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Aan de leden en afnemers 
 
De prijsdalingen zijn begonnen. De oogst begint alweer en er lijken record 
oogsten aan te komen. Op het moment van schrijven is het in Nederland 
stralend weer en echt droog aan het worden. Door het late begin van het 
mooie weer, moet de derde snede nog van het land af. 
De opbrengstprijzen zijn redelijk goed tot goed en de sterk dalende 
voerprijzen kunnen het mogelijk maken dat in alle sectoren mogelijk weer 
wat verdient wordt. Nu maar hopen dat de opbrengstprijzen zich kunnen 
handhaven, want in de varkenssector hebben we nog wat lagere 
voerprijzen nodig om eindelijk weer wat te verdienen. 
 
Grondstofprijzen 
De daling van de voerprijzen is nu begonnen. Het probleem is de relatief 
nog hoge sojaprijs en dat sommige producten vlak voor de oogst explosief 
gestegen zijn. Neem bijvoorbeeld aardappeleiwit. De prijs is in 2 maanden 
van 80 naar 140 Euro per 100 kg gegaan en in sommige voeders is het een 
onmisbare grondstof. U zult begrijpen dat deze voeders minder hard dalen. 
Toch laat de algemene trend een dalende lijn zien. En dat mag ook na een 
dergelijke lange periode van extreem hoge prijzen.  
De oogst is momenteel nog niet geheel binnen, dus het blijft nog spannend 
of de daling zal doorzetten. De vooruitzichten zijn goed, maar eerst zien en 
dan pas geloven. 
 
Open dag geitenstal 
Op 27 juni hebben we kunnen kijken op de open dag bij het mooie 
geitenbedrijf van de familie Haarman uit Schalkhaar. Met bijna 2.500 
bezoekers is het een zeer geslaagde dag te noemen. Het is goed om te 
zien, dat er naast collega agrariërs er ook veel burgers zijn geweest. Het is 
belangrijk voor de sector om aan de burger te laten zien wat we allemaal 
doen. Alleen dan kunnen we de sympathie van de burger krijgen. We 
wensen de familie Haarman veel succes met hun nieuwe melkstal. 
 
Het doel van de coöperatie 
Door de ontwikkelingen bij verschillende mengvoerbedrijven in Nederland, 
is het belangrijk voor ons als coöperatie en voor u als lid om goed te weten 
hoe een coöperatie behoort te werken. Wij als coöperatie staan ten dienste 
van onze leden en afnemers en moeten dus ook aan de wensen van de 
leden/afnemers voldoen. Een ander bedrijf zegt de klant is koning, maar bij 
ons gaat dat verder aangezien u als lid het bij ons voor het zeggen hebt.  
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Deze zeggenschap komt via het bestuur bij de coöperatie terecht. In het 
bestuur dienen dan ook de verschillende sectoren en regiogebieden 
vertegenwoordigd te zijn, zodat alle leden en afnemers op de gelijke wijze 
behandeld worden. 
 
 
Mocht u dus het gevoel hebben, dat u als afnemer achtergesteld wordt of 
dat u vindt, dat de coöperatie uw belangen onvoldoende behandeld, dan 
kunt u dat aan het bestuur of aan mij kenbaar maken. Wij kunnen pas iets 
oplossen of verbeteren als wij van het probleem op de hoogte zijn. 
 
Het bestuur tracht door de juiste beslissingen te nemen, alle belangen 
gelijkwaardig af te wegen. Mocht dit onverhoopt niet goed gebeuren, dan 
zal de Raad van Commissarissen in grijpen. De Raad van Commissarissen 
is ingesteld om toezicht te houden op de beslissingen van het bestuur. 
 
Als regio coöperatie willen wij dicht bij de klanten staan en daardoor 
moeten wij goed weten wat er bij de klanten leeft. Hiervoor houdt het 
bestuur in de gaten wat er in de regio leeft en tracht ik regelmatig contact 
met u te houden, zodat de coöperatie goed blijft functioneren. 
 
Wat maakt onze coöperatie uniek en daarmee een echte coöperatie: 

• Wij werken vanuit een transparant beleid. Dat betekent open 
voersamenstellingen, iets wat bij VoederWaarde.nl terug te vinden is.  

• Op alle voeders zit een gelijke marge, oftewel aan de 
leveringsvoorwaarden kan een pluimveehouder zien, wat hij/zij meer of 
minder betaald als de naastgelegen varkenshouder. Voor ons maakt het 
dus niet uit welk voer de klant afneemt. De doelstellingen van de klant 
en een eerlijke prijs staan voorop. Hierdoor kunnen de voordelen van 
grote hoeveelheden ook één op één doorberekend worden. 

• De klant staat voorop. Dus niet iets verkopen waar wij beter van worden, 
maar verkopen omdat de klant er beter van wordt.  

• Alle klanten worden gelijk behandeld. Ieder lid is even belangrijk. 

• Er is een afgebakende regio waar wij voer leveren. Het mag niet zo zijn, 
dat onze leden extra moeten betalen voor ver afgelegen afnemers. 

• Er is een flexibele productie. Klantspecifieke samenstellingen in zowel 
meel als brok vorm zijn mogelijk. En indien u vergeten bent te bestellen, 
kunnen wij u snel van juist voer voorzien.  
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• Willen voer verkopen op basis van bewezen concepten. Geen 
commerciële nieuwe zaken introduceren die zich nog niet bewezen 
hebben. Nieuwe zaken kunnen ook voor tegenslagen zorgen en die 
willen wij u onthouden. Echter als iets zich bewezen heeft of als een 
klant dat wenst, kunnen wij zeer snel iets bij ons introduceren. 

• Wij geloven in collectief onderzoek en hebben dus geen duur eigen 
onderzoek. Laten we samen de sector in Nederland verbeteren. 
Hiervoor zijn wij ook lid van De Schothorst in Lelystad. 

• Door de beperkte grootte van de coöperatie hebben wij een zeer 
gemotiveerd team die de schouders er vol onder zetten, ook als het 
even tegen zit.   

• En natuurlijk blijft het zeer belangrijk, dat wij efficiënt en concurrerend 
draaien. Iets wat wij de afgelopen jaren steeds weer bewezen hebben. 

  
 
En belangrijk hierbij is, dat u als klant/lid dat vertrouwen in ons hebt, dat wij 
dat op de juiste wijze doen. Mocht u dus hier niet 100% van overtuigd zijn, 
laat het ons weten, zodat wij dit nader aan u kunnen uitleggen.  
 
Vakantiebestellingen 
In het vorig boekje had ik het al aangegeven, maar momenteel zitten we 
midden in de vakanties. Onze vraag is dan ook om indien mogelijk de 
bestelling tijdig door te geven. Indien u uw bestelling tijdig doorgeeft, zullen 
wij er voor zorgen, dat u hier niets van merkt.  
 
 
Hans Verheul 
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Eerst kuiluitslagen van 2013 bekend. 
 

We hebben inmiddels een aantal uitslagen binnen van de meikuilen. De 
meeste hiervan zijn gemaaid rond Pinksteren en de week erna. Ook zijn er 
een aantal monsters bij van 27 en 28 mei, toen het eindelijk mooi weer was 
om te oogsten. 
De grasgroei kwam dit jaar erg laat op gang. Toen er eindelijk genoeg op 
stond om te oogsten, was het weer er eigenlijk niet naar. Een aantal 
veehouders heeft geprobeerd om tussen de buien door te oogsten met 
wisselde successen. Dit vertaald zich in soms zeer natte kuilen. In bijna alle 
gevallen is er wel een kuil toevoegmiddel gebruikt. We proberen nog goed 
in beeld te krijgen wat het beste heeft gewerkt. Dit is nu nog niet bekend. 
Hieronder volgen de gemiddeldes van de eerste kuilen. Erachter staat de 
spreiding van de verschillende waardes. 
 
    Gemiddeld Laagste Hoogste 
Ds%    25,3  14,7  46,4 
pH    4,2  3,8  5,0  
  
Azijnzuur/kg ds  18  7  28 
Melkzuur/kg ds  78  24  122 
Boterzuur/kg ds  2,5  0,1  6,4 
VEM/kg ds   898  855  937 
 
Ruw as/kg ds   109  84  158 
VCOS%   76,4  74,3  78,1 
NH3-fractie%   10,7  5  14 
Ruw eiwit/kg ds excl.  147  131  155 
Ruwe celstof/kg ds  263  244  286 
Suiker/kg ds   48,2  <11  110 
NDF/kg ds   499  451  529 
ADL/kg ds   21  18  25 
 
WDVE/kg ds   60  47  77 
FEB/kg ds   37  -3  57 
 
Zoals u ziet zijn dit complete andere kuilen dan voorgaande jaren. Dit komt 
vooral door de moeizame winning dit jaar. Door het lagere ds%(globaal de 
helft van deze monsters zat onder de 20%) heb je vaak wat meer ruw as en 
meer melkzuur. Ruw as verlaagt direct de VEM, melkzuur kan bij hoge  
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gehalten de voeropname remmen. Melkzuur wordt gevormd tijdens het 
conserveringsproces  uit de suikers.  
De broeigevoeligheid van de kuilen is laag. In een aantal gevallen moet er 
opgepast worden voor  boterzuur in de melk. Schoon melken is hierbij zeer 
belangrijk! 
De NH3-fracties vallen nog mee bij deze ds-percentages. Dit zal mede 
positief beïnvloedt zijn door de kuiltoevoegmiddelen. 
 
Door de hoge opbrengsten is het ruw eiwit gehalte weer aan de lage kant. 
De VEM is hierdoor ook wat lager dan voorgaande jaren, dit wordt soms 
mede veroorzaakt door het hoge ruw as. 
Uit de suiker en celwandfracties is af te lezen dat het geen snelle kuilen 
zullen zijn. Wel bevatten de natte kuilen relatief weinig bestendig eiwit en 
veel onbestendig eiwit. Hierop dient uiteraard gecorrigeerd te worden. 
In de praktijk zullen de natte kuilen gecombineerd dienen te worden met 
droger kuilvoer of droge ronde balen. Houdt hier rekening mee tijdens de 
winning van komende sneden!  
In een aantal gevallen wordt er al gevoerd van deze natte kuilen. Onderin 
zie je dan een ophoping van vocht. Dit gedeelte dient niet gevoerd te 
worden aan het melkvee. Vaak is dit de onderste 5-10 cm van de kuil.  
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SELKO – TMR als broeiremmer 
 

Op veel bedrijven is het op dit moment moeilijk om de broei voor te blijven 
bij zowel de kuilen als in het voer voor het voerhek. Veel koeien lopen 
buiten met een lagere voersnelheid van de kuil tot gevolg. 
Het voermengsel (TMR) dat in de 
voermengwagen wordt gemixt en niet direct 
wordt gevoerd, of lang voor het voerhek ligt 
verhoogt de kans op broei. Door de groei van 
gisten daalt de voedingswaarde. Gisten en 
schimmels breken energie en eiwit af in 
ongewenste componenten. 
Het behouden van de voedingswaarde hangt 
af van de mogelijkheid om de groei van 
gisten onder controle te houden. Dit kan door 
te zorgen dat er geen voer in de wagen blijft 
of door een klimaat te scheppen waarin geen 
gisten groeien.  
Ook kunt u Selko®-TMR broeiremmer 
toevoegen. Selko ®-TMR is een vloeibaar 
mengsel van zuren dat de 
temperatuursverhoging in het voer sterk 
vertraagt. Door het gebruik van Selko TMR 
blijft het voer langer vers en het voorkomt voerverliezen. Ook beschermt 
het de voederwaarde. Dit resulteert in een hogere voeropname en een 
hogere melkproductie. 
 

Adviesdosering melkvee    1,0 – 2,0 liter / ton product 
Jongvee / droogstaande koeien (>24 uur)  2,0 liter / ton product 
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Voeropname basis voor hoge gezondheid. 
 

Het opfokken van biggen in Nederland staat volop in beweging. 
Gestimuleerd door de regelgeving ten aanzien van het gebruik van 
antibiotica, maar vooral ook door eigen motivatie van de varkenshouder 
wordt er volop gezocht naar mogelijkheden om de biggenopfok 
gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen. Daarom nog eens 7 
aandachtspunten voor een goede biggenopfok. 
De basis voor gezonde biggenopfok is natuurlijk al gelegd bij de zeug. Het 
is belangrijk dat de zeugen in goede conditie zijn en volop melk produceren 
zodat zoveel mogelijk biggen bij de zeug kunnen blijven. Hierdoor hoeven 
er minder biggen worden overgelegd wat de gezondheid direct ten goede 
komt. 
 
Start met een goede voeropname: 
Een hogere voeropname voor spenen gaat gepaard met een hogere 
voeropname na spenen. In de praktijk bestaat echter nog een grote variatie 
in voeropname bij de biggen, zelfs tussen bedrijven die op dezelfde leeftijd 
spenen. De cumulatieve opname is bij 4 weken spenen dubbel zo hoog 
dan bij 3 weken spenen. 
 
Papjes goed afwegen. 
Indien men zwaardere biggen wil hebben rond spenen, kan tot 10 dagen 
leeftijd een zogenaamd papje (Nuklospray Yoghurt van Sloten) worden 
verstrekt. Het bijvoeren van een papje zorgt voor zo’n 150 gram extra 
drogestofopname. Daarmee stijgt de totale 
voeropname tot 350 gram. Vergeet echter niet de 
basisregel, want vaak en fris voer verstrekken is 
zeer belangrijk. Bij het voeren van een papje 
moet kritisch worden gekeken naar de hygiëne en 
het extra werk. 
 
Breng de afdeling op temperatuur. 
Een maatregel die in de praktijk nog wel eens 
wordt onderschat, is het op temperatuur brengen 
van de gespeende biggenafdeling. De conclusie 
is dat het warmer stoken van de afdeling altijd 
interessanter is dan het moeten geven van extra 
voer. 
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Ook aandacht voor zwaardere biggen. 
Na het spenen wordt vaak aangenomen dat de zwaardere biggen zich 
gemakkelijk kunnen redden. Op de lange termijn is dat het geval, maar 
direct na spenen hebben ook de zwaardere biggen voldoende aandacht 
nodig. Zwaardere biggen hebben vaak rangordegevechten tijdens de 
eerste periode na het spenen waardoor ze terugvallen in voeropname en 
dus in groei. Ook de zware biggen kennen een percentage niet-eters. Deze 
groep wacht zelfs langer met eten dan de lichte en middelzware biggen. 
 
Voldoende licht 
Wat verder opvalt is de stagnering van het afnemende percentage nieteters 
wanneer het licht gedoofd 
is. Uit proeven is gebleken 
dat veel licht in de eerste 
periode na spenen de 
voeropname bevordert, 
vooral als er geen daglicht 
in de stal komt. Voldoende 
licht wanneer daglicht 
ontbreekt, voorkomt een 
tweede speendip. 
 
Waterkwaliteit. 
Om de voeropname 
maximaal te stimuleren, is 
de waterverstrekking en de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. 
Met eenvoudige managementmaatregelen, zoals leidingen doorspoelen, 
wordt het warme, stilstaande water vervangen door fris drinkwater. 
Eventueel kan er ook voor gekozen worden om extra waterbakjes in het 
hok te plaatsen de eerste 3-5 dagen. Biggen moeten in het begin eerst de 
drinknippels/bakje vinden en met een open bakje wordt de wateropname 
een stuk makkelijker.  
 
Bron: blad Varkensbedrijf 
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Verslag open dag melkgeitenbedrijf van de fam. 
Haarman in Schalkhaar. 

 
Op 28 juni jl. was de opendag op het melkgeitenbedrijf van de fam 
Haarman in Schalkhaar. De dag is door heel veel mensen bezocht, 
waaronder een groot aantal leden en 
afnemers van CAVV Zuid Oost 
Salland. 
Tijdens de open dag was het mooie 
melkgeiten bedrijf van de familie 
Haarman te bewonderen. De afgelopen 
jaren is het bedrijf flink uitgebreid met 
een nieuwe geitenstal en onlangs met 
een nieuwe melkstal. Dit is een 120 

stands melkcarrousel buitenmelker 
geworden.  
Uit de vele positieve reacties bleek dat 
zowel koeien- als geitenhouders onder de 
indruk waren van het strakke bedrijf en de 
imposante melkstal.  
 
Tijdens de succesvolle open dag hebben wij 

als CAVV  Zuid Oost Salland ons kunnen presenteren als coöperatie maar 
ook als voerspecialist in de melkgeitensector.  
 
CAVV Zuid Oost Salland feliciteert de familie Haarman met de nieuwe stal 
en melkstal en wenst de familie heel veel “ondernemers” geluk en 
werkplezier met de nieuwe stal! 
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Even Voorstellen 
 

Beste leden en afnemers, 
 

Sommigen van jullie zullen mij wellicht wel kennen omdat ik zelf 
woonachtig ben in Heeten. Daarnaast ben ik ook praktisch heel mijn leven 
al actief binnen de agrarische sector, en ken mede daardoor enkelen van u 
al persoonlijk. Toch wil ik mij even voorstellen als nieuwe chauffeur bij 
coöperatie CAVV Zuid-Oost 
Salland. 
Mijn naam is Harry Slinkman, ik 
ben 53 jaar en woon in het 
buitengebied van Heeten.  Samen 
met mijn vrouw Anneke heb ik drie 
kinderen. Twee zonen genaamd 
Ronny en Casper, maar ook een 
dochter Rianne en een 
schoonzoon Willem-Jan die 
inmiddels ouders zijn geworden 
van ons e erste kleinkind Rowy. 
Thuis heb ik een eigen vleesvee 
bedrijf, wat ook deels mijn hobby is.  
Zelf ben ik opgegroeid in Lettele en Heeten. Na de landbouwschool te 
hebben afgerond, ben ik werkzaam geweest bij een melkveebedrijf in 
Raalte. Een aantal jaren later maakte ik een overstap naar een vee- en 
varkenshandel welke gevestigd was in Luttenberg en Raalte. Mijn 
werkzaamheden bestonden daar uit het verzorgen en deels transporteren 
van vee. Na ook hier vele jaren met plezier gewerkt te mogen hebben, ben 
ik naar een vermeerderaar gegaan in Heeten. Ook hier ben ik voor langere 
tijd werkzaam geweest.  
 
Hele dagen werken in de stallen bleek echter niet het vakgebied van mijn 
persoonlijke voorkeur te zijn. Het logistieke gedeelte trok mij echter des te 
meer. Een vrachtwagenrijbewijs had ik al in mijn bezit, dus ik besloot werk 
aan te nemen als chauffeur bij een fokkerijorganisatie. Binnen deze 
organisatie bestonden mijn werkzaamheden uit selectie, planning en 
transport van de gelten. Helaas kwamen mijn functies na ruim 20 jaar 
werkzaam te zijn geweest te vervallen. Dit had als reden dat de organisatie 
eind vorig jaar stopte met het fokken van gelten in Nederland.  
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Zelf was ik bezig met solliciteren binnen de agrarische en logistieke sector, 
totdat Hans Verheul mij benaderde met de vraag of ik nog werkzoekende 
was. Dit was toen nog steeds het geval, en Hans gaf aan een chauffeur te 
zoeken voor het bulk- en grondstoffentransport. Met enthousiasme kon ik 
hier eigenlijk al gelijk ‘ja’ op zeggen. De week erop kon ik meteen een paar 
dagen meerijden met collega chauffeurs Jan Mekers en Mark Schotman.  
 
Al snel ervoer ik dat rijden op een bulkauto en alle werkzaamheden die 
daar bij hoorden, groter waren in omvang dan ik van te voren had gedacht. 
Na veel goede hulp werd ik binnen het bedrijf steeds meer vrijgelaten, tot 
op het moment dat ik mijn werkzaamheden zelfstandig uit kon voeren.  
 
Inmiddels werk ik nu twee maand bij 
CAVV Zuid-Oost Salland, en ik moet 
zeggen dat ik het enorm naar mijn zin 
heb. Het werk en de sfeer op de 
werkvloer zorgen ervoor dat ik het 
werken bij dit bedrijf als zeer positief 
ervaar. Daarbij is vooral de band met 
collega’s en de collegialiteit onderling 
erg sterk, dit weet dan ook een 
prettige werksfeer neer te zetten. Ik 
hoop dan ook nog jaren werkzaam te 
mogen zijn binnen dit bedrijf.  
 
Wellicht kom ik u tegen tijdens de 
bulkwerkzaamheden bij u thuis.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Harry Slinkman 
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