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Aan de leden en afnemers 
 

De eerste maand van het jaar zit er op. We hebben weer een echte winter 
gehad met sneeuw en ijs. Op het moment van schrijven lijkt het winterweer 
nog even aan te houden, maar is het eind in zicht. Dat geldt helaas niet 
voor de hoge voerprijzen. Er lijkt wel een daling te komen, maar is niet van 
dien aard, dat er een eind komt aan de hoge voerprijzen. 
In de verschillende sectoren heerst er daarom ook een mineur stemming. 
De verwachte hogere opbrengstprijzen blijven nog steeds uit, terwijl door 
de hoge voerprijzen in alle sectoren het aanbod wel afneemt. Daarnaast 
neemt het aanbod in de wereld door de hoge voerprijzen ook sterk af. 
Wij zijn druk bezig om het jaar af te sluiten en de balans op te maken. Ook 
de datum van de jaarvergadering staat vast. Op dinsdagavond 26 maart 
willen wij de jaarcijfers aan u presenteren. Noteer deze avond alvast in uw 
agenda. 
 
Grondstofprijzen 
De prijzen van granen zijn iets gedaald. En daarnaast is ook de sojaprijs 
gedaald. Op basis hiervan zullen de meeste voeders in februari licht dalen. 
De daling van de grondstofprijzen moet verder doorzetten om een echte 
daling van alle mengvoeders mogelijk te maken. 
De mengvoeders met veel eiwitrijke producten, zullen wel echt dalen door 
de lagere sojaprijs. Bij de energierijke mengvoeders zal de daling zeer 
beperkt zijn. 
Zoals eerder vermeld, blijft een belangrijk moment de oogst in Zuid 
Amerika in maart. Als deze vroeg en goed is, kan een verdere daling 
doorgezet worden. Is de oogst echter laat en aan de lage kant, dan kan het 
snel met de prijsdaling gedaan zijn.  

 
Omzet 
De omzet is ook bekend. Wij hebben in 2012 een omzetverhoging van 
mengvoeders van 5,0 % gerealiseerd. Onze totale omzet is zelfs met 5,8 % 
gestegen. Hiermee tonen we weer aan, dat we op de goede weg zijn. 
Landelijk wordt een omzetdaling van ca. 3 % verwacht. Door de hoge 
voerprijzen komen steeds meer stallen leeg te liggen en dat is landelijk 
goed te zien. 
Daarnaast is de omzet van de winkel ook weer licht gestegen. Ook hiermee 
laten we zien, dat we tegen de landelijk trend in werken en dat goed 
contact met de klant zeer belangrijk is. 
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Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal dit jaar op dinsdag 26 maart plaats vinden. Voor de 
invulling van het tweede deel zijn we momenteel nog in gesprek en dat 
gaat zeker een interessant en leerzaam deel worden. Maar daar leest u 
meer over in het Zuid-Oost Salland nieuws van maart. Noteer de avond 
vast in uw agenda want dit wilt u niet missen. 
  
Zakgoedstaffel 
Onze zakgoedstaffel is per 1 februari ook aangepast. Verderop in het Zuid-
Oost Salland nieuws is de exacte nieuwe staffel te lezen. Denk hieraan bij 
het bestellen van uw zakgoed. 
 
 
Hans Verheul 
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 Veranderingen in onze algemene 
leveringsvoorwaarden 

 
Per 1 februari worden de kortingstaffels bij levering zakgoed, 
strooiselproducten en ruwvoeders aangepast. De belangrijkste verandering 
hierbij is, dat bij levering onder de 400 kg er een toeslag wordt berekent. Dit 
was in het verleden 200 kg. 

 
Zakgoed, Big Bags Palletkorting zakgoed 
 
Bij levering onder de 400 kg wordt een bezorgtoeslag berekend. Vanaf 400 
kg per bezorging zal er geen bezorgtoeslag berekend worden en blijft de 
prijs hetzelfde als de afhaalprijs in Heeten en Haarle. 
Onder de 400 kg gaat de volgende staffel gelden: 
            0  t/m   25 kg :   + € 20,00 per 100 kg 
        26  t/m   50 kg :   + € 10,00 per 100 kg 

       51  t/m 100 kg :   + €   5,00 per 100 kg 
     101  t/m 200 kg :   + €   2,50 per 100 kg 
     201  t/m 399 kg :   + €   1,25 per 100 kg 
     400  kg en meer :        €   0,00 => basisprijs                 

                           gezakt 
 

Deze bezorgtoeslag zal vermeld worden op de factuur in dezelfde kolom 
waar nu de bulkkorting staat afgedrukt. 
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Strooiselprodukten en Ruwvoeders 
 
Voor houtvezel, zaagsel en gehakseld stro geldt de volgende staffel:  
 
                                       Houtvezel  Zaagsel/Gehakseld stro 
Basisprijs : bezorgd per stuk           bezorgd per stuk 
Bij 1 pallet :€ 0,10 korting           € 0,10 korting 
Bij 2 pallets :€ 0,20 korting           € 0,20 korting 
Bij 3 pallets :€ 0,30 korting           € 0,30 korting 
Bij 4 pallets :€ 0,40 korting           € 0,40 korting 
Bij 5 pallets :€ 0,50 korting           € 0,50 korting 
Bij 6 pallets :€ 0,60 korting           € 0,55 korting 
Bij 7 pallets :€ 0,70 korting           € 0,60 korting 
Bij 8 pallets :€ 0,80 korting           € 0,70 korting 
 
Afgehaald :  Extra korting van € 0,30 korting 
 
1 pallet    = 21 st. houtvezel 
     36 st. zaagsel  
     24 st. gehakseld stro 
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Saldo per m2 per jaar bij Vleespluimvee 
 
Binnen de sector wordt veel gesproken over diverse technische en 
economische kengetallen. Vaak wordt dat kengetal aangehaald wat het 
beste past bij een product of behaald koppelresultaat. Denk hierbij aan de 
laagste voederconversie (in combinatie met hoge voerprijs), lage uitval 
kuikens of extreem hoge daggroei (in combinatie met hoge 
gezondheidskosten). Toch is er maar één kengetal wat écht belangrijk is 
voor iedereen die professioneel bezig is met vleeskuikens n.l. Saldo per m2 
per jaar.  
 
Ook wordt door veel mensen (bijna) alleen gesproken over voerkosten per 
100 kg. Gezien het huidige niveau is het begrijpelijk, echter, ook onder de 
huidige omstandigheden blijft het 
belangrijk om te werken aan het saldo. 
Dit betekent naast een goed technisch 
resultaat behaald met gezonde kuikens 
er ook aandacht moet zijn voor andere 
kosten en opbrengsten. Te denken valt 
aan kosten ééndagskuikens, 
gezondheidskosten en 
verwarmingskosten. Ook is het belangrijk 
om te beoordelen of de vleesopbrengst in 
de pas loopt met wat de markt uitbetaald. Tevens zijn keuzes als 
afleverstrategie, omloopsnelheid, bezetting, raskeuze en aantal malen 
uitladen van groot belang voor het uiteindelijk saldo per m2 per jaar. 
 
Bij sommige vleeskuikenbedrijven zijn bepaalde keuzes en werkwijzen 
jaren geleden gemaakt. Belangrijk voor een ondernemer is om regelmatig 
situaties te herijken en te beoordelen of aanpassingen in de bedrijfsvoering 
noodzakelijk zijn voor een beter inkomen met meer werkplezier. Zeker in 
tijden waarbij marges onder druk staan is het goed om hier kritisch naar te 
kijken.  
 
Gerrit Hofmeijer    
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Bemestingsadviezen voor grasland en maïsland dit 
voorjaar. 

 
Grasland. 
 
De ervaring van voorgaande jaren leert dat de bemesting in het voorjaar 
vaak aan de krappe kant is geweest. Dit is natuurlijk ook sterk afhankelijk 
van de opbrengst van de eerste snede. Met name vorig jaar was die zeer 
hoog te noemen. Hierdoor is het ruw eiwitgehalte in de voorjaarskuilen ook 
laag. 
Voor de eerste snede raden wij aan om hier op de zandgrond in elk geval 
KAS Zwavel te gebruiken. Dit is een meststof met 24% N en 15% SO3. De 
zwavel is in het voorjaar echt nodig voor een goede grasgroei. Wij zien ook 
dat de korrelmeststoffen het beter doen dan vloeibare N spuiten. Dit wordt 
ook door meerdere onafhankelijke onderzoeken bevestigd. 
Ook adviseren wij om geen  geen spore-elementen te strooien. Wij kiezen 
hier duidelijk voor het voerspoor. Het is namelijk onmogelijk alle elementen 
die je normaal nodig bent voor een goede mineralen voorziening, te 
strooien. 
Zout strooien voor de eerste snede is wel een goede optie. Deze dient 
echter wel later dan de  KAS Zwavel gestrooid te worden omdat de kans op 
uitspoeling anders te groot is. Meestal is de tweede helft van april het beste 
tijdstip om zout te strooien. Daarnaast is het in de loop van de zomer voor 
de smakelijkheid van het gras goed om nog een keer zout te strooien.  
Wij adviseren normaal om in de tweede helft van februari/begin maart 
drijfmest aan te wenden. Dit is uiteraard afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de stand van het gras. Vooral bij een vroege 
aanwending minimaal 30 kuub per ha. geven. Bij een latere aanwending of 
percelen waarop de eerste snede geweid wordt, de gift verlagen naar 20-
25 kuub per ha.  
Daarnaast voor een maaisnede 275 kg KAS Zwavel strooien. 
Bemestingstechnisch zouden we graag meer adviseren, echter door de 
wetgeving op bemestingsgebied is voor een goede verdeling van de 
kunstmest over het groeiseizoen, een hogere gift niet praktisch. Voor 
weiden de eerste snede 175 kg KAS Zwavel strooien. 
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Maïsland. 
 
Bij de huidige opbrengsten van een maïsgewas hoort ook een passende 
bemesting. Ook is het zo dat de gehalten in runderdrijfmest steeds lager 
zijn geworden. Hier rekening mee houdende dient er eigenlijk minimaal 50 
kuub rundveedrijfmest per ha gegeven te worden. Als deze gift beschikbaar 
is, hoeft ook geen extra kunstmest naast de rijenbemesting toegediend te 
worden . Wordt er minder drijfmest gegeven dan kan er in elk een Kali-
meststof bij gestrooid worden. 
Indien de fosfaat toestand van het maïsland hoog is, kan er voor een 
maïsmest zonder fosfaat worden gekozen. Dit  omdat de fosfaat bemesting 
door de wetgeving steeds krappere normen aangeeft, waardoor er minder 
ruimte is om extra fosfaat te geven. 
De maïsmeststoffen die 26% of 27% N bevatten, geven naast de 50 kuub 
rdm een voldoende N-bemesting van het maïsgewas wanneer er 100 kg in 
de rij van wordt bij gegeven. 
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Terugkijkend op 2012 in de Geitenhouderij 
 
Het gemiddeld aantal geiten op de geitenbedrijven is voor het eerst weer 
boven het niveau van 2009 uitgekomen en bedraagt 983 stuks. Door het 
fok- en uitbreidingsverbod na het uitbreken van de Q-koorts werd de 
stijgende trend onderbroken. 
Eind november lag het aantal met Q-koorts besmette bedrijven volgens de 
NVWA nog op 27 stuks. Op 4 van deze bedrijven is de besmetting in 2012 
vastgesteld 

 
Hogere melkprijs  
 
De eind 2011 al ingezette positieve ontwikkeling op de markt van 
geitenmelk heeft zich dit jaar voortgezet. De uitbetaalde prijs voor geiten 
melk ligt in 2012 vrijwel iedere maand 6 à 7 cent hoger dan in de 
vergelijkbare maand van vorig jaar.  
Hier staat echter tegenover dat de kosten van zowel het mengvoer als de 
kosten van stro hoger liggen dan vorig jaar. De hogere kosten worden 
echter overtroffen door de hogere melkopbrengsten, waardoor het 
overgrote deel van de bedrijven dit jaar een positief inkomen zal behalen. 
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Uitslag kerstpuzzel 
 
Hieronder de antwoorden van de kerstpuzzel van december. 
 
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 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? 
 

De boer sprak: "Ik zal worden opgehangen". Als de boer loog, dan zou hij 

worden opgehangen. Maar dat zei de boer, dus spreekt hij de waarheid. 

Maar als dat zo zou zijn dan zou hij worden onthoofd, en dan was het een 

leugen. Kortom, de rechter kan niet bepalen of de zin die de boer sprak een 

leugen of een waarheid is. Dus hij kan geen straf vaststellen en laat de 

boer daarom vrij. 

 
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 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? 

 
 De man komt thuis met: 

- 3 panda's a 15 euro = 45 euro 

- 41 vleermuizen a 1 euro = 41 euro 

- 56 vogelspinnen a 0,25 euro = 14 euro 

Totaal is dit 45 + 41 + 14 = 100 euro 
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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 dochters aanwezig is.  
Hoeveel nachten is de boer hier zoet mee? 
 
Voor de eerste dochter kan hij kiezen uit 14 mogelijkheden, voor de 

volgende uit resp. 13, 12 en 11 mogelijkheden. Totaal zijn dat 14 x 13 x 12 

x 11 = 24024 combinaties. Maar dat zijn er te veel, want nu zijn ook 

meegeteld de combinaties die in feite gelijk zijn (zoals 1, 2, 3, 4 en 3, 1, 2, 

4). We kunnen vier objecten op 4 x 3 x 2 x 1 = 24 manieren rangschikken, 

vandaar dat er nog door 24 moet worden gedeeld. Het antwoord is dus 

1001. 

 

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 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 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 vijf jaar 1.267,85 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 trekker nu cash te betalen, kan 
je het geld beter op de bank laten staan en tegelijkertijd de lening nemen, 
dan heb je na vijf jaar 1.968,95 - 1.267,85 = 701,10 euro bespaard. Dat is 
makkelijk geld verdiend nietwaar?"  
 
Dat klinkt overtuigend, maar heeft de verkoper echt gelijk en waarom?  

 
Nee de verkoper heeft niet gelijk. Je kan beter niet zijn advies overnemen. 

Hoewel de berekening precies klopt is er iets fout aan de argumentatie. Als 

de boer de lening neemt en de 10.000 euro 5 jaar op de bank zet, moet hij 

natuurlijk wel ergens elke maand 187,80 euro vandaan halen. Neem aan  
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dat je in geval A met het snode plan van de verkoper in zee gaat, en in 

geval B de trekker cash betaald en die 187,80 euro gewoon op iedere 

maand op je rekening stort tegen 0,3% rente 

In geval A heb je na 5 jaar de trekker afbetaald en 11.986,96 euro op de 

bank staan. 

In geval B heb je na 5 jaar natuurlijk ook de trekker afbetaald. 

Je hebt dan 187,80 * (1.003^60 - 1) / 0.003 = 12.305,93 euro op je rekening 

staan.  

 

Je bent dus als je het advies van de verkoper opvolgt 318,97 euro duurder 

uit! 
 
5) De boer en zijn ezel 

Er staat een gloednieuwe rode auto op een 3-baans 
snelweg voor een 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 , ziet hij 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 ze 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 schikt zo dat hij 
bijna neer stort. 
 
Snel komt er een agent aan en geeft een persoon een bekeuring. 
Wie krijgt de bekeuring? 

 
De jongen op de scooter, want die draagt geen helm. 

Als hij een helm had dan kon hij namelijk niet in zijn oor gebeten worden! 
 
Uit de vele inzendingen hebben we 3 winnaars getrokken 
1 Fam Meijerink uit Heeten 
2 G Jonkman uit Haarle 
3 Fam Daggenvoorde uit Lettele 
Binnenkort krijgen zij de prijs thuis bezorgd.  
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