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Aan de leden en afnemers 
 
Op het moment van schrijven is de eerste nachtvorst alweer geweest en schijnt 
buiten de zon. De meeste maïs is goed van het land gekomen. Wat dat betreft is 
het dit jaar een goed ruwvoer seizoen geweest. De grondstofprijzen zijn nog hoog, 
wat resulteert in een hoge brokkenprijs. Toch zal Nederland voordeel moeten 
gaan halen uit de hoge voerprijzen. In Amerika wordt bijvoorbeeld de veestapel 
ingekrompen door de schaarste en hoge voerprijzen. Deze trend is ook in Oost 
Europa te bespeuren. Deze afname moet uiteindelijk resulteren in vermindert 
aanbod, wat weer hogere opbrengstprijzen moet geven.  
Door onze goede technische resultaten kunnen wij in Nederland efficiënter met 
voer omgaan dan de landen om ons heen. Hierdoor is het goed mogelijk, dat wij 
de komende maanden de voordelen van deze hoge voerprijs gaan merken. 
Hopelijk gaat de stelling van onze bekende voetballer ook hier op. Elk nadeel 
heeft zijn voordeel. 
Op dit moment is de beurs in Hardenberg in volle gang. Misschien hebben we u al 
gesproken en anders zien wij u hopelijk nog in onze stand. Goed moment voor u 
als ondernemer om de gedachten te verzetten en even weer met iedereen bij te 
praten. 
 
Grondstofprijzen 
Momenteel is er een tweestrijd bezig op de eiwitten markt. Deze periode is er een 
grote schaarste van sojaproducten, die een hoge prijs kan rechtvaardigen. Echter 
door de hoge prijzen is er een mega areaal aan soja ingezaaid en wordt er dus 
een mega oogst verwacht. Momenteel lijkt de tweede stelling het te gaan winnen 
en is de soja prijs behoorlijk gedaald. Hierdoor zullen de mengvoerprijzen de 
komende periode niet veel meer door stijgen. Bij een gelijkblijvende sojaprijs, was 
er nog een verdere stijging te verwachten. 
De granen zijn echter ook beperkt beschikbaar. Hierdoor stijgen deze prijzen wel 
verder door. Hierdoor is een daling van de mengvoerprijs in de komende 2 
maanden niet te verwachten. Indien de verwachtingen (lage sojaprijs en niet 
verder doorstijgende graanprijzen) uitkomen, kan in januari de eerste daling van 
de mengvoerprijs mogelijk worden. 
 
Beurs Hardenberg 
Op het moment van schrijven, zit de eerste week van de beurs Hardenberg er op. 
Onze stand is tijdens de LIV goed bezocht. Het is goed om te zien en horen hoe 
onze bekendheid in de regio de afgelopen jaren verbeterd is. 
Daarnaast is er druk meegedaan met onze beurs actie: raad het aantal brokken in 
de pot. Begin november zullen we de brokken tellen en kijken welke 2 bedrijven 
de 1.000 kg voer gewonnen hebben.  
De rundvee beurs zal ook zeker goed bezocht worden. Door de nieuwe en betere 
plaats van de stand hopen we dat iedereen ons heeft weten te vinden. Mocht dit 
niet het geval zijn, kunt u dat dan aangeven, dan weten we dat we onze 
bereikbaarheid volgend jaar nog moeten verbeteren. 
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Brandblusser keuring 
Op woensdag 28 november kan in Heeten uw brandblusser gekeurd worden en 
op donderdag 29 november in Haarle. Door dit centraal te organiseren kan dit 
tegen een scherp tarief. U kunt in de ochtend langskomen en op de keuring 
wachten. U kunt ook een dag van te voren uw brandblusser brengen en deze een 
dag later gekeurd weer ophalen. Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws staat 
er meer over te lezen. 
 
Open dag Schothorst Feed Research 
Door een Salmonella uitbraak op het rundvee bedrijf, zijn de open dagen op het 
Schothorst Feed Research in Lelystad geannuleerd. Als er een nieuwe datum 
bekend is, zullen wij deze ook weer aan u aangeven.  
 
Loods in Heeten en ledenfeest 
Zoals bekend, is de loods in Heeten bijna gereed. En deze nieuwe aanwinst willen 
wij graag aan onze leden en alle omwonenden laten zien. Dit willen we doen op 
ons tweejaarlijks ledenfeest, dat wij gepland hebben op vrijdag 7 december om 
20.00 in Heeten. Dan bestaat de mogelijkheid om deze loods te bezichtigen. En 
natuurlijk zullen wij er, onder het genot van een drankje en goede hap en een 
mooi optreden, een gezellige avond van maken. Wij hopen dan u ook op deze 
avond met partner te mogen begroeten. Alle leden krijgen hiervoor nog een 
speciale uitnodiging. 
Op zaterdagmiddag is er ook een opendag van 13.00 tot 17.00. En wij willen de 
loods en de winkel voor alle omwonenden en geïnteresseerden op stellen. Indien 
u vrijdag niet kunt, bent u zaterdag van harte uitgenodigd. 
 
Besluit ammoniak en huisvesting 
Verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws, staat het laatste nieuws over het 
besluit huisvesting en ammoniak. Belangrijk hierbij is, dat degene die mee wil 
doen aan de stoppersregeling, dit voor 1 januari 2013 aan de gemeente moet 
aangeven. Indien je door het toepassen van speciale stoppersmaatregelen aan 
ammoniak reductie wil doen, moet dit uiterlijk voor 1 december 2012 gemeld 
worden. 
 
Hans Verheul 
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 Actieplan Ammoniak en Besluit Huisvesting 
 
 
De wijziging van het Activiteitenbesluit vanwege het opnemen van agrarische 
activiteiten treedt in werking per 1 januari 2013. Dit schrijft de staatssecretaris van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Het uitstel heeft 
ook consequenties voor de uitvoering van het Actieplan ammoniak. 
Nu de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 
verwacht wordt, wordt vastgehouden aan de lijn dat de realisatietermijn van het 
Actieplan daarbij moet aansluiten. Dit betekent dat de realisatietermijn van het 
Actieplan tot ten minste 1 januari 2014 wordt verlengd. 
 

 
 
Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel tot 1 januari 2014? 
 
Deze uitstelmogelijkheid is alleen van toepassing op veehouderijen die onder de 
werkingssfeer van het actieplan vallen én: 

• een bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) hebben ingediend waarmee de 
gemeente heeft ingestemd. 

• in de categorie vallen die vóór 1 januari 2011 (verlengd tot 1 juli 2011) een 
omgevingsvergunning (onderdeel milieu) moesten aanvragen. Dit betreft niet 
alleen categorie B.2 van het actieplan, maar ook specifieke groepen van 
bedrijven (zoals bedrijven met ouderdieren van legkippen) en individuele 
bedrijven die vanwege bijzondere omstandigheden al eerder uitstel hebben 
gekregen m.b.t. het aanvragen van de vergunning. Dit zijn de bedrijven, die 
een omgevingsvergunning moeten aanvragen om de noodzakelijke 
aanpassingen te kunnen realiseren. 

 
Hierbij geldt echter één uitzondering. De uitstelmogelijkheid is niet van toepassing 
op deze bedrijven als de gewenste verandering van de inrichting in strijd is met 
het vigerende bestemmingsplan: 

• tenzij op 1 januari 2010 reeds een verzoek tot aanpassing van het 
bestemmingsplan was aangevraagd; of 

• de gemeente vóór 1 augustus aanstaande laat weten aan de benodigde 
wijziging van het bestemmingsplan te willen meewerken. 
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De termijnen voor de bedrijven die niet gaan vallen onder het Activiteitenbesluit en 
die daardoor voor 1 juli 2011 een vergunning hebben moeten aanvragen (en dit 
ook merendeels hebben gedaan) blijven ongewijzigd. Ook voor de bedrijven die 
hebben aangegeven te zullen gaan stoppen blijft de realisatietermijn van het 
Actieplan ongewijzigd. Deze bedrijven zullen kunnen volstaan met eenvoudige 
tijdelijke maatregelen, welke dan wel binnen de oorspronkelijke termijn van het 
Actieplan dienen te zijn gerealiseerd. 
 
Met de wijziging van het Activiteitenbesluit worden onder andere activiteiten onder 
het Activiteitenbesluit gebracht die nu zijn geregeld in het Besluit landbouw 
milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit 
bodembescherming. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw 
varkensvoorlichter. 
 
 
Stoppersverklaring 
 
Begin dit jaar is de zogenaamde voorpublicatie stoppersregeling Actieplan 
Ammoniak en een voorlopige lijst met stoppersmaatregelen in het kader van het 
Actieplan Ammoniak Veehouderij gepubliceerd. Deze voorlopige lijst en 
voorpublicatie is tot op heden nog niet aangepast.  
Varkens- en pluimveebedrijven kunnen aan de stoppersregeling meedoen als ze 
uiterlijk voor 2020 stoppen met het bedrijf. Deze bedrijven hoeven hun stallen niet 
emissiearm te maken, mits ze met andere maatregelen een even grote 
emissiereductie realiseren. Het betreft dan snel inzetbare en mogelijk tijdelijke 
maatregelen (stal, management, voer, minder dieren). 
Bedrijven die zich in het BOP als blijver hebben aangemeld, kunnen alsnog aan 
de stoppersregeling meedoen. Voorwaarde was dat zij dit voor 1 juli 2012 
schriftelijk melden bij de gemeente. 
 
Alleen op grond van feiten of omstandigheden die zich na 1 juli 2012 voordoen, 
kan een bedrijf zich naderhand nog als stopper aanmelden, bijvoorbeeld vanwege 
het uitblijven van vergunningen of financiering. Echter door de financiële situatie in 
de sector en de afwachtende banken is het goed te beargumenteren, waardoor 
het melden aan de gemeente uiterlijk voor 1 januari 2013 moet gebeuren. De 
regering heeft daarnaast aangegeven, dat de datum van 1 juli 2012 niet hard 
wordt gehanteerd. 

 

• Bedrijven die in 2010 in het BOP hebben aangegeven voor 2020 te stoppen, 
hoeven geen actie te ondernemen. 
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• Bedrijven die zich als stopper aanmelden/hebben aangemeld moeten op 1 
januari 2013 aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting voldoen. Dit 
kunnen zij met alternatieve maatregelen uit de voorlopige lijst met 
stoppersmaatregelen. 

• Een stopper moet tijdig (minimaal 4 weken voor aanvang van het aanbrengen 
van alternatieve maatregelen) aan het bevoegd gezag melden op welke wijze 
aan het Besluit huisvesting zal worden voldaan. 

 
 
Varkensbesluit 2013 
 
Op 1 januari 2013 lopen ook de overgangstermijnen van het Varkensbesluit af. 
Gevolg hiervan is dat vanaf dat moment voldaan moeten worden aan onder 
andere groepshuisvesting voor dragende zeugen, (veel) ruimere oppervlaktes per 
dier en maximale spleetbreedte in betonnen roosters van 20 mm voor 
vleesvarkens. Deze termijn is dus niet verlengd! 
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Zomerkuilen bevatten ook weinig eiwit. 
 

Blgg heeft de gemiddelde voederwaardecijfers van de zomerkuilen bekend 
gemaakt. Evenals de voorjaarskuilen bevatten deze ook weinig eiwit in het 
algemeen. De kuilen zijn daarnaast wel wat vochtiger, terwijl de VEM-waarde wel 
goed te noemen is. De meeste kuilen zijn ook wel geschikt om aan de melkkoeien 
te voeren. Meestal is het gras wel op tijd gemaaid, dit in tegenstelling tot vorig jaar 
toen de 3

e
 snede zeer matig van kwaliteit was.  

Oorzaak van het lage eiwit gehalte is de enorme ds-productie van de eerste 
snede waardoor een groot deel van de beschikbare stikstof in de bodem was 
opgenomen. Deze situatie zou voor de tweede snede moeten worden 
gerepareerd met een extra stikstofgift. Gezien de huidige (te lage) 
bemestingsnormen, is die reparatiegift niet uitgevoerd. 
 

2012 2011 Langjarig gemiddelde 
Droge stof   449 502 508  
VEM    878 867 881 
DVE (’91)   68 72 74 
OEB (’91)   13 22 19 
RE    140 153 153 
RE-totaal   153 166 165 
NH3-fractie   8.1 7.8 7.3 
Suiker    90 85 99 
NDF    505 507 500 
NDF Verteerbaar  70.1 69.0 69.5 
ADF    283 279 276 
ADL    23 25 23 
pH    4.8 5.1 5.1 
azijnzuur   10 9 8 
melkzuur   36 28 25 
broeigevoeligheid  33 40 41 
fosfor (p)   3.9 3.8 3.8 
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Rantsoencheck. 
 
Blgg heeft een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om de voederwaarde te checken van 
gemengde rantsoenen. Veehouders die gemend voeren kunnen wat product van 
een vers mengsel in een plastic zak doen en opsturen in een doos aan BLGG. Dit 
monster wordt geanalyseerd op onder andere: ruw eiwit, ruw as, suikergehalte, 
ruwe celstof, zetmeel,VCOS en NH3. De VEM en DVE worden niet berekend, 
maar wel de basisparameters om te controleren of het rantsoen klopt met het 
berekende rantsoen. 
Wij hebben de monsterzakjes en doosjes voorradig om op sturen. Dus wilt u hier 
aan mee doen of meer info over, neem dan contact op met uw voorlichter. De 
kosten bedragen 42,50 euro per monster. 
 
 
 

Wederom super eiwit% topmelkers  
CAVV Zuid-Oost Salland. 

 
CRV heeft weer de jaarstatistieken gepubliceerd van het afgelopen melkcontrole 
jaar. Dit jaar loopt van september 2011 tot en met augustus 2012. De beste 25% 
hiervan worden met naam vermeldt op de site van CRV. 
Zoals wij dat ook de voorgaande jaren hebben gedaan, hebben we ook dit keer 
wederom onze klanten hier uit gehaald en gemiddelde resultaten van berekend. 
Resultaten waar we met recht trots op zijn en dan met name weer het hoge 
gerealiseerde eiwit%: 3,64. 

 
Jaar Dieren Leeftijd Kg 

Melk 
% 

Vet 
% 

Eiwit 
Kg 
Vet 

Kg 
Eiwit 

Ejr€ 

2012 84 4.06 9.309 4,58 3,64 425 338 2.468 
2011 82 4.07 9.378 4,62 3,64 431 341 2.495 
2010 81 4.07 9.372 4,56 3,62 426 339 2.468 
2009 81 4.06 9.259 4,53 3,59 419 332 2.418 
2008 81 4.06 9.131 4,51 3,61 410 329 2.380 
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Dit jaar willen wij ook weer een speciale vermelding maken van de prestatie van 
de familie Welles uit de Krim. Zij zijn dit jaar geëindigd als 4

e
 op de CRV 

ranglijst en als 5
e
 van heel Nederland! 

 
Vorig jaar nog 17

e
 van Nederland en nu dus met stip gestegen naar deze positie. 

Wij als voerleverancier  zijn samen met de familie Welles trots op deze bijzondere 
prestatie en dit is zeker een felicitatie richting hen waard. 
 
De koeien worden met een eenvoudig voersysteem voorzien van een rantsoen 
met alleen kuil en mais en geen bijproducten. Verder wordt er op de melkstal 2-3 
kg correctiebrok verstrekt, via de voercomputer 2 krachtvoersoorten in fase 
voedering via een vaste curve en aan het voerhek 1-2 kg meelmengsel. 
 
Uiteraard worden de koeien optimaal verzorgd en vaak van vers voer voorzien. 
Ook bijzonder is dat deze productie is gerealiseerd met 2 keer daags melken. 
Deze productie was als volgt: 
 

 
Dieren Leeftijd Kg 

Melk 
% 
vet 

% 
Eiwit 

Kg 
Vet 

Kg  
Eiwit 

Ejr€ 

71 4,05 12.094 4.05 3.61 490 436 2985 
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Aanpakken pijn rondom werpen wordt beloond 
. 

Op veel bedrijven komt het voor dat er in een weekgroep enkele zeugen na het 
werpen slecht opstarten. Dit is vaak het gevolg van het feit dat de zeug zich niet 
goed voelt net voor of na het afbiggen, ook wel omschreven als MMA. Preventie 
van deze multifactoriële aandoening is mogelijk met een goede verzorging. 
Behandelen van MMA kan met een pijnstiller, waarvan de werking door 
verschillende studies wordt bevestigd. 
MMA staat voor: mastitis (ontsteking van het uier), metritis (ontsteking van de 
baarmoeder) en agalactia (wegvallen van de melkgift). Het is een pijnlijke, 
multifactoriële aandoening van de zeug of gelt in de periode rondom het werpen. 
Deze pijn wordt veroorzaakt door het samentrekken van de baarmoeder, door 
constipatie, door spanning op het uier of door ontsteking van de baarmoeder en/of 
van melkklieren. Soms kunnen infecties ook een rol spelen. De melkgift blijft 
achter, met directe impact op de pasgeboren biggen. Indirecte effecten van MMA 
zijn vruchtbaarheidgerelateerd en kunnen resulteren in een verminderde 
vruchtbaarheid bij de volgende worp, bijvoorbeeld door meer terugkomers. 
 
 

 
Oorzaak 
 
Gifstoffen (endotoxinen) die vrijkomen na 
afbraak van Gram-bacteriën door het 
immuunsysteem, spelen een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van het MMA-complex. De 
hoeveelheid endotoxinen die vrijkomt bij het 
werpen wordt bepaald door de aanwezigheid 
van een infectie in de baarmoeder enerzijds en 
constipatie anderzijds. Na constipatie is er vaak 
een verhoogde doorlaatbaarheid van de 

darmwand waardoor bacteriën en endotoxinen gemakkelijker het lichaam kunnen 
binnendringen. Een voorbeeld is mastitis. Bij mastitis dringen ziekteverwekkers uit 
de omgeving de speen binnen, vooral bij slechte hygiënische omstandigheden. Dit 
zorgt voor ontsteking in één of meerdere spenen. Metritis is ontsteking van het 
slijmvlies in de baarmoeder en kan verlengde geboorte-uitdrijvingen, moeilijke 
geboortes of doodgeborenen veroorzaken. Een ontsteking aan de urinewegen 
kan het optreden van baarmoederontsteking veroorzaken. Aan de buitenkant van 
de zeug is dit zichtbaar door afscheiding uit de vulva. Agalactia is verminderde 
melkgift, mogelijk veroorzaakt door ontstekingsschade aan het melkvormende 
weefsel en verstoring van het oxytocine-effect.  
Dit resulteert in een verlaagde of soms zelfs het stoppen van de melkproductie.  
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De symptomen van uierontsteking, baarmoederontsteking of het wegvallen van de 
melkgift kunnen zowel op zichzelf als in combinatie plaatsvinden. De term MMA-
complex is de meest gebruikte naam; nieuwe inzichten laten zien dat deze term 
niet helemaal juist is. Ontstekingen zijn minder vaak de veroorzaker dan gedacht. 
Beter is het meestal te spreken over PHS, het Periparturient Hypogalactic 
Syndroom, oftewel het “verminderde melkgift rondom het werpen syndroom”, om 
wat voor reden dan ook. MMA is de term die in het veld het meest gebruikt wordt. 
 
 
Incidentie en preventie 
 
Het MMA-complex komt voor bij 15-25 % van de zeugen. Bij gelten is de kans op 
MMA 6-10% hoger dan bij oudereworps zeugen. Jonge zeugen zijn gevoeliger 
voor gezondheidsproblemen na het werpen. In de meeste gevallen hebben ze 
een minder ontwikkelde immunologische bescherming omdat ze simpelweg 
gedurende hun leven minder ziekteverwekkers zijn tegengekomen. Daarnaast 
geldt dat dieren die voor de eerste keer werpen hier gewoonweg meer moeite 
mee hebben waardoor het proces langer duurt. Hierdoor ontstaat een verhoogd 
risico op MMA. Vanwege het multifactoriële karakter van de aandoening speelt bij 
de preventie van het MMA-complex een combinatie van maatregelen een rol. De 
belangrijkste factoren waarbij hier naar gekeken moet worden zijn voeding en 
huisvesting. In het kader “preventiemaatregelen” staan voor beide zaken de 
belangrijkste aandachtspunten op een rij. 
Preventiemaatrgelen MMA-complex 
 
 

Voeding Verzorging 

Minimaliseer grote voerveranderingen 
rondom werpen 

Voorkomt tocht 

Genoeg ruwe celstof in het voer (>6%) Optimale, constante temperatuur voor 
de zeug tijdens werpen 

Eiwit- en vitaminerijk voer voor het 
werpen 

Op juiste moment verplaatsen van de 
zeug naar het kraamhok 

Watergift van 30-40 l per dag, met 
doorstroom snelheid van minimaal 2,5 
liter per minuut 

Temperatuur alle zeugen na het 
werpen en behandel zeug als T>39,3 C 

Voorkom overgewicht einde 
drachtperiode 

Voorkom stress 

 Zorg voor optimale hygiëne rondom het 
werpen ( desinfecteer handen, 
handschoenen indien opvoelen 
noodzakelijk is) 

 Ontworm de zeug voor verplaatsen 
naar kraamhok 
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Behandeling MMA 
 
Een snelle en effectieve behandeling kunnen de negatieve gevolgen beperken. 
Het temperaturen van de zeug is daarbij van cruciaal belang. MMA speelt meestal 
tot 3 dagen na het werpen. Het is aan te raden de zeugen in deze periode 
minstens één maal per dag te temperaturen en als de temperatuur boven de 39,3 
C is meteen te behandelen. Bij de behandeling van het onbehagen, pijn (door 
bijvoorbeeld het samentrekken van de baarmoeder na het werpen) en koorts als 
gevolg van de verhoogde hoeveelheid endotoxinen is de inzet van een pijn- en 
ontstekingsremmer essentieel. Hierdoor verminderen de symtomen veel sneller 
en daarvan profiteren de biggen, doordat de melkgift beter op gang komt en de 
biggen ongestoord kunnen drinken. In de gevallen dat ook infecties meespelen is 
het aangewezen ook antibiotica bij te spuiten. Zorg er daarom in overleg met de 
dierenarts voor dat het in te zetten antibioticum werkt tegen de ziekteverwekkers 
die een rol spelen. Het antibioticum werkt tegen de bacterie maar niet tegen de 
symptomen van de ontsteking, zoals zwelling, koorts en pijn. 

 
 
 

 
 

Diverse onderzoeken 
 
In een recente Spaanse studie, 
uitgevoerd bij zeugen met niet-
zichtbare MMA, is onderzocht wat 
het effect is als na het werpen 
naast een antibioticum ook een 

langwerkende pijnstiller wordt toegediend. Uit die studie bleek dat bij de groep 
zeugen die werd behandeld met de langwerkende pijnstiller vooral de sterfte bij de 
lichte biggen afnam en dat de dagelijkse groei van de biggen toeneemt, waarvan 
met name de licht geboren biggen profiteren. Het toedienen van pijnstillers als 
standaardbehandeling bij alle zeugen gebeurt in de praktijk steeds meer. Een 
injectie met een langwerkende pijnstiller aan kraamzeugen kan er voor zorgen dat 
zeugen actiever worden en meer melk geven. Dit heeft een positief effect op de 
biggengroei. Dat wordt geconcludeerd in een wetenschappelijk onderzoek aan de 
universiteit van Barcelona. Gekeken is naar het effect van een langwerkende 
pijnstiller en ontstekingsremmer op het gedrag van de zeug en de prestaties van 
de biggen. Bij één van de proeven werden 48 kraamzeugen gevolgd.  
Tijdens die proef kreeg de helft van de zeugen bij het werpen een pijnstiller 
toegediend.  
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De andere helft kreeg een placebo. De conclusie was dat de zeugen in de met 
een pijnstiller behandelde groep significant minder liggedrag vertoonden. Bij deze 
zeugen groeiden de biggen met een geboortegewicht van minder dan 1200 gram 
harder dan de biggen uit de groep die de pijnstiller niet had gehad. Waarschijn lijk 
worden de zeugen na toediening van een pijnstiller actiever en gaan ze daardoor 
ook meer drinken. Dit resulteert in betere melkproductie, waarvan wederom vooral 
de biggen met een laag geboortegewicht profiteren. 
 
De gevolgen van het MMA-complex: 

• 4-5 % hogere biggensterfte 

• 3-5 % lagere biggengroei 

• hoger gewichtsverlies van de zeug na het werpen 

• vruchtbaarheidsproblemen 

• kleine tomen 

• meer terugkomers 

• verminderde productiviteit 
 
Bron; blad Varkensbedrijf 
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Even voorstellen; Simone Nijland 
 
Voor de mensen die mij niet hebben gezien op de beurs, zal ik me even 
voorstellen. Mijn naam is Simone Nijland, 36 jaar geleden geboren in Okkenbroek. 
Nu woonachtig te Heeten. Na het voortgezet 
onderwijs ben in naar de bakkersschool in 
Enschede gegaan om het banketbakkersvak 
te leren. 
Op mijn 18 ben ik een paar dagen in de week 
bij Bakkerij Bosgoed in Heeten gaan werken in 
combinatie met andere werkgevers. Vanaf 
mijn 23 ben ik volledig bij Bosgoed gaan 
werken. In mijn vrije tijd ben ik leidster van 
Heeten Dames 1 voetbal en train ik mee met 
Dames 2. Na 18 jaar het bakkersvak te 
hebben uitgeoefend werd het tijd voor een nieuwe uitdagingen en die heb ik 
gevonden bij de C.A.V.V Zuid Oost Salland in Haarle. Ik heb er onwijs veel zin in 
en hoop op een prettige samenwerking met u. 
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Lever je kleurplaat in bij Zwarte Piet zaterdag 1 December tussen 13.00 uur en 14.30 uur bij Zuid 

Oost Salland   

Dorpsstaat 51 Heeten   en maak kans op leuke prijsjes. 

 

Naam …………………………….. 

Adres …………………………….. 

Telefoon nummer ………………... 

Leeftijd …………………………... 

Kijk voor extra kleurplaten op www.zuidoostsalland.nl 
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Te koop 
34 stuks kleine ronde hooi/gras balen 

In folie gewikkeld 
 

Schiphorst Lettele 
06-10272592 
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