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Van de directie
2017 zal in de boeken komen als een, voor de agrarische
sector, uiterst roerig jaar. In de rundveehouderij heeft
de overheid fors moeten ingrijpen om met de hoeveelheid fosfaat over 2017 binnen de afspraken van Europa te
blijven. Alleen op deze manier blijft de derogatie-regeling
die Nederland heeft bestaan. Met de maatregelen is het
gewenste resultaat, zoals het er nu naar uitziet, behaald.
Dit neemt niet weg dat sommige individuele rundveehouders hierdoor hard zijn getroffen.
De eerste helft van dit jaar zijn er gelukkig goede prijzen
in de varkenshouderij gerealiseerd, hoewel de prijzen
de laatste tijd hard zakken. We hopen dat de Afrikaanse
varkenspest niet dichterbij komt.
Eind vorig jaar werd in Nederland vogelgriep vastgesteld.
Het duurde tot eind mei van dit jaar voordat Nederland
weer vogelgriep vrij werd verklaard. Dit heeft voor een
aantal pluimvee- en eendenbedrijven grote gevolgen gehad. En voordat in alle bedrijven de koppels weer waren
opgezet, diende de volgende crisis voor de legpluimsector
zich al weer aan. Verder in de Valkenier staan we uitvoe-
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rig stil bij de fipronil-crisis. Als Coöperatie proberen we
waar we kunnen de getroffen bedrijven en gezinnen te
steunen.

Voerresultaten

Als De Valk Wekerom streven we er naar om met ons mengvoer bij u het maximale voerresultaat/saldo te realiseren. Dit
kan alleen worden behaald met kwalitatief goed voer. In dit
voer wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige grondstoffen
en het wordt weinig in samenstelling gewijzigd. Onze visie is
dat kwalitatief hoogwaardig voer, in plaats van het goedkoopste voer, tot een hogere winst voor u als klant leidt. Dat dit in
de markt ook gewaardeerd wordt, zien we terug in de komst
van nieuwe klanten.

Grondstofprijzen

De grondstofprijzen bevinden zich op dit moment van schrijven op een laag niveau. De inschatting is dat de prijs in de
komende periode helaas weer zal gaan oplopen. In deze Valkenier wordt hier apart uitgebreider aandacht aan besteed.
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Investeringen

In beide fabrieken hebben we dit jaar weer geïnvesteerd
om nog nauwkeuriger te kunnen doseren en om de versleping in de fabriek nog verder terug te brengen. Met deze
aanpassingen voldoen we ruimschoots aan alle (nieuwe)
eisen die aan uw mengvoer (mogen) worden gesteld. Ook
hierover wordt verderop in deze Valkenier meer verteld.
Daarnaast zijn dit jaar twee nieuwe 32-tons-opleggers aangeschaft. Het wagenpark is hiermee weer volledig op orde
zodat wij het voer goed en tijdig bij u kunnen bezorgen.

Certificaten

In de afgelopen maanden hebben we weer een aantal
audits van de verschillende certificatie-instanties gehad,
zowel Lunteren als in Meppel. Alle audits zijn goed
verlopen. Hierdoor zijn de certificaten SKAL en GMP+ weer
verlengd en blijven we Tesco-approved supplier. Dit jaar
zullen nog de audits voor KAT en VLOG volgen. Ook deze
zien we met vertrouwen tegemoet. Daarnaast wil ik u via
deze weg er op wijzen dat we als Coöperatie een makkelijk
en toegankelijk handboek voor de legpluimveehouder
hebben ontwikkeld. In dit handboek zijn alle documenten
en checklijsten, die u als legpluimveehouder nodig heeft om
het KAT certificaat te verkrijgen, verzameld.

Schoner en duurzamer produceren

Als je alle media-aandacht die over de agrarische sector gaat
volgt, zou je de indruk kunnen krijgen dat wij in de agrarische
sector niet goed bezig zijn. Uit een onderzoek van ABN AMRO
blijkt echter dat de Nederlandse agrarische sector de laagste
milieu-impact ter wereld heeft. Hierbij wordt gekeken naar
onder andere de hoge opbrengsten, het dalende gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica, het gebruik van
rest- en afvalstromen en een efficiënte voedselproductie.

Raad van Commissarissen

Geurt Steenbergen, secretaris, heeft zijn termijn in de Raad
van Commissarissen met 1 jaar verlengd. Wij zijn verheugd
te melden dat Jolanda Bakker bereid is gevonden om de
taak van secretaris over te nemen. Vanaf 1 september
draait zij mee in het Dagelijks Bestuur zodat de overgang
soepel zal gaan verlopen. Wij wensen Jolanda Bakker veel
plezier in haar nieuwe functie.
Via deze weg willen we alle bedrijven die te maken hebben
met fipronil nogmaals sterkte wensen in deze moeilijke tijden.
Algemeen directeur
Michael Mackaay

Grondstoffenmarkt
Na een lichte daling van de meeste grondstoffen lijken de
prijzen zich te stabiliseren met een lichte trend omhoog.
Als we naar de granenmarkt kijken zien we bij tarwe
momenteel prijzen van € 17,50 per 100 kg franco put
Lunteren. De laagste prijs (€ 16,90 franco put) zagen we
eind augustus. Akkerbouwers zijn op dit moment niet
bereid om tarwe voor lagere prijzen te verkopen. Ook de
sterkere dollar, waardoor de export vanuit Europa zou
kunnen toenemen, en droogte in Australië dragen niet
bij aan lagere prijzen. De prijsstijging wordt beperkt door
grotere opbrengsten in Europa (141,5 mln ton in 2017
versus 134 mln ton in 2016) en Rusland (82,5 mln in 2017
versus 72,5 mln ton in 2016).
Ook wereldwijd blijven de voorraden ruim.
Graanoogst EU (mln ton)
2016

2017

Tarwe

134,0

141,5

Gerst

59,3

58,1

Maïs

61,1

59,4

Triticale

10,7

11,6

Haver

8,0

8,0

Rogge

8,1

7,5

De gerstprijzen liggen in verhouding met tarwe op een
hoger niveau, door een kleinere opbrengst.
Op dit moment noteren de prijzen € 16,70 franco put
Lunteren.
De maïsprijzen liggen waarschijnlijk op bodemniveau. Voor
oktober ligt de prijs op € 17,50 franco put. Wereldwijd blijven de voorraden groot. Op importmaïs is sinds deze zomer een invoerrecht van toepassing. Hierdoor kunnen de
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prijzen worden verhoogd met een variabel EU invoerrecht,
afhankelijk van de prijs op de beurs in Chicago, premie en
vrachtkosten Golf van Mexico/Rotterdam. Op dit moment
is de premie € 10,95 per ton.
Door deze premie en de kleinere opbrengst in de EU zijn
lagere prijzen niet te verwachten.
Bij de eiwitrijke grondstoffen zien we bij sojaschroot
oplopende prijzen. Argentijnse sojaschroot noteert
momenteel € 31,50 franco put Lunteren. De laagste prijs
zagen we begin september, € 30,- franco put Lunteren.
De stijging wordt vooral veroorzaakt door de euro/dollar.
Bij een sterkere dollar moet meer betaald worden in
euro’s. Op dit moment noteert de euro/dollar 1,18 (begin
september 1,21). De oogsten in Brazilië (114 mln ton) en
Argentinië (57 mln ton) waren zeer goed. Op dit moment
zijn de boeren in de Verenigde Staten aan het oogsten. De
verwachtingen zijn erg goed (4431 mln bushel is ca. 120,5
mln ton).
Wel zien we op dit moment problemen bij de inzaai voor
de nieuwe oogst in Brazilië en Argentinië. In het noorden
van Brazilië is het te droog, terwijl het in het zuiden van
Brazilië en Argentinië veel te nat is. Boeren verkopen, door
de lagere prijzen, mondjesmaat. Hiernaast zien we een
nog steeds toenemende vraag uit China naar sojabonen
(dit seizoen 93 mln ton sojabonen).
Bij raapschroot, een restproduct dat vrijkomt bij de
productie van raapolie, zien we op dit moment zeer
lage marges om raapzaadolie te persen. Hierdoor zijn
in Frankrijk al enkele fabrieken gestopt met crushen,
waardoor de beschikbaarheid kleiner zou kunnen worden
op termijn.
Bij de vitaminen, mineralen en enkele aminozuren die
voor een groot gedeelte in China worden geproduceerd
zien we sterk stijgende prijzen, dit doordat een aantal
fabrieken stil liggen a.g.v. overheidsmaatregelen.

De Valkenier

De agrarische sector in Nederland scoort hoog
De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Zo maakt de agrarische
productie in Nederland al jaren gebruik van rest- en afvalstromen en wordt de CO2-uitstoot sterk verlaagd door de
inzet van biomassa. Dat concludeert ABN AMRO.

en verspilling te beperken, kunnen ondernemers individueel kosten verlagen en opbrengsten verhogen, met minder
milieu-impact. Wanneer bedrijven binnen én buiten de
sector samenwerken, geeft dat een extra impuls en kunnen
deze kringlopen worden gesloten.

Ons land scoort daarnaast internationaal hoog met het
tegengaan van voedselverspilling. De sector loopt hierbij
voorop met de inzet van de laatste technologie op het gebied van Smart Farming, zoals sensoren, data-analyse of het
gebruik van akkerkaarten via drones of satellietbeelden. Als
bedrijven binnen én buiten de sector gaan samenwerken,
kan dit bovendien een extra impuls geven aan het sluiten
van kringlopen in andere sectoren.

Circulariteit als agrarische traditie

Nederlandse agri-producten hebben de laagste milieu-impact
ter wereld. Dit is vooral af te meten aan de hoge opbrengst
door de hoogwaardige productiviteit van de agrarische
sector. In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met het niveau
van de jaren tachtig. Ook daalde het antibioticagebruik in de
dierhouderij tussen 2009 en 2016 met 64,4 procent.
De agrarische productie maakt al jarenlang gebruik van resten afvalstromen. Zo zijn restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie het belangrijkste ingrediënt in de diervoederindustrie. Ook plantenresten worden gebruikt – als grondstof voor
bouwmaterialen, textiel, karton, chemicaliën en kunststoffen
– en biomassa wordt ingezet om de CO2-uitstoot te verlagen.
Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met
grondstoffen en een efficiënte voedselproductie. Hiervoor
bieden sensoren en data-analyse veel mogelijkheden. Ook zijn
boeren en tuinders betrokken bij de productie van maar liefst
42 procent van de hernieuwbare energie in Nederland, terwijl
ze zelf maar 4,9 procent van alle energie gebruiken.

Internationaal op kop door circulair ondernemerschap

De Nederlandse agrarische sector biedt veel perspectieven voor rendabele verdienmodellen en dwingt hiermee
wereldwijd veel respect af. Door restproducten te gebruiken

een voorbeeld van circulaire economie
Loonbedrijven vormen een belangrijke schakel binnen een
circulaire agrarische sector. Doordat zij machines uithuren
aan veel agrariërs, verzamelen ze veel data. Door machinedata te koppelen aan externe gegevens, zoals akkerkaarten
via drones of satellietbeelden, kunnen verspilling en het
gebruik van chemische middelen en meststoffen omlaag.
Loonbedrijven die hierin vooroplopen, ontwikkelen zich zo
tot ‘Smart Farming as a Service’. ABN AMRO kijkt hierbij
hoe zij een bijdrage kan leveren, zodat zij er met klanten
voor kan zorgen dat de Nederlandse Agrarische sector haar
internationale voortrekkersrol kan blijven behouden.
Bron: ABN AMRO

De fipronil-affaire, bekeken door de bril van de Coöperatie
De fipronil-affaire trekt een grote wissel op de pluimveesector. Door getroffen pluimveehouders wordt de affaire als veel
ingrijpender ervaren dan de malaise van de vogelgriep. De
fipronil-affaire is nu al ruim 11 weken aan de gang, het leek
ons goed om één en ander in een verslag in de Valkenier vast
te leggen. Er wordt de sector veel verweten. De voedselveiligheid is inderdaad in het geding. Vanuit onze beleving is beslist
enige nuancering noodzakelijk.
Fipronil is een pesticide dat zeer effectief is tegen bloedluis
en dat door ChickFriend door middel van een vetachtige
vloeistof in de stal werd verneveld. Deze vloeistof bestond
uit menthol en eucalyptus, stoffen die in de stal een schone
frisse lucht achterlieten en die als werkzame stoffen werden
genoemd. Hierin was fipronil opgelost.
Bedrijven die hun stallen in 2017 en later ook in 2016
hadden laten behandelen werden allen geblokkeerd.

De Valkenier

Na analyse van eieren van door de NVWA genomen
monsters kwamen de uitslagen binnen bij de boeren en
sectorspecialisten. Bij minder dan 0,005 mg/kg fipronil (som)
werden eieren vrijgegeven door het NVWA. Dit gold dan
wel na meetcorrectie. Bij het analyseren door de laboratoria
geldt namelijk een foutmarge van 50%. Dus als er 0,01
mg/kg fipronil werd geanalyseerd werden de eieren toch
vrijgegeven, omdat deze na correctie onder de 0,005 mg/kg
uitkwamen.
De uitslagen van jonge koppels kwamen vrijwel allemaal
naar verhouding hoog uit. Daarmee kwam ook gelijk de
vraag: ruien of ruimen? Koppels die al vrij oud waren werden
meestal geruimd, voor de jongere koppels werd meest
besloten om ze te ruien, een zeer ingrijpende beslissing voor
de pluimveehouder. De kippen werden geruid door een voer
te verstrekken met minder kcal in combinatie met minder
uren licht.
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Door het hanteren van verschillende methodes door de
laboratoria bij het bepalen van de uitslagen van het swabonderzoek konden de uitslagen niet met elkaar worden
vergeleken. Ook het nemen van swabs bleek op verschillende manieren gedaan te zijn. Hierbij kwam wel naar voren
dat in stallen die vrijgegeven waren toch nog redelijke hoge
waardes fipronil te zien waren.

Direct na het bekend worden dat er fipronil in eieren was
aangetroffen, werd er door de Coöperatie een wekelijkse
fipronil-bijeenkomst belegd. Hierbij waren steeds aanwezig de
directeur, de nutritionisten, het hoofd buitendienst en de sectorspecialisten van de legpluimvee- en moederdierensector.
Meteen werd ook besloten om als Coöperatie zelf onderzoek
te doen bij een paar geselecteerde getroffen bedrijven die
besloten hadden te gaan ruien. Vijf geplukte dode kippen
per stal werden opgestuurd naar Technisch Laboratorium
Rotterdam, een geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek
op fipronil. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de afbraak
van fipronil in de kip en de niveau’s ervan in de stallen.

Na verloop van een aantal weken werd duidelijk dat de
gehaltes in de kip en met name in het buikvet niet verder
daalden en bleven er forse gehaltes fipronil te zien. In de
tussentijd was door de pluimveehouders wel met man en
macht schoongemaakt. Na 3 of 4 weken rui begonnen de
meeste pluimveehouders de kippen weer meer te voeren
om ze in conditie te brengen. De eerste uitslagen van geteste
eieren die na de rui gelegd werden lagen helaas allemaal
nog ruim boven het gewenste niveau. De discussie ontstond
hoeveel eieren er gelegd zouden moeten worden om onder
de 0,005 mg/kg uit te komen, wetende dat een kip nog
behoorlijk wat follikels in zich heeft die er met ruien niet uit
gaan. Daarom werd besloten om ook hier onderzoek naar
uit te voeren.

De bijeenkomsten vonden wekelijks plaats waarbij alle nieuwe informatie en uitslagen werden uitgewisseld. Dit uiteraard
met als doel alle betrokken pluimveehouders zo uitgebreid
mogelijk op de hoogte te houden. Deze pluimveehouders
verkeerden in grote onzekerheid. Dit werd nog versterkt door
het NVWA. Het NVWA dacht alleen maar in procedures en
blokkeerde hele bedrijven in plaats van alleen de stallen waar
Chickfriend was geweest. De uitslagen van monsters lieten
soms ook veel te lang op zich wachten. Hierdoor werden
bedrijven onnodig in grote problemen gebracht.
Na verloop van een aantal weken werd steeds duidelijker
dat de gehaltes fipronil in de kip grillig waren. Binnen een
stal werden verschillen in geanalyseerde fipronil geconstateerd tot wel 100% tussen de eieren met het hoogste en het
laagste gehalte. Kippen pikken erg selectief, waardoor de
besmetting met fipronil ook sterk kan verschillen. Daar boven
op komt nog de variatie in meetmethode.
Bij een aantal klanten werd onderzoek naar de aanwezigheid
van fipronil in de stal uitgevoerd door het nemen van swabs
in de stal. De vloer, drinkcupjes, nestmatjes, nestflappen en
voergoten lieten soms hoge waardes zien. Daarnaast werd
onderzoek uitgevoerd naar het effect op de afbraak van fipronil door verschillende stoffen die in de markt verkrijgbaar
zijn. De toepassing van waterstofperoxide, in al of niet gestabiliseerde vorm, dat door de GD aanvankelijk werd aangeprezen als zijnde een effectief en toegelaten middel om fipronil
af te breken, bleek in de praktijk slecht of in het geheel niet
te werken. Dit middel was door de GD getest in een schone
omgeving, echter in de praktijk valt het instabiele waterstofperoxide snel uiteen bij contact met stof en/of mest, zodat
er te weinig overblijft voor het afbreken van fipronil. Stallen
dienen vooraf grondig gereinigd te worden met groene zeep
of soda, waarna de inventaris, de muren en de vloer moeten
worden ingespoten met een middel gebaseerd op waterstofperoxide en natriumhypochloriet.
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Eieren van besmette bedrijven dienden afgevoerd te
worden naar de Rendac. Maar hoe krijg je zo gauw al die
eieren in een containerauto? De Coöperatie stelde hiervoor
gebruikte ibc’s beschikbaar waarvan de bovenkant werd
verwijderd, hier konden de besmette eieren gemakkelijk
in worden gedeponeerd. Met een kraan werden de ibc’s
vervolgens één voor één geleegd in de containerauto van
de Rendac.
Het afvoeren van oude kippen ging ook met kosten gepaard.
Ook al waren de eieren fipronil-vrij, het buikvet van de kippen kon nog een te hoog niveau bevatten waardoor deze
niet regulier konden worden afgevoerd. Dit bracht kosten
met zich mee in plaats van opbrengsten.

De Valkenier

Eind augustus bleek de eierconsumptie in Nederland gelukkig al weer op het oude niveau te zitten, de prijzen liepen
zelfs op en zitten inmiddels op een hoog niveau. Van de 280
oorspronkelijk geblokkeerde bedrijven zijn er inmiddels 140
weer vrijgegeven. Het zijn overwegend bedrijven die in 2017
hebben laten behandelen.
Verder bleek tijdens de fipronil-crisis dat landen binnen de
EU heel verschillende maatstaven hanteren. Zo is de norm in
Nederland 0,005 mg/kg, zijnde de hoeveelheid die maximaal
in eieren mag zitten. In België ligt de norm op 0,72 mg/kg,
de norm wanneer de voedselveiligheid in het geding is. Dit
is aan pluimveehouders met grote schulden en zorgen over
de continuïteit van hun bedrijf niet uit leggen. Duitsland, ons
belangrijkste exportland, was van meet af aan zeer kritisch
en eist alleen fipronil-vrije eieren, door de pakstations is dit
inmiddels vertaald in eieren met een gehalte van minder
dan 0,005 mg/kg.
Een geluk bij een ongeluk is dat in vrijwel alle Europese landen, maar ook daarbuiten, fipronil is toegepast, waardoor de
overwegend negatieve media zich niet alleen op Nederland
kon richten.

We wisten het al via het informele circuit, maar de eerste
week van september werd ook bekend gemaakt dat de
pluimveestallen van Animal Science Group van Wageningen
Universiteit en Researchcentrum en van het Schothorst Feed
Research te Lelystad ook met fipronil waren besmet. Ook
onderzoeksinstituten, al dan niet gefinancierd met overheidsgeld, zijn slachtoffer geworden van ChickFriend. De
sector en de pluimveehouders wordt verweten naïef te zijn
geweest, dan toch ook de onderzoekers en wetenschappers.
De gehaltes in de eieren van de weer opgestarte ruikoppels
dalen te langzaam. De getroffen pluimveehouders lijden
grote verliezen omdat eieren vernietigd moeten worden. Het
gaat tegen de natuur in om kostbaar voedsel te moeten vernietigen. We hopen uiteraard op een spoedige vrijgave van
alle bedrijven en steun van de landelijke overheid. Bij het ministerie lijkt het echter maar niet door te dringen hoe ernstig
de situatie is. Zij wentelen de verantwoordelijkheid af op de
pluimveehouder. Het gevoel is dat dit de pluimveehouders is
overkomen, terwijl elke vorm van steun achterwege blijft.
Gert Kampert
nutritionist

Alternatief of niet?
Veehouderijen zijn de afgelopen decennia gemiddeld genomen groter, maar ook meer specialistischer geworden. We
zeggen niets nieuws als we stellen dat er veel kennis en knowhow in elke sector omgaat om te komen tot topresultaten. Coöperatie “De Valk Wekerom” biedt u de mogelijkheid te praten over de verschillende diersectoren met
onze sectorspecialisten. En of dit past binnen uw bedrijfsplan. Daarbij zijn belangrijke vragen wat het rendement per
sector op de lange termijn is en wat de interesses zijn. Vaak wordt er te weinig over voor u onbekende sectoren nagedacht. Indien u het houden van een andere diertak overweegt zijn we graag een sparringpartner in deze. Zo bieden
wij u bijvoorbeeld de mogelijkheid om vleeskuikens te houden binnen een concept. Hiertoe zijn meerdere mogelijkheden. Heeft u belangstelling neemt u contact met ons op en laat u geheel vrijblijvend informeren.

Verantwoorde Soja
Soja is een belangrijk component van de meeste diervoeders. Door de gunstige aminozuursamenstelling is soja een
eiwitbron die goed aansluit bij de voedingsbehoeften van
mens en dier. Vooral sojaschroot wordt gebruikt.
Sojateelt kan echter negatieve consequenties hebben, met
name in Argentinië en Brazilië. Denk hierbij aan aantasting
van waardevolle natuur, schending van landrechten van de
lokale bevolking en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door inspanningen van overheden, industrie en NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) is in de
afgelopen jaren al veel bereikt om deze negatieve effecten
terug te dringen. Ook de Nederlandse diervoederindustrie
is al jaren actief om die negatieve effecten tegen te gaan.
Namens de Nederlandse diervoederindustrie is Nevedi lid
van de Round Table on Responsible Soy (RTRS), een internationaal platform van bedrijven, maatschappelijke organisaties (o.a. het Wereld Natuur Fonds) en overheden. Dit
platform heeft criteria voor verantwoorde soja opgesteld. In
deze criteria is onder andere bepaald dat voor de uitbreiding van sojateelt geen bos mag worden gekapt of andere
waardevolle natuur mag worden aangetast. In 2014 werd
wereldwijd 1,4 miljoen ton verantwoorde RTRS-soja geproduceerd, nog geen halve procent van de totale productie.

De Valkenier

De RTRS streeft ernaar dit aandeel te laten toenemen tot 10
miljoen ton in 2017, oftewel 3,5 procent.
Wereldwijd zijn er naast RTRS nog vele andere certificeringsschema’s met betrekking tot soja en andere diervoedergrondstoffen. De criteria die worden gehanteerd in deze
schema’s kunnen nogal uiteenlopen.
Via de FEFAC (vereniging van Europese mengvoederbedrijven) wordt ingezet op het gebruik van duurzame soja in
Europa. FEFAC heeft de Soy Sourcing Guidelines opgesteld.
Dit is een officieel vergelijkingsinstrument om te bepalen of
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een bestaand sojacertificeringsschema voldoet aan eisen
op het gebied van duurzaamheid en sociale eisen. Op dit
moment zijn er 16 certificeringsschema’s die voldoen aan de
eisen van FEFAC.
Op jaarbasis gaat circa 1,8 miljoen ton sojaproduct in
diervoeder voor de Nederlandse veestapel. Hiervan blijft 0,6
miljoen ton soja in dierlijke producten in Nederland en komt
in de Nederlandse supermarkten. De rest van de dierlijke
producten, hiermee is 1,2 miljoen ton soja gemoeid, wordt
geëxporteerd.
Voor het dierlijke product dat in de Nederlandse supermarkt
terecht komt, wordt vaak actief om certificering van
verantwoorde soja gevraagd. Dat is veelal RTRS-soja. Dit
wordt ingevuld door het aanschaffen van certificaten
waarmee een verantwoorde teelt geborgd is. Dit wordt
formeel geregeld in het kwaliteitssysteem GMP+ FRA.
Vanuit de Nederlandse zuivelindustrie wordt concreet gevraagd om alle sojaproducten die in melkveevoeders verwerkt
worden RTRS gecertificeerd te hebben. Coöperatie “De Valk
Wekerom” voldoet al een aantal jaren aan deze eis. Doordat
wij GMP+ FRA gecertificeerd zijn is voor onze klanten ook

zichtbaar dat wij hierin aan onze verplichtingen voldoen.
Deze RTRS certificaten worden ook aangeschaft voor pluimvee- en varkensvoeders wanneer daar specifiek om wordt gevraagd. In de meeste gevallen gaat het dan om ketenpartijen
(eierhandelaren of slachterijen) die in hun marketingconcept
hebben opgenomen dat de in het diervoeder verwerkte soja
RTRS gecertificeerd moet zijn.
Naast RTRS gecertificeerde sojaschroot koopt DVW, net als de
hele Nederlandse diervoederindustrie, alleen FEFAC gecertificeerde sojaschroot. Daarmee wordt zeker gesteld dat alle in
Nederland in diervoeders verwerkte sojaschroot voldoet aan
belangrijke duurzaamheidseisen op het gebied van milieu- en
sociale omstandigheden. Dit zijn o.a. geen illegale ontbossing,
geen illegale arbeid en geen gebruik van verboden gewasbeschermingsmiddelen.
Verdere informatie kunt u vinden op de websites van het
Wereld Natuur Fonds, FEFAC en Nevedi.
U kunt natuurlijk ook altijd met ons contact opnemen.
Gerrit van Heerikhuize
Nutritionist/hoofd kwaliteitszorg

Voorkom oornecrose!
Oornecrose en oorbijten is een vervelend probleem in de
varkenshouderij. Het leidt tot onrust, verwondingen, een
verminderde groei en een hogere uitval.
Biggen kunnen zelfs onverkoopbaar zijn en moeten als
slachtbig afgezet worden.

kunt jute zakken, speeltjes of stro in de hokken hangen, maar
het kwaad is al geschied.
Bacteriën dringen via de wondjes naar binnen in het varken
en er ontstaan infecties in het dier.
De oplossing ligt dan ook meer in het voorkomen van het
probleem dan het oplossen ervan.
Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat voermaatregelen
effectief werken in het voorkomen van oornecrose. Door de
darmgezondheid positief te beïnvloeden ontstaat er minder
stress in de biggen waardoor de rust in de stal toeneemt.
De voermaatregelen die wij hiervoor toepassen bestaan uit
het continu monitoren van de mycotoxinen en zorgen dat
deze in minimale niveaus aanwezig zijn in onze voeders.
Ook kan nieuwe gerst, kort na de oogst, een negatief effect
hebben op het varken. Nieuwe gerst prikkelt de darmen
meer, waardoor er meer onrust ontstaat. Om deze reden
houden wij er rekening mee dat we zo lang mogelijk oude
oogst gerst in onze varkensvoeders, en met name onze
biggenvoeders, blijven verwerken. Tot begin oktober zit er
nog oude gerst in de biggenvoeders. De gerst van de nieuwe
oogst is na deze datum al ruim 2 maanden bestorven!

Oornecrose kan door verschillende stressfactoren ontstaan.
Gezondheidsproblemen, tocht, onvoldoende voer en/of
drinkplaatsen, een hoge bezettingsgraad, voeding en toxines kunnen allemaal van invloed zijn op het ontstaan van
oornecrose.
Meestal is het een samenspel van meerdere van deze
factoren.
In een koppel biggen begint er één met oorbijten en andere
biggen kopiëren dit gedrag. Daarbij worden ze ook nog
beloond door de smaak van het bloed. Hierdoor wordt het
extra moeilijk om het probleem onder controle te krijgen. Je
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De voeders bij De Valk Wekerom zijn zo samengesteld dat
we een hoge opname creëren en een goede groei. Hierdoor
heeft het big een continu voldaan gevoel wat de stress in
de big behoorlijk doet afnemen. Minder stress geeft minder
oorbijten.
Het is ook van belang dat de silo’s waar de voeders bij u in
opgeslagen worden regelmatig schoon/leeg komen en twee
keer per jaar een siloshot krijgen waardoor het ontstaan van
toxinen in de opslag voorkomen wordt. Overleg dit met onze
orderverwerking. U kunt de siloshot meebestellen bij uw
voerbestelling.
Marcel Witteveen
Specialist varkenshouderij
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Effect van inkuilen en ras van snijmaïs op samenstelling en
voederwaarde
Recent zijn de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in
België gepubliceerd met betrekking tot het effect van inkuilen van snijmaïs op de samenstelling en voederwaarde. Ook
werd gekeken of door het inkuilen de volgorde van rassen
verandert ten opzichte van de volgorde van rassen bij vers
geanalyseerde monsters.
In tabel 1 staan de gemiddelde resultaten. Hieruit blijkt dat
DS en eiwitgehalte weinig waren veranderd als gevolg van
het inkuilen, maar dat het zetmeelgehalte toenam en het
NDF gehalte afnam.

Het lage NDF gehalte in de silages kan mogelijk worden verklaard doordat ook een deel van het NDF (vooral hemicellulose) wordt gefermenteerd in de silage. Dit verklaart ook de
fors lagere VC-NDF: alleen de slechter verteerbare NDF blijft
in de silage achter.
Er was geen significant verschil tussen rassen als het gaat
om het effect van inkuilen op de meeste kenmerken, behalve bij het DS gehalte en verteerbaarheid van de NDF.

Gemiddelde samenstelling en voederwaarde van maïsrassen vers en na inkuilen

Vers
Ingekuild

DS
(g/kg)

RE
(g/kg DS)

Zetmeel
(g/kg DS)

NDF
(g/kg DS)

VC-OS
(%)

VC-NDF
(%)

VEM
(/kg DS)

VEVI
(/kg DS)

336
333

74
76

353
396

388
318

76,0
76,2

60,2
45,5

966
973

1006
1015

Voederwaarde van voorjaarsgraskuilen
Nu we het najaar in zijn gegaan is het weer tijd om de kuilen
te vergelijken. De voorjaarskuilen zijn gemiddeld iets natter
dan die van vorig jaar. Ze bevatten een hoger ruw-eiwitgehalte
en een lager gehalte aan ruwe celstof. De verteerbaarheid van
zowel de ruwe celstof als organische stof is duidelijk hoger. Dit
kan goed verklaard worden vanuit de weersomstandigheden.
De maand april begon zacht en droog, maar was relatief koud
in het tweede deel ten opzichte van vorig jaar, hierdoor kwam
de ontwikkeling van het gras langzamer op gang. De maand
mei was duidelijk warmer dan normaal. Dit resulteerde in
een snelle grasgroei. Het gras was daardoor in een nog weinig
verouderd stadium toen eerste snede geoogst werd. Begin
juni werd door een paar zeer natte dagen de oogst weer
stilgelegd. De rest van juni was warm en droog.

Het relatieve jonge oogststadium resulteerde in
een hogere voederwaarde (VEM) gebaseerd op een
snellere pensfermentatie-snelheid (SUSAZ, SFKH) en de
structuurwaarde (PSW) is hierdoor duidelijk lager dan in 2016
en eerdere jaren. Vooral de kuilen met een hoge SUSAZ en
lage PSW zullen een beduidend hoger risico op pensverzuring
geven. Hierdoor vragen we extra aandacht voor de buffering
en structuurwerking van het rantsoen. De aanpak is in
bijna ieder geval weer anders, omdat de kuiluitslagen ook
verschillend zijn. Heeft u naar aanleiding van dit schrijven
nog vragen kunt u het beste contact opnemen met onze
rundveespecialisten.
Resultaten van 2016 en 2017 staan in de tabel.

Analyse

2017

2016

Voederwaarde

2017

2016

DS (g/kg)
As
RE exclusief
NH3 (%)
RE inclusief
RVET
RC
NDF
ADF
ADL
Suiker
Melkzuur
Azijnzuur
Boterzuur
pH (/)
VC-OS (%)
VC-NDF (%)

444
98
165
7,9
179
40
231
443
245
17
109
39
13
1,5
4,9
79,8
76,6

455
97
154
8,5
168
40
254
484
272
19
92
33
13
2,0
5,0
77,7
74,0

VEM (/kg DS)
VEVI (/kg DS)
WDVE
FEB
SUSAZ
BZET
PSW
SFRE
GFRE
LFRE
WFRE
SFKH
GFKH
LFKH
WFKH
WDVMet
WDVLys

954
999
77
45
86
0
223
91
32
15
138
144
147
154
445
1.63
4.62

924
960
76
34
60
0
242
80
30
15
124
125
151
169
445
1.59
4.47

Gemiddelde samenstelling en voederwaarde van voorjaars grassilage van 2017 vergeleken met 2016 (in g/kg DS, tenzij anders vermeld)

Bron: Eurofins Agro.
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Bekalken: tot wel 50% meer opbrengst
Hoe komt het nu eigenlijk, dat planten niet willen groeien
als de zuurgraad van de grond niet geschikt is? Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de plant.
Voor het bodemleven in het algemeen is een goede zuurtegraad erg belangrijk. O.a. de stikstofvastleggende bacteriën
zijn erg gevoelig voor een lage pH. Bekalking van een zure
grond bevordert dus de stikstofvastlegging door bodemorganismen. Verder verhindert bekalking de uitspoeling
van fosfor. Het vormt er calciumfosfaat mee, dat is weinig
oplosbaar maar stelt toch voldoende fosfor ter beschikking
aan de planten. Bekalking verbetert ook de magnesiumvoorziening, door de stijgende pH en door het magnesium
dat kalkmeststoffen doorgaans bevatten.
Bij een te lage pH ontstaat gebrek aan beschikbaar fosfor
(P), wat de jeugdgroei remt. Tevens zorgt dit voor gebrek aan magnesium (Mg), gebrek aan molybdeen (Mo),
overmaat aan mangaan (Mn), aluminium (Al) en ijzer (Fe),
waardoor vergiftiging van de plant door te grote opname
van deze elementen mogelijk is. Bovendien zorgt dit voor
meer uitspoeling van kalium (K) en magnesium (Mg).

Tenslotte veroorzaakt een laag calciumgehalte een slechte
structuur en algemene remming van het bodemleven.
De optimale pH voor verschillende grondsoorten:
Streefgetal

zand

zandleem

leem

klei

pH (H20)

6,3

6,8

7,0

7,2

pH (KCl)

5,2 - 6,0

7 - 6,5

5,9 - 6,7

6,1 - 6,9

				
Een aktief bodemleven verbetert de vruchtbaarheid van een
bodem. Het microbiële bodemleven, zoals de stikstofbindende en nitraatvormende bacteriën, begint pas bij een pH 5,9
met een optimum tussen pH 6,4 - 7,4.
Wilt u volgend jaar een vruchtbare bodem en een goede
oogst dan begint u nu met bekalken.
Bij ons te verkrijgen Dolocal en Dologran:
Advies gift: 350 kg/ha onderhoudsbekalking, maximaal gift 2
ton/ha.

Actie pH meting grond
Indien u uw grondmonster(s) (1 kg per monster) inlevert bij ons in De Valk dan zorgen wij voor de pH meting.
De kosten bedragen hiervoor € 22,- per monster.
U kunt dit ook uitbreiden met aanvullende analyses.
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Verplichte monstering vaste mest
Vanaf 1 oktober 2017 is er een nieuwe regeling van kracht geworden voor afname van mestmonsters. Vaste mestmonsters, bestaande uit dikke fractie mogen alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders. Met de nieuwe regeling wil de overheid de fraude met
vaste mest verminderen en de handhaving hiervan versterken.

Levering mest aan particulieren
Levert u dierlijke mest aan particulieren? In onderstaande situaties hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren.
Ook is een geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS nodig.
• Als landbouwbedrijf levert u maximaal 20 kilo fosfaat in dierlijke mest per kalenderjaar, per particulier. In totaal voert
u per kalenderjaar maximaal 250 kilo fosfaat in dierlijke mest af naar particulieren. Vul op het Vervoersbewijs dierlijke
meststoffen (VDM) opmerkingscode 31 in.
• Als intermediair levert u vaste dierlijke mest aan particulieren. Het mag per particulier gaan om maximaal 20 kilogram
fosfaat per kalenderjaar.

Vaker listeriose vastgesteld bij melkgeiten
Op meerdere schapen- en melkgeitenbedrijven is in de
afgelopen maanden listeriose vastgesteld. Er is sprake van
een toename ten opzichte van eerdere jaren in dezelfde periode. Soms betrof het een enkel dier op een bedrijf, maar
regelmatig kwamen, met name op melkgeitenbedrijven,
problemen op grotere schaal voor.
Listeriose is een zoönose die wordt veroorzaakt door Listeria spp. De bacterie is aanwezig in grond en kan zich met
name in slecht ingekuilde en geconserveerde ruwvoeders
vermeerderen, maar ook strooisel en andere voedingsmiddelen kunnen de bacterie bevatten. Water is een veel
minder aannemelijke bron van grootschalige infectie. Na
een incubatietijd van tien tot vijftien dagen kunnen de eerste ziekteverschijnselen worden waargenomen. Listeriose
veroorzaakt bij geiten hersenontsteking, plotselinge sterfte,
bloedvergiftiging, abortus, keratoconjunctivitis en baarmoederontsteking. Geïnfecteerde dieren scheiden de bacterie
uit in mest, melk en andere afscheidingsstoffen. Geiten zijn
gevoeliger voor listeriose dan schapen en runderen.

Aanpak

Wanneer listeriose optreedt moet de bron worden opgespoord en weggenomen. Daarna kunnen klinische klachten
door listeriose nog enkele weken optreden. Dieren met
listeriose dienen zorgvuldig verzorgd te worden. In de
praktijk blijkt de behandeling van listeriose vaak tegen te
vallen, ondanks het feit dat de bacterie meestal gevoelig is
voor meerdere antibiotica. Het onvermogen van aangedane
dieren om voldoende voedsel en met name water op te
nemen is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor een
deel van de sterfte.

Listeriose voorkomen

Listeria-bacteriën komen wijdverspreid voor. De ziekte kan
worden voorkomen door ervoor te zorgen dat bij voederen strowinning geen contaminatie met de grond optreedt.
Daarnaast is een goede fermentatie en pH van ingekuilde
producten van belang. Ruwvoer waarin schimmel of andere
afwijkingen worden waargenomen en voerbalen die beschadigd zijn moeten niet worden gevoerd. Een te hoog aandeel
ruw as (>70mg/kg droge stof) in ruwvoer is een aanwijzing
van de aanwezigheid van te veel grond. Vervolgens is een
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goede en droge opslag van ruwvoer en stro van belang.
Zorg dat voer, stro en water niet gecontamineerd raken met
mest. Verwijder dagelijks de voerresten die niet zijn opgegeten en die zijn achtergebleven in de mengvoerwagen.
Daarnaast is een goede weerstand van de dieren van
belang. Er is geen vaccin tegen listeriose geregistreerd in
Nederland.

Conclusie

Een eenduidige reden voor het vaker vaststellen van listeriose is op dit moment niet te geven. Grotere uitbraken op
melkgeitenbedrijven zijn meestal een gevolg van de combinatie voeren van besmet ruwvoer en een verminderde
weerstand bij de dieren. De nadruk ligt op het voorkomen
van de ziekte. Aangezien kuilvoer in de meeste gevallen de
bron is van de ziekte, dient vermeerdering en contaminatie
van de listeria-bacterie in en van kuil te worden voorkomen.
Geïnfecteerde dieren kunnen de bacterie met onderbrekingen uitscheiden in de melk. Met name rauwmelkse producten zijn een bron van besmetting bij mensen. Listeriose is
een zoönose die meldingsplichtig is op basis van artikel 100
van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.
Bron GD
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Investeringen in de fabrieken
We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in onze
fabrieken om enerzijds de kwaliteit van het voer verder
te verbeteren, anderzijds om aan de wettelijke eisen te
blijven voldoen.

Meten en wegen

In de fabrieken werken we met veel vloeistoffen, o.a.
vetten, oliën, zuren en aminozuren. Veel vloeistofmeters
zijn vervangen door nieuwe types waarmee exact de
gedoseerde kilo’s worden weergegeven. In de oude situatie
werd gewerkt met meters die afhankelijk waren van het
soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht van een vloeistof
is echter geen vast gegeven, maar wordt beïnvloed door
meerdere factoren, o.a. temperatuur.
Ook de instellingen van de weegschalen zijn verder verfijnd,
waardoor er nauwkeuriger wordt afgewogen. Hierdoor
wordt er ook geleverd wat er gevraagd wordt.

Versleping

Een ander belangrijk aandachtspunt is het verder naar
beneden brengen van de versleping in de fabriek. Er is op
de locatie in De Valk een nieuwe weegschaal gekomen
voor de dosering van met name kalksteen. Ook kunnen
de coccidiostatica nu rechtstreeks op de mengers worden
gedoseerd. Tevens hebben we een systeem gemaakt zodat
we na de mengers de transportlijnen kunnen spoelen.
Daardoor hebben we een fabriek waarvan de versleping
voldoet aan de door de overheid gestelde eisen, waarbij
we toch veel verschillende soorten voeders in eigen
beheer kunnen maken zonder hierdoor met veel lastige
spoelcharges te hoeven werken.

Walslijnen

We werken nu 7 jaar met de nieuwe walslijnen. Door het
uitvoeren van proeven in een proeffabriek in Duitsland zijn
de mogelijkheden voor het produceren van een homogeen
grof leg- en foktoommeel aanzienlijk verbeterd. Deze
proeven zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze
technische mensen, de nutritionisten en de buitendienst
van onze Coöperatie. Hier hebben we veel van geleerd.

Vloeren, dak en schoorstenen

De vloeren van de laadstraat en de mineralenhal in De Valk
zijn aangepast. Deze waren nog van de tijd dat de fabriek
gebouwd is en waren echt uitgevreten en vertoonden
op sommige plekken zelfs gaten zodat het rijden met de
heftruck erover gevaarlijk werd.

Ook enkele daken zijn recent vernieuwd omdat deze zo
oud waren dat ze niet helemaal waterdicht meer waren
en repareren geen optie meer was. Op het bovenste
dak moesten alle schoorstenen (afvoeren van onze
koelers) naar 1 gezamenlijke schoorsteen. Deze centrale
schoorsteen is 5 meter hoog. Het aanpassen van de
schoorstenen was nodig om te kunnen voldoen aan de
nieuwe eisen m.b.t. de uitstoot van mogelijk hinderlijke
geuren. Hiermee kunnen wij ook in de toekomst de fabriek
laten draaien zonder klachten uit de omgeving.

Tracking en tracing

Verder is ons tracking en tracing systeem in De Valk is
inmiddels ook vernieuwd. Dit omdat het vorige systeem al
meer dan 20 jaar oud was en niet meer alle opgevraagde
gegevens op de gewenste snelheid kon ophoesten. Dit
systeem moeten we hebben om alle productiegegevens
op te slaan. Daarnaast moeten we, als er zich calamiteiten
voordoen, binnen een paar uur kunnen traceren waar
bijvoorbeeld een partij grondstoffen gebleven is. Is het nog
in de fabriek of zit het inmiddels al bij u in de silo? Hiermee
kunnen we snel handelen om de schade voor u en ons zo
veel mogelijk te beperken.

Machineveiligheid

Tot slot is er veel gebeurd rondom de machineveiligheid.
Deze begon gedateerd te raken. Veel machines zijn in de
loop der jaren wat verouderd en voldeden daardoor niet
meer aan de door de overheid aangescherpte regelgeving.
Om weer aan alle regelgeving te kunnen voldoen, zodat
ieder betrokken personeelslid hier weer op een veilige
manier mee kan werken, is hier veel tijd en energie in
gestoken. Dit temeer omdat alle machines van afstand
bestuurd dienen te worden, maar het onderhoud hiervan
toch ter plekke in de fabriek moet gebeuren.
Arie van Middendorp
Productiechef
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Antibioticumgebruik blijft dalen
Uit de door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)
gepresenteerde cijfers over het gebruik van antibiotica bij
landbouwhuisdieren in 2016 blijkt dat ten opzichte van
2015 nagenoeg alle sectoren er in geslaagd zijn het gebruik
van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de
dierdagdoseringen is ten opzichte van 2015 een daling te
zien in antibioticumgebruik in de vleeskuikensector (30,1%),
de kalkoensector (26,5%), de kalversector (5,3%), de melkveesector (3,2%) en de varkenssector (1,9%). De verdere
daling in de melkveesector is opmerkelijk te noemen omdat
het gebruik in deze sector al laag was. Voor het eerst is nu
ook het gebruik van antibiotica bij konijnen gehouden voor
voedselproductie in 2016 door de SDa in kaart gebracht.
Het totale gebruik van antibiotica is in 2016 verder gedaald
met 64,4% ten opzichte van 2009. Hieruit blijkt dat Nederland volledig op schema ligt en zelfs binnen de EU de

meeste reductie heeft behaald. Dit is vooral te danken aan
de bedrijfsspecifieke aanpak op het gebied van huisvesting,
klimaat en hygiëne in combinatie met voermaatregelen.
Ook wijst de rapportage uit dat nog maar een kwart van het
pluimveevlees is besmet met ESBL-producerende bacteriën.
Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica afbreekt
en zo de behandeling van infecties kan beïnvloeden.
Elk bedrijf met landbouwhuisdieren krijgt van SDa een
verslag met daarop het gebruik en het verschil met het
sectorgemiddelde. Indien uw bedrijf bovengemiddelde
cijfers heeft adviseren wij u om met de sectorspecialist en
uw dierenarts uw bedrijf nogmaals te doorlopen op alle
aspecten die antibioticumgebruik zouden kunnen veroorzaken. Mochten er voermaatregelen nodig zijn dan kunnen
we die doorvoeren.

De voordelen van “Mijn DVW”
Steeds meer klanten maken gebruik van ons klantportaal “Mijn DVW”.
Op deze persoonlijke pagina kunt u:
• Bestellen;
• Orders raadplegen;
• Facturen raadplegen;
• Overzichten raadplegen.
Uw bestelling plaatsen via “Mijn DVW” of de bestelapp heeft veel voordelen voor u en voor ons. U ziet namelijk alleen de
voercodes die u bestelt. Zo wordt de kans op het bestellen van de verkeerde voercode verkleind. Ook staat uw bestelling
direct in ons systeem. Uw bestelling hoeft alleen nog maar gecontroleerd te worden door onze order entry en wordt dan
direct doorgezet naar de fabriek. Dit is efficiënter voor ons, en dus ook voor u. Wat ook erg handig is dat u kunt zien wat u
in het verleden heeft besteld. Tevens zijn er diverse overzichten beschikbaar, zoals een voerjaaroverzicht. U kunt deze in ons
klantportaal direct opvragen. Zo heeft u altijd toegang tot de actuele gegevens voor uw mestboekhouding.
Om in te kunnen loggen in uw eigen klantportaal heeft u een inlogcode en wachtwoord nodig. Heeft u deze nog niet, dan kunt
u deze aanvragen via info@dvw.nl of 0318-461141.

De Valkenier
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Bestel-app: DVW bestellen
Nu beschikbaar voor iPhone in de Appstore en Android in de Playstore onder de naam DVW bestellen.
Met deze app kunt u gemakkelijk voer bestellen vanaf uw smartphone.
Om in te kunnen loggen in de bestel-app kunt u dezelfde inloggegevens als bij uw “Mijn DVW” gebruiken.
Heeft u nog geen inloggegevens? Deze kunt u aanvragen via info@dvw.nl of 0318-461141.

relaties

bestellen

instellingen

Als u vragen heeft over “Mijn DVW” of de bestel-app neem dan gerust contact met ons op of vraag uw sectorspecialist!

Dit jaar heten wij u van harte welkom in onze stand tijdens de LIV in Hardenberg op 24, 25 en 26 oktober a.s.
Let op: de beurs begint dit jaar om 14.00 uur.
Bezetting beurs Hardenberg intensief 2017
Dinsdag
24 oktober

Woensdag
25 oktober

Donderdag
26 oktober

Specialist leghennen

X

X

X

Bert Dokter

Specialist leghennen + vermeerdering

X

Haije Dijkstra

Specialist leghennen

Harry van Doorn

Specialist leghennen

X

Reino Slingerland

Specialist leghennen

X

Martijn van Veldhuizen

Specialist leghennen + melkvee

Teus van Beek

Specialist varkens

X

Marcel Witteveen

Specialist varkens

X

X

Gerrit Hofmeijer

Specialist vleeskuikens + vermeerdering

X

X

Henk van Riesen

Nutritionist en specialist vleeskuikens + eenden

Anne Rona

Specialist vleeskuikens

X

Gert Kampert

Nutritionist

X

Gerrit van Heerikhuize

Nutritionist

Rikus van Veldhuisen

Hoofd buitendienst

X

X

X

Michael Mackaay

Directeur

X

X

X

Naam

Functie

Gert-Jan Bruinenberg

C
o
l
o
f
o
n

12

Postbus 3
6740 AA LUNTEREN
Eindredactie:
Gert Kampert
Ellen van Veldhuisen
Druk:
Drukkerij Perfekt
Barneveld

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

Hoge Valkseweg 58
6741 GN LUNTEREN
Opzegging:
Wilt u de Valkenier niet meer ontvangen?
Stuurt u even een briefje naar:
Postbus 3, 6740 AA LUNTEREN.
Of geef dit telefonisch door op tel. 0318-461141.
Of stuurt u een e-mail naar info@dvw.nl.

Telefoon: 0318-461141
Telefax: 0318-461657

E-mail: info@dvw.nl
Website: www.dvw.nl

Aansprakelijkheid:
Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling
van de inhoud de meeste zorg is besteed kan door de redactie geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke
onjuistheden of onvolledigheden.

De Valkenier

