we de samenwerking met de onafhankelijk nutritionist verder 
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geïntensiveerd. Momenteel zijn we bezig om de vleeskuikenvoerlijnen te 
optimaliseren. 
En in alle sectoren wordt steeds meer voer op maat (in meel of brokvorm) 
geleverd. Een service die wij eenvoudig aan onze klanten
  
In Heeten is de nieuwe loods gerealiseerd. Dit zal ruimte geven in Haarle en 
Heeten. En daarnaast kunnen we het zakgoed en strooisel producten nog 
scherper inkopen. Het zal niet lang meer duren voordat deze loods ook weer 
te klein lijkt te zijn. 
 
De omzetten in de mengvoeders (in tegenstelling tot het landelijk 
gemiddelde) blijven stijgen en de omzetstijging in onze winkels blijft ondanks 
de financiële crisis aanwezig. Door de nieuwe loods gaan we ook aan de slag 
om nog meer bekendheid va
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2012. Hiervoor wil ik u 
dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde technische resultaten bij 
onze klanten en onze voerprijs van de afgelopen tijd, blij
de regio. Iets wat wij in 2013 zeker zullen voortzetten.
 
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV Zuid
Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een voorspoedig en gezond 
2012 voor u en uw gezin alsmede vo
 
Hans Verheul 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geïntensiveerd. Momenteel zijn we bezig om de vleeskuikenvoerlijnen te 

En in alle sectoren wordt steeds meer voer op maat (in meel of brokvorm) 
geleverd. Een service die wij eenvoudig aan onze klanten kunnen bieden.
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De omzetten in de mengvoeders (in tegenstelling tot het landelijk 
gemiddelde) blijven stijgen en de omzetstijging in onze winkels blijft ondanks 
de financiële crisis aanwezig. Door de nieuwe loods gaan we ook aan de slag 
om nog meer bekendheid van de winkel in de regio te realiseren.

Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2012. Hiervoor wil ik u 
dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde technische resultaten bij 
onze klanten en onze voerprijs van de afgelopen tijd, blijven wij een topper in 
de regio. Iets wat wij in 2013 zeker zullen voortzetten. 

Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV Zuid
Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een voorspoedig en gezond 
2012 voor u en uw gezin alsmede voor uw bedrijf. 
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Antibioticaverbruik in de sector

In 2009 zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het terugdringen van het 
antibiotica verbruik. Hierbij is toen afgesproken om een reductie van 30% 
over alle sectoren in 2012 te behalen. Deze afspraken kwamen doordat het 
antibiotica verbruik in de jaren daarvoor 
steeds toenam. Een gevolg van deze 
afspraken is bijvoorbeeld, dat wij als CAVV 
Zuid-Oost Salland geen medicijnen meer 
verwerken in onze fabriek. 
Naar aanleiding van de publicatie van het 
MARAN (Monitoring of antimicrobial 
resistance and antibiotica usage) van 9 
november jl. blijkt, dat de antibioticum 
verkoop in de periode van 2009 
met 51% gedaald is.  
In de varkenshouderij wordt gesproken van een daling van
rundveehouderij wordt gesproken over een daling van 30%. In de 
pluimveehouderij is een reductie van ruim 60% behaald.
Dit geeft aan, dat het mogelijk is in onze sector om gezamenlijk een probleem 
aan te pakken. Met deze reductie lopen we v
is echter, dat we niet achterover moeten gaan leunen. De praktijk geeft aan, 
dat een verdere reductie mogelijk is en die extra reductie is voor onze eigen 
gezondheid van wezenlijk belang. Want alleen door het verbruik te 
reduceren, kunnen wij als sector de kans op resistentie verminderen.
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In de varkenshouderij wordt gesproken van een daling van ruim 60%. In de 
rundveehouderij wordt gesproken over een daling van 30%. In de 
pluimveehouderij is een reductie van ruim 60% behaald. 
Dit geeft aan, dat het mogelijk is in onze sector om gezamenlijk een probleem 
aan te pakken. Met deze reductie lopen we voor op schema. Belangrijk hierbij 
is echter, dat we niet achterover moeten gaan leunen. De praktijk geeft aan, 
dat een verdere reductie mogelijk is en die extra reductie is voor onze eigen 
gezondheid van wezenlijk belang. Want alleen door het verbruik te 
educeren, kunnen wij als sector de kans op resistentie verminderen.
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Onze nieuwe locatie in hal 2 van de beurs met foto’s van onze trotse 
klanten kreeg veel complimenten. Door de vele bezoekers, waarvan veel 
eigen klanten, is de beurs een succes geworden. Wij hopen dan ook 
iedereen volgend jaar in Hardenberg weer te begroeten.

Beurs Hardenberg 

Onze nieuwe locatie in hal 2 van de beurs met foto’s van onze trotse 
klanten kreeg veel complimenten. Door de vele bezoekers, waarvan veel 

is de beurs een succes geworden. Wij hopen dan ook 
iedereen volgend jaar in Hardenberg weer te begroeten. 
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Veehouders vinden onafhankelijk toezicht op 

voederwaarde zeer belangrijk
 
VoederWaarde.nl bestaat nu bijna drie 
jaar en kan zondermeer in de markt een 
succes worden genoemd. Op dit moment 
valt ruim 20 procent van de Nederlandse 
voerproductie onder het kwaliteitslogo 
van VoederWaarde.nl. Onlangs heeft 
Prosu Data Marketing in opdr
VoederWaarde.nl een onderzoek gedaan 
bij varkenshouders. Als een van de 
belangrijkste uitkomsten komt uit dit 
onderzoek naar voren dat 
varkenshouders het heel belangrijk vinden dat de voederwaarde van het 
voer dat zij betrekken door een onafhankel
 

Opzet van het onderzoek

1. Mijn voervoorlichter moet kennis hebben van de voersamenstelling 

2. Onafhankelijke controle op voederwaarde vind ik belangrijk

3. De samenstelling van het voer bepaalt de gezondheid van 

varkens 
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VoederWaarde.nl bestaat nu bijna drie 
jaar en kan zondermeer in de markt een 
succes worden genoemd. Op dit moment 
valt ruim 20 procent van de Nederlandse 
voerproductie onder het kwaliteitslogo 
van VoederWaarde.nl. Onlangs heeft 
Prosu Data Marketing in opdracht van 
VoederWaarde.nl een onderzoek gedaan 
bij varkenshouders. Als een van de 
belangrijkste uitkomsten komt uit dit 
onderzoek naar voren dat 
varkenshouders het heel belangrijk vinden dat de voederwaarde van het 
voer dat zij betrekken door een onafhankelijke controle is geborgd. 

Opzet van het onderzoek 

Om beter te weten hoe 
varkenshouders denken over voeding 
en voederwaarde heeft Prosu in 
opdracht van VoederWaarde.nl per 
mail een schriftelijk onderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek is 
gebaseerd op 261 geën
varkenshouders (72 % afnemer van 
niet-deelnemers en 28 % van 
deelnemers). De varkenshouders 
werd onder meer gevraagd over een 
aantal stellingen hun mening te 
geven. Deze mening kon variëren 
van volledig mee eens ( = score 5) tot 
volledig mee oneens ( = score 1).  
Stellingen waarop men kon reageren 
waren onder andere: 
 

Mijn voervoorlichter moet kennis hebben van de voersamenstelling 

Onafhankelijke controle op voederwaarde vind ik belangrijk

De samenstelling van het voer bepaalt de gezondheid van 

7 

eehouders vinden onafhankelijk toezicht op 

 

varkenshouders het heel belangrijk vinden dat de voederwaarde van het 
ijke controle is geborgd.  

Om beter te weten hoe 
varkenshouders denken over voeding 
en voederwaarde heeft Prosu in 
opdracht van VoederWaarde.nl per 
mail een schriftelijk onderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek is 
gebaseerd op 261 geënquêteerde 
varkenshouders (72 % afnemer van 

deelnemers en 28 % van 
deelnemers). De varkenshouders 
werd onder meer gevraagd over een 
aantal stellingen hun mening te 
geven. Deze mening kon variëren 
van volledig mee eens ( = score 5) tot 

ns ( = score 1).  
Stellingen waarop men kon reageren 

Mijn voervoorlichter moet kennis hebben van de voersamenstelling  

Onafhankelijke controle op voederwaarde vind ik belangrijk 

De samenstelling van het voer bepaalt de gezondheid van mijn 



 

 

Waarom VoederWaarde.nl?

Uit dit onderzoek blijkt dat 4 van de 5 varkenshouders (en waarschijnlijk 
ook andere veehouders) onafhankelijke controle op voederwaarde zeer 
belangrijk vinden. Dit sluit naadloos aan bij hetgeen VoederWaarde.nl 
aan afnemers van voer belooft: 

1. door onafhankelijke audits van SQC (Schothorst) wordt op de 

eisen van VoederWaarde.nl gecontroleerd

2. de met de Schothorst

gegarandeerd  

3. de veehouder altijd de actuele voersamenstelling kan inzien

4. het mengvoerbedrijf met een eigen controlesysteem werkt via 

analyse van grondstoffen en voermonsters

5. de voeranalyses overeenkomen met de berekende waarden

6. bij niet voldoen aan de voorwaarden sancties volgen

 
Samengevat bevestigt dit onderzoek dus dat exte
voederwaarde door veehouders als belangrijk wordt ervaren. 
Voederwaarde.nl zal naar veehouders nog meer benadrukken dat alleen 
bij deelnemers van Voederwaarde.nl deze onafhankelijke controle is 
 
 

arom VoederWaarde.nl? 

Uit dit onderzoek blijkt dat 4 van de 5 varkenshouders (en waarschijnlijk 
ook andere veehouders) onafhankelijke controle op voederwaarde zeer 
belangrijk vinden. Dit sluit naadloos aan bij hetgeen VoederWaarde.nl 

emers van voer belooft:  
door onafhankelijke audits van SQC (Schothorst) wordt op de 

eisen van VoederWaarde.nl gecontroleerd 

de met de Schothorst-cijfers berekende voederwaarde wordt 

de veehouder altijd de actuele voersamenstelling kan inzien

het mengvoerbedrijf met een eigen controlesysteem werkt via 

analyse van grondstoffen en voermonsters 

de voeranalyses overeenkomen met de berekende waarden

bij niet voldoen aan de voorwaarden sancties volgen

Samengevat bevestigt dit onderzoek dus dat externe borging van 
voederwaarde door veehouders als belangrijk wordt ervaren. 
Voederwaarde.nl zal naar veehouders nog meer benadrukken dat alleen 
bij deelnemers van Voederwaarde.nl deze onafhankelijke controle is 
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Uit dit onderzoek blijkt dat 4 van de 5 varkenshouders (en waarschijnlijk 
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rne borging van 
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bij deelnemers van Voederwaarde.nl deze onafhankelijke controle is  

 



 

 

Maïskuilen van prima kwaliteit
 
Blgg heeft al van ruim 3000 onderzochte 
gepresenteerd. Hieronder staan die vermeldt:
 
  2012 2011 5
Ds%   35,0 35,9 35,4
VEM  994 981 980
Re  66 76 74
WDVE 53 56 55
FEB  -42 -37 -
Zetmeel 357 349 355
NH3  5,9 6,6 6,4
P  1,9 2,0 2,0
 
De VEM en zetmeelgehalten zijn dit jaar van een zeer hoog nivo. Het 
ds% is nog wat lager, als er meer monsters bekend zijn, zal 
waarschijnlijk wat stijgen. Uit onze kuilmonsters blijkt wel dat de
ds gehalten nog wel eens 
38% ds. Ook zien we dat met name de Messago en LG rassen zeer 
goed scoren op kwaliteit.
Het ruw eiwit gehalte is wat aan de lage kant, dit zagen we ook al bij de 
graskuilen dit jaar. 
Het ammoniak gehalte wordt nu ook v
blijkt wel wat variatie in te zitten, deze is echter niet groot.
 
Voeding melkvee komende stalperiode.
 
Zoals meestal in de herfst zien we dat de koeien in de herfst als het ware 
gaan indikken in de melk: minder kg met hoger
op dat dit verschijnsel dit jaar nog wat duidelijker optreedt. Op dit 
moment zijn de meeste rantsoenen 
echter weer goed aangepast op het 
winterrantsoen en begint het op de 
meeste plekken weer goed te melken. 
De graskuilen gaven al aan dat er 
weinig eiwit in zit dit jaar. Vooral de 
eiwitaanvulling is dus zeer belangrijk. 
Door de hoge eiwitprijzen werd er nog 
wel eens te krap eiwit bijgevoerd, dit 
blijkt dan ook wel vaak uit het te lage ureum getal in de tankmelk. Voor 
een goed e melkproductie dient het ureum minimaal 18
het ureum onder de 18 zit kunt u eventueel extra kg eiwitaanvulling gaan 

kuilen van prima kwaliteit. 

heeft al van ruim 3000 onderzochte maïskuilen de gemiddeldes 
gepresenteerd. Hieronder staan die vermeldt: 

5-jarengemiddelde 
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2,0 

De VEM en zetmeelgehalten zijn dit jaar van een zeer hoog nivo. Het 
ds% is nog wat lager, als er meer monsters bekend zijn, zal 
waarschijnlijk wat stijgen. Uit onze kuilmonsters blijkt wel dat de
ds gehalten nog wel eens variëren dit jaar. Streeftraject is tussen de 34
38% ds. Ook zien we dat met name de Messago en LG rassen zeer 
goed scoren op kwaliteit. 
Het ruw eiwit gehalte is wat aan de lage kant, dit zagen we ook al bij de 

Het ammoniak gehalte wordt nu ook vermeldt op het onderzoek. Hier 
blijkt wel wat variatie in te zitten, deze is echter niet groot. 

Voeding melkvee komende stalperiode. 

Zoals meestal in de herfst zien we dat de koeien in de herfst als het ware 
gaan indikken in de melk: minder kg met hogere gehalten. Het lijkt er wel 
op dat dit verschijnsel dit jaar nog wat duidelijker optreedt. Op dit 
moment zijn de meeste rantsoenen 
echter weer goed aangepast op het 
winterrantsoen en begint het op de 
meeste plekken weer goed te melken.  

n al aan dat er 
weinig eiwit in zit dit jaar. Vooral de 
eiwitaanvulling is dus zeer belangrijk. 
Door de hoge eiwitprijzen werd er nog 
wel eens te krap eiwit bijgevoerd, dit 
blijkt dan ook wel vaak uit het te lage ureum getal in de tankmelk. Voor 

e melkproductie dient het ureum minimaal 18-20 te zijn. Indien 
het ureum onder de 18 zit kunt u eventueel extra kg eiwitaanvulling gaan 
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kuilen de gemiddeldes 

De VEM en zetmeelgehalten zijn dit jaar van een zeer hoog nivo. Het 
ds% is nog wat lager, als er meer monsters bekend zijn, zal die 
waarschijnlijk wat stijgen. Uit onze kuilmonsters blijkt wel dat de 
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Zoals meestal in de herfst zien we dat de koeien in de herfst als het ware 
e gehalten. Het lijkt er wel 

op dat dit verschijnsel dit jaar nog wat duidelijker optreedt. Op dit 

blijkt dan ook wel vaak uit het te lage ureum getal in de tankmelk. Voor 
20 te zijn. Indien 

het ureum onder de 18 zit kunt u eventueel extra kg eiwitaanvulling gaan 



 

 

voeren en/of kiezen voor een eiwitaanvulling met meer onbestendig 
eiwit. Een andere optie zou zijn om een eiwitrijkere k
erbij open te maken. 
In de meikuilen zit wel veel variatie, vooral de meikuilen die na de 
Hemelvaart zijn gewonnen zijn vaak behoorlijk taai. In het algemeen 
hoeft er dit jaar minder structuur bijgevoerd te worden. Wat we wel zien 
is dat rantsoenen nog wel eens te nat dreigen te worden.
De zomerkuilen zijn van een duidelijk betere kwaliteit dan vorig jaar, in 
een aantal gevallen zelfs beter dan de meikuil. De eiwitgehalten zijn 
echter vaak ook weer laag, zodat het zelfde probleem ontst
meikuil. 
Om de nieuwmelkte koeien in deze herfst goed te laten opstarten is 
,naast een goede eiwitvoorziening, het ook een goede optie om te kiezen 
voor een melkdrijvende brok: bijvoorbeeld een Productiebrok of 
Lactatiestartbrok. De koeien r
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

voeren en/of kiezen voor een eiwitaanvulling met meer onbestendig 
eiwit. Een andere optie zou zijn om een eiwitrijkere kuil (indien aanwezig) 

In de meikuilen zit wel veel variatie, vooral de meikuilen die na de 
Hemelvaart zijn gewonnen zijn vaak behoorlijk taai. In het algemeen 
hoeft er dit jaar minder structuur bijgevoerd te worden. Wat we wel zien 

dat rantsoenen nog wel eens te nat dreigen te worden. 
De zomerkuilen zijn van een duidelijk betere kwaliteit dan vorig jaar, in 
een aantal gevallen zelfs beter dan de meikuil. De eiwitgehalten zijn 
echter vaak ook weer laag, zodat het zelfde probleem ontst

Om de nieuwmelkte koeien in deze herfst goed te laten opstarten is 
,naast een goede eiwitvoorziening, het ook een goede optie om te kiezen 
voor een melkdrijvende brok: bijvoorbeeld een Productiebrok of 
Lactatiestartbrok. De koeien reageren hier in het algemeen goed op.
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voeren en/of kiezen voor een eiwitaanvulling met meer onbestendig 
uil (indien aanwezig) 

In de meikuilen zit wel veel variatie, vooral de meikuilen die na de 
Hemelvaart zijn gewonnen zijn vaak behoorlijk taai. In het algemeen 
hoeft er dit jaar minder structuur bijgevoerd te worden. Wat we wel zien 

 
De zomerkuilen zijn van een duidelijk betere kwaliteit dan vorig jaar, in 
een aantal gevallen zelfs beter dan de meikuil. De eiwitgehalten zijn 
echter vaak ook weer laag, zodat het zelfde probleem ontstaat als bij de 

Om de nieuwmelkte koeien in deze herfst goed te laten opstarten is 
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voor een melkdrijvende brok: bijvoorbeeld een Productiebrok of 

eageren hier in het algemeen goed op. 

 



 

 

 

 
Praktische missers voorkomen
 
Goed beschermd 
Geen virus meenemen naar het zeugenbedrijf en zelf goed beschermd 
zijn tegen de ziekte. Dat is het doel van de PRRS
opfokzeugen. 
Om dat doel te bereiken, is vaccinatie van de opfokzeugen met een 
levend (geattenueerd = modified live vaccin = MLV), PRRS
tot 22 weken leeftijd nodig, dat wil zeggen minimaal vier tot zes weken 
vóór de introductie in de inse
eens wat mis met het vaccinatieschema:

- De vermeerderaar koopt fokbigge

aan.Soms vergeet hij dan de vaccinatie op 20

- Er wordt een dood (geïnactiveerd = killed virus = KV) vacci

gebruikt in plaats van een levend vaccin.

- De gelten komen al binnen 4 weken na vaccinatie in contact met 

de zeugen. 

- De vaccinatie vindt eerder dan 20 weken plaats.

Levende vaccinatie nodig
Waarom is nu een levend PRRS
nodig, zoals Topigs voorschrijft voor de opfokzeugen? “Op de eerste 
plaats omdat een levend vaccin met een éénmalige vaccinatie voor een 
goede bescherming zorgt tegen een PRRS
dierenarts bij MSD Animal Health. Om een goede werking te bereiken 
met een dood vaccin, zijn twee vaccinaties binnen vier weken tijd nodig.
Daarnaast moeten de gelten dan ook 
nog in aanraking zijn geweest met het 
veldvirus, zo blijkt uit de literatuur. 
Omdat dit niet zeker is, biedt een 
levende vaccinatie een betere 
bescherming. Maar de keuze voor een 
levend vaccin heeft nog een veel 
belangrijkere reden: dit vaccin 
vermindert de hoeveelheid en de duur 
van de verspreiding van het PRRS
heeft hierop geen invloed. Het is belangrijk om de verspreiding van 

PRRS-vaccinatie 

Praktische missers voorkomen 

Geen virus meenemen naar het zeugenbedrijf en zelf goed beschermd 
zijn tegen de ziekte. Dat is het doel van de PRRS-vaccinatie

Om dat doel te bereiken, is vaccinatie van de opfokzeugen met een 
levend (geattenueerd = modified live vaccin = MLV), PRRS
tot 22 weken leeftijd nodig, dat wil zeggen minimaal vier tot zes weken 
vóór de introductie in de inseminatiestal. Maar in de praktijk gaat er wel 
eens wat mis met het vaccinatieschema: 

De vermeerderaar koopt fokbiggen na spenen of op 10 weken 

Soms vergeet hij dan de vaccinatie op 20-24 weken.

Er wordt een dood (geïnactiveerd = killed virus = KV) vacci

gebruikt in plaats van een levend vaccin. 

De gelten komen al binnen 4 weken na vaccinatie in contact met 

De vaccinatie vindt eerder dan 20 weken plaats. 

Levende vaccinatie nodig 
Waarom is nu een levend PRRS-vaccin op 20 tot 22 weken leeftijd 
nodig, zoals Topigs voorschrijft voor de opfokzeugen? “Op de eerste 
plaats omdat een levend vaccin met een éénmalige vaccinatie voor een 
goede bescherming zorgt tegen een PRRS-infectie”, zegt Victor Geurts, 

nimal Health. Om een goede werking te bereiken 
met een dood vaccin, zijn twee vaccinaties binnen vier weken tijd nodig.
Daarnaast moeten de gelten dan ook 
nog in aanraking zijn geweest met het 
veldvirus, zo blijkt uit de literatuur. 

s, biedt een 
levende vaccinatie een betere 
bescherming. Maar de keuze voor een 
levend vaccin heeft nog een veel 
belangrijkere reden: dit vaccin 
vermindert de hoeveelheid en de duur 
van de verspreiding van het PRRS-virus door de gelt. Een dood vaccin 

hierop geen invloed. Het is belangrijk om de verspreiding van 
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Geen virus meenemen naar het zeugenbedrijf en zelf goed beschermd 
vaccinatie bij 

Om dat doel te bereiken, is vaccinatie van de opfokzeugen met een 
levend (geattenueerd = modified live vaccin = MLV), PRRS-vaccin op 20 
tot 22 weken leeftijd nodig, dat wil zeggen minimaal vier tot zes weken 

minatiestal. Maar in de praktijk gaat er wel 

n na spenen of op 10 weken 

24 weken. 

Er wordt een dood (geïnactiveerd = killed virus = KV) vaccin 

De gelten komen al binnen 4 weken na vaccinatie in contact met 

op 20 tot 22 weken leeftijd 
nodig, zoals Topigs voorschrijft voor de opfokzeugen? “Op de eerste 
plaats omdat een levend vaccin met een éénmalige vaccinatie voor een 

infectie”, zegt Victor Geurts, 
nimal Health. Om een goede werking te bereiken 

met een dood vaccin, zijn twee vaccinaties binnen vier weken tijd nodig.  

virus door de gelt. Een dood vaccin 
hierop geen invloed. Het is belangrijk om de verspreiding van 



 

 

veldvirus te stoppen, want een gelt kan vanuit de opfok het PRRS
meenemen naar het zeugenbedrijf. Aldus zouden opfokzeugen de 
zeugen kunnen besmetten en zo een infectie met PRRS op het bed
stand houden.  
 
Moment belangrijk 
Het moment van vaccinatie is ook belangrijk. Het duurt enige tijd voordat 
de vaccinatie de gelten 
spreiding van een eventueel aanwezig veldvirus 
vermindert. Daarom moeten er minimaal vier 
weken tussen het moment van vaccinatie en 
introductie van de gelten tussen de zeugen zitten. 
Daarnaast is vaccinatie op 20 tot 22 weken een 
goed moment om er zeker van te zijn dat de 
gelten goed beschermd blijven tegen PRRS. 
Geurts: “Ze stromen dan goed in bij de 
gebruikelijke schema’s op het zeugenbedrijf”.
 
Niet afdoende 
Op veel bedrijven krijgen de opfokzeugen al een eerste PRRS
rond de drie of tien weken leeftijd. Die vaccinatie zorgt voor een goede 
bescherming van de gelten tijdens de opfok. Die vaccinatie op drie of 
tien weken is echter niet afdoende meer op het moment dat de gelten 
instromen in de vaccinatieschema’s van het zeugen
vaccinatie op 20-24 weken nodig.
 
Bron: blad Varkens 
 

 
 
 

 
 
 

veldvirus te stoppen, want een gelt kan vanuit de opfok het PRRS
meenemen naar het zeugenbedrijf. Aldus zouden opfokzeugen de 
zeugen kunnen besmetten en zo een infectie met PRRS op het bed

Het moment van vaccinatie is ook belangrijk. Het duurt enige tijd voordat 
 goed beschermt en de 

spreiding van een eventueel aanwezig veldvirus 
vermindert. Daarom moeten er minimaal vier 
weken tussen het moment van vaccinatie en 
introductie van de gelten tussen de zeugen zitten. 
Daarnaast is vaccinatie op 20 tot 22 weken een 

moment om er zeker van te zijn dat de 
gelten goed beschermd blijven tegen PRRS. 
Geurts: “Ze stromen dan goed in bij de 
gebruikelijke schema’s op het zeugenbedrijf”. 

Op veel bedrijven krijgen de opfokzeugen al een eerste PRRS
de drie of tien weken leeftijd. Die vaccinatie zorgt voor een goede 

bescherming van de gelten tijdens de opfok. Die vaccinatie op drie of 
tien weken is echter niet afdoende meer op het moment dat de gelten 
instromen in de vaccinatieschema’s van het zeugenbedrijf. Daarvoor is 

24 weken nodig. 
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veldvirus te stoppen, want een gelt kan vanuit de opfok het PRRS-virus 
meenemen naar het zeugenbedrijf. Aldus zouden opfokzeugen de 
zeugen kunnen besmetten en zo een infectie met PRRS op het bedrijf in 

Het moment van vaccinatie is ook belangrijk. Het duurt enige tijd voordat 

Op veel bedrijven krijgen de opfokzeugen al een eerste PRRS-vaccinatie 
de drie of tien weken leeftijd. Die vaccinatie zorgt voor een goede 

bescherming van de gelten tijdens de opfok. Die vaccinatie op drie of 
tien weken is echter niet afdoende meer op het moment dat de gelten 

bedrijf. Daarvoor is 

 



 

 

 

Najaarsactie landbouwplastic/beschermzeilen
 
U bent van ons gewend dat we jaarlijks een interessante najaarsactie 
hebben voor landbouwplastic.
Ook dit jaar komen we weer 
De actie zal lopen van 3 december tot 1 februari.
De uitlevering zal in de maand maart plaatsvinden.
Wij kunnen u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de silotop en de 
texaleen alpha. 
De texaleen alpha is een folie met een betere treksterk
gasdichtheid. 
Zeker voor de wat bredere kuilen is het daarom niet onverstandig om 
voor het kwalitatief betere texaleen alpha te kiezen i.v.m. de toenemende 
krachten op het plastic. 
Silotop is leverbaar in breedtes van 6 t/m 16 meter.
Texaleen is leverbaar in breedtes van 6 t/m 18 meter.
Standaard zit er 50 meter op een rol.
Daarnaast lopen ook de volgende artikelen mee in de actie:
 

� Onderfolie 

� Wandfolie 

� Genafil beschermzeilen

 
Kopen tijdens de voorkoop heeft de laatste jaren al gauw een  15
prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 
aanbiedingen. 
Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in Haarle.
 
 
 

Najaarsactie landbouwplastic/beschermzeilen

U bent van ons gewend dat we jaarlijks een interessante najaarsactie 
hebben voor landbouwplastic. 
Ook dit jaar komen we weer met deze actie. 
De actie zal lopen van 3 december tot 1 februari. 
De uitlevering zal in de maand maart plaatsvinden. 
Wij kunnen u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de silotop en de 

De texaleen alpha is een folie met een betere treksterkte en een betere 

Zeker voor de wat bredere kuilen is het daarom niet onverstandig om 
voor het kwalitatief betere texaleen alpha te kiezen i.v.m. de toenemende 

 
Silotop is leverbaar in breedtes van 6 t/m 16 meter. 

een is leverbaar in breedtes van 6 t/m 18 meter. 
Standaard zit er 50 meter op een rol. 
Daarnaast lopen ook de volgende artikelen mee in de actie:

Genafil beschermzeilen 

Kopen tijdens de voorkoop heeft de laatste jaren al gauw een  15
prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 

Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in Haarle.
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Najaarsactie landbouwplastic/beschermzeilen 

U bent van ons gewend dat we jaarlijks een interessante najaarsactie 

Wij kunnen u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de silotop en de 

te en een betere 

Zeker voor de wat bredere kuilen is het daarom niet onverstandig om 
voor het kwalitatief betere texaleen alpha te kiezen i.v.m. de toenemende 

Daarnaast lopen ook de volgende artikelen mee in de actie: 

Kopen tijdens de voorkoop heeft de laatste jaren al gauw een  15 a 20% 
prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 

Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in Haarle. 



 

 

Winnaars ‘Raad het aantal brokken’

Het aantal brokken is bekend en ook de twee winnaars zijn beken
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijden de 
rundveedagen in 
Hardenberg, zat de 
familie Tuten uit 
Dalfsen er het 
dichtste bij en zijn zij 
de winnaar van de 
1.000 kg brokken. 

 

 

 

Winnaars ‘Raad het aantal brokken’
 

Het aantal brokken is bekend en ook de twee winnaars zijn beken

 
 
 
 
 
 
 

In de glazen pot 
zaten 
konijnenbrokken 
en 
Schrijver uit 
Hoonhorst 
hier de eerste 
week in 
Hardenberg er 
het dichts bij. 
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Winnaars ‘Raad het aantal brokken’ 

Het aantal brokken is bekend en ook de twee winnaars zijn bekend.  

 
 
 
 
 
 
 

In de glazen pot 
zaten 28.296 
konijnenbrokken 
en de familie 
Schrijver uit 
Hoonhorst  zat 
hier de eerste 
week in 
Hardenberg er 
het dichts bij.  
 
 



 

 

De kerstpuzzel net als vorig jaar
oplossingen op naar info@zuidoostsalland.nl
oplossing kunt u tot woensdag 2 januari 2013? insturen/mailen/inleveren bij 
de CAVV. Uit de juiste oplossingen trekken wij 3 prijswinnaars.
1e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. 
2e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. 
3e prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. 

 

1)

Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter 
laat hem nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter 
dood wordt zal worden gebracht. Als de boer liegt wordt hij 
opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd. De 
boer spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing even later 

vrijgelaten omdat de rechter de straf niet kan bepalen.
Wat heeft de boer gezegd? 

 

Een Boer moet van zijn vrouw 
vrouw beheert het huishoudgeld en geeft haar man 100 euro en zegt: "Je 
moet voor precies 100 euro 100 dieren kopen en ik wil in ieder geval van elke 
soort 1!!!". De boer heeft er een hard hoofd in, maar gaat to
Daar aangekomen ziet hij dat de prijzen als volgt zijn:
- Een panda kost 15 Euro 
- Een vleermuis kost 1 Euro 

- Een vogelspin kost 0,25 Euro
 
Als hij zijn vrouw tevreden wil stellen, hoeveel van elk van de dieren moet hij 
dan kopen? 
 

Een boer heeft 14 dochters. Hij besluit iedere nacht aan een viertal van zijn 
dochters een sprookje te vertellen, maar dan zo dat er 
elke nacht weer een andere combinatie van vier 
dochters aanwezig is.  
Hoeveel nachten is de boer 
 

Kerstpuzzel 2012 
 

net als vorig jaar, los onderstaande raadsels op en stuur uw 
info@zuidoostsalland.nl  o.v.v. kerstpuzzel 201

kunt u tot woensdag 2 januari 2013? insturen/mailen/inleveren bij 
de CAVV. Uit de juiste oplossingen trekken wij 3 prijswinnaars.

: CAVV cadeaubon t.w.v. € 50,-  
: CAVV cadeaubon t.w.v. € 25,- 
: CAVV cadeaubon t.w.v. € 15,- 

1) De doodstraf of niet? 

Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter 
laat hem nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter 
dood wordt zal worden gebracht. Als de boer liegt wordt hij 
opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd. De 
boer spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing even later 

vrijgelaten omdat de rechter de straf niet kan bepalen.  
 

2) De markt 

Een Boer moet van zijn vrouw naar de markt. Zijn vrouw is nogal zuinig. De 
vrouw beheert het huishoudgeld en geeft haar man 100 euro en zegt: "Je 
moet voor precies 100 euro 100 dieren kopen en ik wil in ieder geval van elke 
soort 1!!!". De boer heeft er een hard hoofd in, maar gaat toch naar de markt. 
Daar aangekomen ziet hij dat de prijzen als volgt zijn: 

  
Een vogelspin kost 0,25 Euro  

Als hij zijn vrouw tevreden wil stellen, hoeveel van elk van de dieren moet hij 

3) Voorlezen 

Een boer heeft 14 dochters. Hij besluit iedere nacht aan een viertal van zijn 
dochters een sprookje te vertellen, maar dan zo dat er 
elke nacht weer een andere combinatie van vier 

 hier zoet mee? 
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os onderstaande raadsels op en stuur uw 
o.v.v. kerstpuzzel 2012. De 

kunt u tot woensdag 2 januari 2013? insturen/mailen/inleveren bij 
de CAVV. Uit de juiste oplossingen trekken wij 3 prijswinnaars. 

Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter 
laat hem nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter 
dood wordt zal worden gebracht. Als de boer liegt wordt hij 
opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd. De 
boer spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing even later 

naar de markt. Zijn vrouw is nogal zuinig. De 
vrouw beheert het huishoudgeld en geeft haar man 100 euro en zegt: "Je 
moet voor precies 100 euro 100 dieren kopen en ik wil in ieder geval van elke 

ch naar de markt. 

Als hij zijn vrouw tevreden wil stellen, hoeveel van elk van de dieren moet hij 

Een boer heeft 14 dochters. Hij besluit iedere nacht aan een viertal van zijn 



 

 

4)

Een boer staat op het punt een nieuwe trekker te kopen voor precies 10.000 
euro. Hij heeft  het geld al op de bank staan en wil het cash betalen. De 
verkoper, die hem graag het geld wil lenen, vraagt hoeveel rente de boer zou 

krijgen als hij die 10.000 euro op de bank zou laten staan. 
Hij antwoordt: "0,3% per maand". De verkoper zegt: "ik geef 
je een lening van 10.000 euro met een rente van 0,4% per 
maand en een looptijd van 5 jaar. Iedere maand moet je 
een vast bedrag van 187,80 euro be
jaar is de lening dan afbetaald."
 
De verkoper laat op zijn computer zien dat als de boer die 

10.000 euro op de bank zou zetten, je na vijf jaar 1.968,95 euro aan rente 
hebt verdiend. Als je de lening zou nemen zou je in totaal na vi
euro rente hebben betaald. De boer rekent het snel even na en concludeert 
dat de verkoper gelijk heeft. 
 
Dan zegt de verkoper: "Dus in plaats van de auto nu cash te betalen, kan je 
het geld beter op de bank laten staan en tegelijkertijd d
heb je na vijf jaar 1.968,95 -
makkelijk geld verdiend nietwaar?"
 
Dat klinkt overtuigend, maar heeft de verkoper echt gelijk en waarom?
 

5)

Er staat een gloednieuwe rode auto
stoplicht. 
Links van die auto staat een grote vrachtwagen, rechts 
van de auto staat een scooter met een man er op. 
Boven de auto vliegt een helikopter
Als de man door de vooruit kijkt en ziet een beetje 
schuin naast hem ineens een boer lopen met een ezel. 
De boer en de ezel willen de weg oversteken en zo 
naar het andere weiland. Zodoende lopen zo over 
straat voor de persoon op de scooter, de auto en de 
vrachtwagen langs. Plotseling toeter de vrachtwagen, 
de ezel die schrikt en bijt die jongen op die scooter in 
het oor. De piloot in de helikopter
 
Snel komt er een agent aan en geeft een persoon een bekeuring.
Wie krijgt de bekeuring? 

4) Een nieuwe trekker 

Een boer staat op het punt een nieuwe trekker te kopen voor precies 10.000 
euro. Hij heeft  het geld al op de bank staan en wil het cash betalen. De 
verkoper, die hem graag het geld wil lenen, vraagt hoeveel rente de boer zou 

s hij die 10.000 euro op de bank zou laten staan. 
Hij antwoordt: "0,3% per maand". De verkoper zegt: "ik geef 
je een lening van 10.000 euro met een rente van 0,4% per 
maand en een looptijd van 5 jaar. Iedere maand moet je 
een vast bedrag van 187,80 euro betalen, na precies vijf 
jaar is de lening dan afbetaald." 

De verkoper laat op zijn computer zien dat als de boer die 
10.000 euro op de bank zou zetten, je na vijf jaar 1.968,95 euro aan rente 
hebt verdiend. Als je de lening zou nemen zou je in totaal na vi
euro rente hebben betaald. De boer rekent het snel even na en concludeert 

  

Dan zegt de verkoper: "Dus in plaats van de auto nu cash te betalen, kan je 
het geld beter op de bank laten staan en tegelijkertijd de lening nemen, dan 

- 1.267,85 = 701,10 euro bespaard. Dat is
makkelijk geld verdiend nietwaar?"  

Dat klinkt overtuigend, maar heeft de verkoper echt gelijk en waarom?

5) De boer en zijn ezel 

Er staat een gloednieuwe rode auto op een 3-baans snelweg voor een 

Links van die auto staat een grote vrachtwagen, rechts 
van de auto staat een scooter met een man er op. 

helikopter.  
Als de man door de vooruit kijkt en ziet een beetje 

neens een boer lopen met een ezel. 
De boer en de ezel willen de weg oversteken en zo 
naar het andere weiland. Zodoende lopen zo over 
straat voor de persoon op de scooter, de auto en de 
vrachtwagen langs. Plotseling toeter de vrachtwagen, 

t en bijt die jongen op die scooter in 
helikopter schikt zo dat hij bijna neer stort.

Snel komt er een agent aan en geeft een persoon een bekeuring.
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Een boer staat op het punt een nieuwe trekker te kopen voor precies 10.000 
euro. Hij heeft  het geld al op de bank staan en wil het cash betalen. De 
verkoper, die hem graag het geld wil lenen, vraagt hoeveel rente de boer zou 

s hij die 10.000 euro op de bank zou laten staan. 
Hij antwoordt: "0,3% per maand". De verkoper zegt: "ik geef 
je een lening van 10.000 euro met een rente van 0,4% per 
maand en een looptijd van 5 jaar. Iedere maand moet je 

talen, na precies vijf 

De verkoper laat op zijn computer zien dat als de boer die 
10.000 euro op de bank zou zetten, je na vijf jaar 1.968,95 euro aan rente 
hebt verdiend. Als je de lening zou nemen zou je in totaal na vijf jaar 1.267,85 
euro rente hebben betaald. De boer rekent het snel even na en concludeert 

Dan zegt de verkoper: "Dus in plaats van de auto nu cash te betalen, kan je 
e lening nemen, dan 

,10 euro bespaard. Dat is 

Dat klinkt overtuigend, maar heeft de verkoper echt gelijk en waarom?  

baans snelweg voor een 

schikt zo dat hij bijna neer stort. 

Snel komt er een agent aan en geeft een persoon een bekeuring. 
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