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Aan de leden en afnemers 

 
De crisis is nog steeds niet voorbij. Je kunt geen krant openslaan, zonder 
hier iets over te lezen. Maar ook in de agrarische sector is het eind van de 
crisis nog niet in zicht. De biggen- en varkensprijzen worden beter, maar 
zijn nog steeds niet op een niveau dat er weer wat verdiend wordt. De 
geschiedenis leert ons, dat de primaire sector een voorloper is van de rest 
van de economie. Dat betekent, dat de crisis in Nederland nog lang niet 
over is en dat heel Nederland mag hopen, dat de agrarische sector er 
weer snel bovenop komt. Helaas zal dat voor menigeen te laat komen. 
Ondertussen hebben wij de beurs in Hardenberg gehad. Ondanks de niet 
zo mooie plek, hebben we toch veel klanten mogen begroeten. En 
opvallend en ook gelukkig laten onze klanten en ook wij de moed niet 
zakken en blijven we positief denken. Het is goed om te horen hoe positief 
onze klanten over ons denken. Tevens hebben we veel deelname gehad 
aan de actie “raad het gewicht en win 1.000 kg voer”. Verderop in het 
Zuid-Oost Salland Nieuws wordt de uitslag bekend gemaakt. 
Daarnaast hebben we ook niet stil gezeten. We hebben ook weer nieuwe 
klanten mogen verwelkomen en door de aanschaf van de 32 tons bulk 
auto kunnen we ook efficiënter in de fabriek draaien. Hierdoor hebben we 
minder uren nodig om dezelfde productie te draaien. Het eind van het jaar 
nadert en we zien dat we gaan naar een mooie afsluiting van het jaar 
terwijl landelijk een forse daling is te zien. Hiermee zien wij, dat wij als 
kleine coöperatie in de regio zeer goed kunnen concurreren met de grote 
producenten, die door fusies alleen maar groter worden. 
 
Grondstofprijzen 
De maïsprijzen zijn een stuk gedaald. Hierdoor hebben wij de afgelopen 
maand een prijsverlaging in de mengvoeders kunnen doorvoeren. 
Duidelijk is te zien, dat de graanoogsten goed zijn en er genoeg in opslag 
aanwezig is. Toch willen de prijzen maar moeizaam dalen. Door de steeds 
verder dalende Europese mengvoerafzet en de verminderde afname door 
de biodieselcentrales, is iedereen overtuigd van een overschot en zal dit in 
2012 een daling van de prijzen moeten geven. Alleen het tijdstip blijft 
moeilijk te bepalen. De verwachting is in ieder geval, dat de prijzen de 
komende periode een licht dalende trend blijven laten zien. 
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Kunstmestprijzen 
De kunstmestprijzen zijn ook weer dit moment extreem hoog. De 
toeleveranciers willen iedereen doen geloven dat je tijdig moet bestellen 
om zeker te zijn van levering. Dit is een verhaal, wat de afgelopen jaren 
elke keer werd voorgespiegeld en nooit is uitgekomen. Belangrijk is om de 
ontwikkeling goed te volgen. Uw adviseur kan u hier goed over op de 
hoogte houden. 
 
Beurs Hardenberg 
Het was voor ons weer een succesvolle beurs. Onze klanten weten ons 
goed te vinden en daar doen wij het voor. Het is goed om van u te horen 
dat het goed loopt en waar eventueel de verbeteringen bij ons mogelijk 
zijn. Tijdens de beurs hoor ik in ieder geval weer veel goede suggesties 
om onze kwaliteit en service verder te verbeteren. 
De beurs van de intensieve veehouderij was minder druk bezocht als de 
week voor de rundveehouderij. Maar het bezoek aan onze stand was 
beide weken zeer goed te noemen. Volgend jaar zullen wij dus zeker weer 
van de partij zijn. 
 
GMP audit en audit VW.nl 
Ook hebben wij onze verplichte audits in het kader van de GMP en 
VoederWaarde.nl weer achter de rug. De resultaten van beide audits laten 
zien, dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. En nog 
belangrijker is, dat het kwaliteitsbewustzijn van onze medewerkers zeer 
hoog is. Door dit bewustzijn kunnen wij een hoog flexibiliteit met een hoog 
kwaliteitsniveau blijven leveren. 
 
 
Winkel Heeten 
Vorige keer schreef ik over dat onze winkel nog beter bekend moet 
worden in de regio. Dit is onjuist weergegeven. Ik heb verschillende 
reacties gekregen over hoe goed de bekendheid van de winkel in de regio 
wel niet is. Daarnaast laat de omzet van de laatste maanden (elke maand 
10% meer dan vorig jaar) zien, dat de winkel zeer goed loopt. Hiermee is 
het bewijs geleverd, dat we goed bekend zijn in de regio en zeer 
concurrerend zijn in de regio.  
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Terugblik 
Met de jaarwisseling in het verschiet, is het goed om terug te blikken. 
Allereerst zien wij, dat de kleine regiocoöperatie een zeer goed 
bestaansrecht heeft. In 2010 een forse omzetstijging en in 2011 niet de 
grote omzetdaling die we in landelijke cijfers zien. Onze klanten zijn trots 
om van Zuid-Oost Salland te voeren en halen daar ook goede prestaties 
bij. Daarnaast zien ook nieuwe klanten dit voordeel. Wij hebben onze 
positie van Natuurlijk goed in de Regio nog meer kunnen versterken en de 
klanten weten onze kwaliteit en service te waarderen. 
 
Het is jammer te constateren, dat het in bepaalde sectoren heel slecht 
gaat. Bijvoorbeeld in de varkenshouderij wordt nog steeds niks verdiend. 
Daarom willen wij daar ook op inspelen, om de vaste marge op het voer zo 
laag mogelijk te houden. Het is te hopen, dat het herstel in de prijzen, wat 
nu gaande is, zich verder doorzet. 
 
Intern hebben we door groot onderhoud, alles weer up to date gemaakt. 
De vetcoating op perslijn 1 en 2 wordt gerealiseerd, zodat we weer 
helemaal bij de tijd zijn. De capaciteit van de menger is vergroot en er is 
een 32 tons bulkauto aangeschaft. Hiermee kunnen we nog efficiënter ons 
voer produceren en wegbrengen. 
In 2010 zijn wij gestart met het verder concretiseren van onze plannen 
naar de toekomst. De voorbereidingen van de bestemmingsplanwijziging 
zijn bijna gereed en we hopen deze procedure in 2012 met succes te 
kunnen doorlopen. 
 
In de voorlichting is Robert Nijkamp na jaren goede inzet gestopt en heeft 
Gerrit Hofmeijer zijn werkzaamheden goed overgenomen. Op voergebied 
werken we steeds nauwer samen met andere specialisten. Bijvoorbeeld 
voor het varkensvoer werken we nauw samen met de onafhankelijke 
nutritionist Bart Swinkels. 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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VoederWaarde.nl heeft meer deelnemers gekregen en omvat al 20%  
van de Nederlandse mengvoerproductie. Maar de deelnemende 
brancheorganisaties (NVV, NVP en LTO) geven ook aan, dat de niet 
deelnemende bedrijven transparanter zijn geworden. Iets wat voor het 
initiatief VoederWaarde.nl voor onmogelijk werd gehouden. Concluderend 
is het een initiatief, waar 20% van de mengvoerindustrie aan mee doet, 
maar wat ook de andere 80% transparanter heeft gemaakt. Het blijft alleen 
jammer dat de overige 80% wel zegt transparant te werken, maar 
daarvoor niet onafhankelijk getoetst wil worden. 
 
De twee stichtingen voor de controle van grondstoffen in de 
mengvoerindustrie, namelijk Trusq en Safe Feed zijn gefuseerd naar  
Trust Feed. Hierdoor worden alle grondstoffen geleverd aan de 
mengvoerindustrie door één partij gecontroleerd. Dit geeft meer 
slagvaardigheid. De vraag is alleen of een grotere organisatie efficiënter 
werkt en dezelfde betrokkenheid houdt van de deelnemende 
mengvoerbedrijven. De tijd zal het uitwijzen. 
 
Dit is allemaal mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2011. Hiervoor 
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de technische resultaten bij 
onze klanten en onze voerprijs t.o.v. de concurrentie, blijven wij een topper 
in de regio. En dit zullen wij zeker in 2012 ook blijven. We hopen dan ook 
op een goede voortzetting van onze samenwerking in 2012. 
 
Tevens wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen graag 
tijdig uw bestelling te plaatsen. 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. Gelukkig vallen de feestdagen gunstig, maar toch is het 
handig om tijdens de feestdagen iets eerder de planning te kunnen 
maken. 
 
Tenslotte 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. 
 
Hans Verheul 
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Voeding melkvee tijdens  
de komende stalperiode 

 
Op het moment van schrijven zijn er al weer een heel aantal maïs-
monsters van dit jaar bekend. De voederwaarde lijkt in de meeste gevallen 
weer prima, het droge stof % geeft veel variatie aan. Er komen  veel 
maïskuilen voor die makkelijk boven de 40% ds komen. Voedings-
technisch is dit nog niet het grootste probleem, wel de broeigevoeligheid. 
Het zetmeelgehalte staat wel wat onder druk. Dit betekent bij een goede 
voederwaarde dat de restplant verteerbaarheid goed is geweest. Vooral 
de Limagrain rassen blinken uit op dit gebied. 
De voordroogkuilen variëren zeer sterk in kwaliteit. De eerste snede was 
in het algemeen van een uitstekende kwaliteit, latere sneden waren vaak 
matig en sommige bevatten ook erg veel grond. Om de eerste snede goed 
te benutten dient in het algemeen structuur te worden bijgevoerd. Een hele 
goede optie is ook om de eerste snede te combineren met een latere 
snede. Zo kan langer gebruik gemaakt worden van de eerste snede en 
hoef je op een gegeven moment ook niet alleen van dat matige voer te 
voeren. Indien wel een minder smakelijke matige kuil met een laag 
suikergehalte gevoerd moet worden, kan een aanvulling met Gluco ster 
wenselijk zijn. Dit is een variant op melasse, echter veel vloeibaarder en 
met gunstiger gehalten. Hiervan 0,3-0,5 kg per koe per dag bijvoeren. 
Een aandachtspunt wordt in een aantal gevallen ook het fosforgehalte van 
het kuilvoer. Dit wordt in de loop van de laatste jaren steeds lager.  
Zie de tabel. 
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Als je bijvoorbeeld een kuil hebt met 3,1 gram P en maïskuil met  
1,8 gram P, dan moet je in de basisaanvulling er goed opletten dat er  
wel voldoende P in zit. 
Als minimum geldt 3,3 gram P per kg ds als behoefte voor melkkoeien. Dit 
klinkt tegenstrijdig met de huidige verhalen over p-verlaging in het voer, 
echter een goede gezondheid en productie bij de melkkoeien staat voorop. 
Het blijkt ook uit veel BEX berekeningen dat de p-efficientie bij ons bedrijf 
al zeer goed is. 
 

 
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 1 december 2011 tot 1 februari 2012. 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 treksterkte en een betere 
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 à 20% 
prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 
aanbiedingen. 
Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons kantoor in Haarle. 
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P-toets voor melkveebedrijven 

 
8 november is de P-toets voor de melkveebedrijven toegelicht op een 
workshop in Nijkerk. Deze workshop was georganiseerd door Nevedi 
(Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) en LTO. 
Hierbij waren de toehoorders vooral mengvoerleveranciers, accountants 
en vertegenwoordigers van LTO. De aanleiding om te komen met de P-
toets is dat het overschot in de veehouderij geschat wordt op 50 miljoen kg 
in 2015. De verlaging van het overschot kan worden ingezet via 3 sporen.  
Dit kan gedaan worden door: 
 

1. Verlaging van P productie (20 miljoen kg) 
2. Optimalisatie van afzet van dierlijk mest (15 miljoen kg) 
3. Export naar buitenland (15 miljoen kg) 

 
Oplossing voor de korte termijn (1-3 jaar) is het voerspoor: verlagen van 
de P gehalten van voedermiddelen. Afspraken hiervoor zijn vastgelegd in 
een convenant. 
De tweede oplossing is de P toets. Dit is een Excel spreadsheet waarin via 
eenvoudige invoer een directe indicatie van de P efficiëntie wordt 
berekend. De spreadsheet is zo ontworpen dat het gebruikt kan worden 
door veehouders en dient vooral voor de vergroting van de bewustwording 
bij veehouders voor de P efficiëntie op het bedrijf en de mogelijkheden om 
daarin te sturen. De gegevens die o.a. nodig zijn om deze spreadsheet te 
gebruiken zijn: de productiekenmerken, beweiding, rantsoen-
samenstelling en de gehalten van de voedermiddelen. De P-toets is te 
beschouwen als een BEX-light. Voor degene die al mee doen aan de BEX 
biedt de P-toets niet wat nieuws. 
 
Downloaden 
Via de websites van WUR, Nevedi of LTO kunnen 
melkveehouders de P-toets zelf downloaden en 
invullen. De P-toets geeft inzicht in de huidige 
fosfaat efficiëntie op een bedrijf, maar ook hoe 
verbetering te behalen valt door bijvoorbeeld 
rantsoenaanpassingen. 
De P-toets kan voor u als ondernemer een 
uitdaging betekenen om de P efficiëntie te 
verbeteren!  
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Strooiselproducten 

 
De traditioneel moeilijke leveringsmaanden voor strooisel staan weer voor 
de deur. 
Zorg er voor dat u voldoende voorraad strooisel heeft voor de maanden 
december en januari zodat u niet voor verassingen komt te staan. 
Daarnaast zien we vaak dat de prijzen in de winter gaan stijgen, dus ook 
vanuit prijsoogpunt is het verstandig om uw voorraad op peil te houden. 
De stro markt is de laatste maanden ontploft in prijs. 
Doordat er vanuit Frankrijk, Duitsland en Denemarken vrijwel geen 
aanvoer van stro meer is, zoekt men het nu verder weg. 
Veel stro komt nu weg uit Spanje of van overzee uit Engeland, daarnaast 
zijn de verwachtingen dat stro binnenkort nog verder weggehaald gaat 
worden vanuit het voormalige Oostblok. 
Dit alles heeft er voor gezorgd dat de transportkosten voor stro flink zijn 
gestegen, wat u dus weer terug ziet in de prijs per ton. 
Voor de komende maanden verwachten wij voor het stro geen verdere 
prijsstijgingen meer. Voor zaagsel en houtvezel ligt dit anders. 
De prijzen van houtvezel en zaagsel liggen op een nog relatief goedkoop 
niveau. Doordat het stro meer dan verdubbeld is in prijs zal er een 
verschuiving gaan plaatsvinden richting zaagsel en houtvezel. 
Wij verwachten dan ook dat de prijzen van houtvezel en zaagsel de 
komende maanden zullen gaan oplopen. 
Kunt u bekijken dat u de komende maanden nog behoorlijk wat moet 
bestellen, aarzel dan niet. 
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Kauwtouwtje 

Snelle zoektocht naar ziekteverwekkers bij varkens 
 
Hang een paar stroken verband of een speciaal touw in het hok en de 
biggen kauwen er direct op. Na een kwartier zijn ze doorweekt van het 
speeksel. Even naar het lab en je weet of bepaalde ziekteverwekkers wel 
of niet bij de varkens aanwezig zijn of waren.  
De GD introduceerde op de beurs van Hardenberg een speciaal 
geprepareerd kauwtouw. De methode die de GD met ingang van volgend 
jaar gaat gebruiken werkt op de volgende manier. De varkenshouder of 
dierenarts koopt in de webwinkel van de GD één of meer monstersetjes. 
Zo’n setje bestaat uit een kauwtouw, handschoenen, een monsterbuisje 
en verzendmateriaal. Door gebruik te maken van een speciaal 
geprepareerd touw kan de GD in de monsters behalve ziekteverwekkers, 
ook antistoffen vinden. De GD heeft namelijk een test ontwikkeld die 
ziekteverwekkers en antistoffen in speeksel 
aantoont. Deze gevalideerde test kan met 
zekerheid vaststellen of de ziekteverwekkers 
PCV2 (circo), PRRS of Influenza aanwezig 
zijn.  
 
Monitoring 
 
Het opsporen van antistoffen en ziekteverwekkers maakt het kauwtouw 
bruikbaar voor monitoring van de diergezondheid. Dat wil zeggen; 
antwoord geven op de vraag of een ziekteverwekker de afgelopen tijd op 
het bedrijf aanwezig was. Volgens de GD kan de test met zekerheid 
vaststellen of er antistoffen tegen PCV2 of PRRS in het monster zitten. Als 
er geen antistoffen of virus worden gevonden, is een bedrijf daarmee 
overigens nog niet 100 procent vrij van die besmettingen. Wel is de kans 
klein dat het desbetreffende virus een rol speelt bij de dieren die zijn 
bemonsterd. 
 
Indicatie 
 
De kauwtouwmethode geeft snel en heel gemakkelijk een goede indicatie 
van de aanwezige ziekteverwekkers bij een groot aantal dieren in de 
afdeling. De uitslag van de kauwtouwmethode is echter geen reden om 
direct naar vaccin of medicijnen te grijpen. Eerst moeten de dierenarts en 
varkenshouder op basis van de symptomen bij de dieren en de 
ziektegeschiedenis bepalen of de gevonden ziekteverwekkers ook de 
mogelijke oorzaak van het probleem zijn. En dan volgen daaruit de te 
nemen maatregelen. 

Bron: vakblad Varkens 
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Kiezen voor andere eindbeer 

 
Switch bewust! 
 
Een iets hogere biggenprijs, betere classificatie. Het klinkt aanlokkelijk, 
gaat dat echter gepaard met extra kosten door bijvoorbeeld een lagere 
groei of meer uitval dan heeft switchen van eindbeer geen zin. 
Er zijn allerlei redenen denkbaar om te switchen van eindbeer. 
Bijvoorbeeld een varkenshandelaar die meer kansen ziet voor de big van 
een andere eindbeer en dus per big een paar euro meer wil betalen. 
Jaarlijks kiest 20% van de zeugenhouders voor een andere eindbeer.  
De overstap naar het mesten van beren kan een goede reden zijn om van 
eindbeer te veranderen. Beren scoren beter qua vleespercentage dan 
borgen. Maar beren hebben een lagere voeropnamecapaciteit. Een 
varkenshouder die momenteel nog borgen en gelten heeft moet daarom 
goed nadenken bij de overschakeling naar beren en gelten. Hoe zit het 
met de voeropname op dit moment? Vreten de varkens maar net genoeg?  
 
Chris Opschoor adviseur bij Topigs legt de grens bij een groei van 
ongeveer 750 gram. Is de groei lager dan kan het verstandig zijn om van 
een Top Pie eindbeer over te schakelen naar een Talent of zelfs naar een 
Tempo. Immers, zowel voederconversie als EW-conversie kunnen bij een 
lage groei uit de hand gaan lopen. Vreten de varkens nu wel goed dan is 
switchen niet nodig. Of de varkenshouder kan binnen de Top Pie 
omschakelen van een vleesbeer naar een groeibeer. Biggen met een Top 
Pie als vader brengen op de Duitse markt vaak enkele euro’s meer op. 
Maar de biggen hebben meer aandacht nodig en groeien minder goed dan 
bijvoorbeeld de nakomelingen van een Tempo. Op bedrijven met een 
goed management, een goede kraamstal, een goede voeding van de 
zeugen en voldoende ruimte voor de gespeende biggen kan de overstap 
naar een Top Pie een goede keuze zijn. Heeft een bedrijf nu al een 
overbezetting bij de gespeende biggen dan is het volgens Opschoor niet 
verstandig. De overbezetting neemt, door de lagere groei, dan verder toe. 
Dit kan leiden tot een negatieve spiraal: grotere overbezetting, dalende 
groei, lagere gezondheid, stijgend 
antibioticagebruik enzovoorts. In 
Duitsland gelden sinds begin oktober 
2011 nieuwe uitbetalingssystemen.  
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Met een kleiner traject van optimaal slachtgewicht en een andere 
waardering van de verschillende onderdelen van het karkas.  
Dit kan een goede reden zijn om van eindbeer  te switchen. De 
vleesvarkens hoeven niet meer zo heel luxe te zijn bij afleveren. Er kan 
iets meer op groei worden gekozen, bijvoorbeeld van Top Pie vleesbeer 
naar groeibeer. Bij het switchen naar een andere eindbeer moet de 
varkenshouder alle aspecten meewegen die te maken hebben met een 
andere eindbeerkeuze. De waan van de dag mag hierbij niet overheersen: 
veranderen van eindbeer is een keuze voor langere tijd. Het duurt 
bovendien 10 maanden voor de eerste resultaten zichtbaar zijn. 
Aanpassing van management en voer hebben sneller effect. 

 
Bron: Vakblad Varkens 
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Winnaars ‘Raad het gewicht’ 
 

De gewichten zijn bekend en ook de twee winnaars zijn bekend.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Het varken woog 34.615 gram en 
de familie Groot Koerkamp uit 
Schalkhaar zat hier het dichts bij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
De koe woog 52.438 
gram en daar zat de 
familie Westerik uit 
Dalmsholte het dichtst 
bij.
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Kerstpuzzel 2011 

 
Dit jaar is de kerstpuzzel iets anders dan vorige jaren. Los onderstaande 
raadsels op en stuur uw oplossingen op naar info@zuidoostsalland.nl  
o.v.v. kerstpuzzel 2011. De oplossing kunt u tot maandag 2 januari 2012 
insturen/mailen/inleveren bij de CAVV. Uit de juiste oplossingen trekken 
wij 3 prijswinnaars. 
1

e
 prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 50,- 3

e
 prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 15,- 

2
e
 prijs: CAVV cadeaubon t.w.v. € 25,- 

 
1. Beter een half ei 
 
Een boer met een kleine boerderij heeft een paar kippen. Vroeg in de 
ochtend pakt hij een mandje en verzamelt hij alle eieren die zijn kippen 
hebben gelegd en gaat naar de markt om deze te verkopen. 
Het is een gekke dag op de markt; de eerste klant komt bij de boer en 
vraagt: Ik wil graag de helft van alle eieren die je hebt en een half ei. 
Zo gevraagd… zo verkocht. De klant is koning immers. 
Na een paar minuten komt de tweede klant en vraagt vreemd genoeg 
hetzelfde; de helft van alle eieren die hij heeft en een half ei. Opnieuw is 
dit geen probleem. 
Nou gekker kan het niet worden, maar ook de derde en laatste klant 
vraagt hetzelfde als zijn twee voorgangers.  
De boer heeft alle eieren verkocht en heeft geen ei kapot hoeven te 
maken. 
Hoe kan dat en met hoeveel eieren ging de boer naar de markt? 
 

2. Boer, wolf, schaap en witlof 

Een boer die al een aantal dagen aan het reizen is samen met zijn wolf, 
schaap en een partij witlof komt aan bij een rivier. Hij wil de rivier graag 
oversteken maar hier heeft hij een bootje voor nodig. Na enig zoeken aan 
de waterkant vindt hij een bootje. Een probleem! Dit bootje is te klein om 
met zijn allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal een ding 
meenemen, dus of de wolf of de partij witlof of het schaap.  
En er is nog een probleem! De wolf eet het schaap op als hij ze alleen 
achter laat. En het schaap eet de partij witlof op als hij er niet bij is.  
 
Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de partij witlof 
zonder dat er iets opgegeten wordt?  
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3. Melk  

De melkboer moet 4 liter melk uit een melkbus tappen, maar daarvoor 

heeft hij alleen maar de beschikking over een maatkan van 5 liter en een 

maatkan van 3 liter. De melkbus bevat ongeveer 10 liter melk, maar 

hoeveel er precies in zit, weet je niet. Hoe moet hij dit probleem oplossen?  
 

4. De boer en zijn hond  

Een boer en zijn hond zijn op weg naar huis. Ze passeren een wegwijzer 

waarop staat dat ze nog 20 km te gaan hebben. De boer loopt met een 

snelheid van 5 km per uur. Zijn hond, die de weg goed kent, loopt alvast 

met een snelheid van 10 km per uur naar huis. Daar aangekomen treft hij 

een gesloten deur, keert om, en rent weer naar zijn baas terug. Als hij 

weer bij de boer is, krijgt hij een aai over z'n kop, waarna hij weer 

enthousiast naar huis gaat rennen. Dit herhaalt zich: voortdurend blijft de 

hond met een snelheid van 10 km per uur heen en weer rennen tussen 

voordeur en baas, totdat de boer bij de deur is aangekomen. Hier komt de 

vraag: welke afstand heeft de hond al rennende in totaal afgelegd?  

 

5. Anderhalf 

Anderhalve kip legt anderhalf ei in anderhalve dag. Hoeveel eieren leggen 

zes kippen met dezelfde productiesnelheid in negen dagen? 
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Aanbiedingen zijn de hele maand december geldig of zolang de voorraad strekt. 
 

VUURWERK 
 

���� Losse verkoop 29-30-31 

december in Heeten  

���� Via www.zuidoostsalland.nl 

���� Gratis vuurwerk in de 

voorverkoop 

���� Geen folder ontvangen?            

Ze liggen voor u klaar in     

Haarle en Heeten! 

 
SNEEUWSCHUIVERS     

45 cm breed van € 11,50 voor € 8,50 

 

55 cm breed van € 13,50 voor € 9,50 
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VOGELVOEDERHUISJE 
 

van € 29,95   
 

voor € 22,75   
  

DRINKBAKVERWARMER 
  
Voorkom bevroren drinkbakken met 

deze veilige drinkbakverwarmer 

 

NU 

     voor € 21,95  
2-WIELIGE 

KRUIWAGEN 
  

� Kunststof bak 

� 250 ltr 

� Verzinkt onderstel 

 

NU voor € 174,- 
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PILOTJACK 
 
  

� Mt. S t/m XXXL 

� Zwart/blauw/groen 

 

van € 39,95   

voor € 29,95 
    

    

GEVAVI PU THERMOLAARS 
 

 

� Isolatie tot -40 ºC 

� Stalen neus 

 

van € 89,50   
 

voor € 75,- 
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Nieuwtjes 

 
Te koop 
 
Kunstmestsilo; ca 5 ton 
 
Voor nadere informatie: 0570-551337 

 

 
Te koop gevraagd   

 
Boerenfox pup (vrouwtje) kort harig, 
 
Fam. Beumer  
Portlanderdijk  32 
8112 PP Nieuw-Heeten  
Tel: 0572-381836 of 06-13 06 54 15 
 

 
Gezocht  
 
Kalveréénlingboxen (4 of 6 aan elkaar) 
 
Voor nadere informatie: Zuid-Oost Salland 0548-595662 
 

 
Te koop aangeboden 
 
10 tons polem silo 
 
Te koop gevraagd 
 
2 tal silo’s van ca 4 ton 
 
Voor inlichtingen: 
Tel: 0572-381416 
 


