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Ondernemen in een veranderende 
 wereld
Bij uw coöperatie zijn de jaarplannen voor 2018 weer 
vastgesteld. De ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
veehouderij zijn voor ons de belangrijkste input voor het 
maken van plannen om de onderneming verder te opti-
maliseren voor de toekomst. Agrarische ondernemers in 
Nederland moeten continue in hun plannen toekomstige 
ontwikkelingen meewegen. Dit kan een lastig proces zijn, 
vooral als het om keuzes gaat waar diepte-investeringen 
mee gemoeid zijn. Gelukkig beschikken de Nederlandse 
veehouders over veel moed en doorzettingsvermogen. 

Veranderende markten zoeken steeds opnieuw naar 
evenwicht. Balans tussen vraag en aanbod, waardoor 
prijzen fl uctueren. Het is vanuit economisch perspectief 
dan ook van belang dat er een juiste machtsverhouding 
is tussen alle schakels in de (voedsel)kolom. In verschil-
lende marktsegmenten zien we dat de markt verdeeld is 
in een aantal programma’s/concepten/houderijsystemen. 
Ondernemers kiezen vaak voor een marktsegment (bij-
voorbeeld biologisich, vrije uitloop, traaggroeiers, VLOG) 
met een verwachting dat dit marktsegment een meerprijs 
op de opbrengstprijs geeft, die de hogere kostprijs van 
dit segment ruimschoots goed maakt. De keuze voor een 
specifi ek segment wordt dan gerechtvaardigd door een 
hogere marge voor de veehouder.

In 2017 zien we dat deze hogere marge voor de veehou-
der niet altijd gerealiseerd wordt. Er zijn hiervoor een 
aantal oorzaken aan te wijzen. Soms liggen de bijkomende 
kosten voor het specifi eke segment hoger dan vooraf in-
geschat. In andere gevallen blijkt het lastig om voor een 
klein marktsegment vraag en aanbod goed af te stemmen, 
waardoor een tekort vrij snel overslaat in een overschot. 
Een andere is dat de vierkantsverwaarding vaak moeilijk 
is, of de meerwaarde maar een gedeelte van het jaar ge-
realiseerd kan worden. Tenslotte werkt soms de gewenste 
concurrentie in de specifi eke nichemarkt niet goed, omdat 
er te weinig aanbieders of afnemers zijn. 

ABZ Diervoeding staat in de markt als ‘vrije’ coöperatie. 
Dat wil zeggen, wij zijn een vereniging van ruim 1.500 
Nederlandse veehouders en hebben een zeer sterke focus 

op de kernactiviteit waarvoor wij zijn opgericht, namelijk 
diervoeding. Als verlengstuk van de ondernemingen van 
onze leden-veehouders werken wij graag mee aan bo-
vengenoemde specifi eke marktsegmenten om voor u van 
meerwaarde te betekenen. Niet vanuit macht, maar van-
uit gezamenlijke kracht.

Elke boer zijn eigen voer: op tijd en de 
juiste hoeveelheid bestellen!
De markt waarvoor wij produceren is in 15 jaar volledig 
veranderd van het uitleveren van op voorraad geproduceer-
de voeders naar maatwerk. Ook de voeders die deel uitma-
ken van onze standaard assortimenten worden ‘just in time’ 
gemaakt. Gelukkig hebben wij 15 jaar geleden de stap 
gemaakt om onze fabrieken daarop in te richten. Dit neemt 
niet weg dat het produceren van maatwerk en het effi ciënt 
inplannen van een productieprogramma alleen mogelijk is 
als wij onze bestellingen tijdig binnen hebben. We hebben 
in 2017 een mooie groei in klanten en afzet gerealiseerd. 
Met de feestdagen in aantocht geeft dit een goede bezet-
ting van fabrieken en expeditie. Langs deze weg willen wij 
u dan ook vragen om mee te denken met uw coöperatie en 
uw bestelling tijdig te plaatsen. Uw tijdige bestelling wordt 
beloond met een aantrekkelijke bestelkorting.

Veel veehouders hebben de laatste jaren hun bedrijf uit-
gebreid. Niet altijd is direct geïnvesteerd in extra siloca-
paciteit. Wellicht is in uw plannen voor 2018 hiervoor nog 
investeringsruimte. Investeren in extra silocapaciteit op 
uw erf is iets wat zich meestal snel terug verdient. Onze 
aantrekkelijke kwantumkortingsregeling helpt hierbij. 
Onze sectorspecialisten kunnen u van dienst zijn om u 
hierin te adviseren.

Tot besluit
Tot besluit wensen wij u namens 
Raad van Commissarissen en me-
dewerkers goede kerstdagen en een 
voorspoedig en vooral gezond 2018 
toe en bedanken u voor het vertrou-
wen in uw coöperatie.

Marcel Roordink,
algemeen directeur

Van de directie

Inhoud

Algemeen

Algemeen 
Silomanagement van groot belang 4
Kerstpuzzel 18
Succesvolle beurzen in Hardenberg 19
Vraag & Aanbod 19
Kleurwedstrijd bijlage

Grondstoffen 
Grondstoffenmarkt  3

Rundvee
Relatiedagen op een praktijkbedrijf: 
een dag om niet te vergeten 5
Ruwvoer winnen voor een hoge 
en gezonde melkproductie 6

VIP behandeling voor uw fokkalveren 7
Resultaten klanttevredenheids-
onderzoek 2017 8
Snijmaïs: hoge VEM-opbrengst 
per hectare  9
Druk bezochte Open Dag bij 
familie De Boer in Zweins 9

Bedrijfsreportage 
Driemaal is scheepsrecht voor 
Boekhorst 10

Varkens
Vleesvarkensvoeding: 
weet u wat u voert? 12

Pluimvee
Ontmenging in vleeskuikenouder-
dierenstal is funest voor de 
 technische resultaten 14
Productie Non GMO voeders 
naar Nijkerk 15
Hoogtepunten 2017 en 
vooruit zichten 2018 van ABZ 
legpluimvee 16

Geiten
Vlug naar VLOG geitenvoeders 17

2



Valuta
Nadat de Euro langere tijd in de range 1.16-1.17 heeft 
gezeten, ging de koers eind november weer omhoog naar 
de 1.19. Onrusten in Spanje rondom het onafhankelijk-
heidsreferendum van Catalonië en het stuklopen van de 
Duitse formatiebesprekingen zijn fl auwe factoren voor de 
Euro. Daar tegenover staat het ondernemersvertrouwen. 
Dit is in de Eurozone lange tijd niet zo hoog geweest als 
nu. Dit terwijl de kernindicatoren van de Amerikaanse 
economie geen eenduidig beeld laten zien. Eén van de 
indicatoren die gebruikt wordt om dit te meten is de 
PMI (Purchase Managers Index). Een waarde van boven 
de 50 wordt gezien als teken van groei en vertrouwen 
in de economie. De PMI in november voor de Eurozone 
steeg naar 57,5 terwijl die in de USA daalde naar 54,6. 
In Nederland was dit voor oktober met 60,4 het hoogste 
niveau sinds februari 2011 en het één na hoogste sinds 
de meting begon.

Granen
Voor granen lijkt de crux te zitten in de export dit sei-
zoen. Alle oogstcijfers zijn nu bekend en zien er naar 
behoren uit. Zeker als er wereldwijd gekeken wordt, is 
er ruim voldoende tarwe en maïs. Gerst is in potentie de 
krapste van de granen. Dit komt fysiek al tot uiting door-
dat de gerst- en tarweprijzen steeds dichter naar elkaar 
toe bewegen. Het is dan ook niet uitgesloten dat gerst 
in de komende maanden wel eens duurder zou kunnen 
zijn dan tarwe. Vast gegeven onder de gerstmarkt is dat 
mocht er aanvullende wereldvraag komen, Europa de 
enige gerstleverancier lijkt te zijn. Ondanks dat er we-
reldwijd van tarwe en maïs voldoende is, dalen de prijzen 
maar nauwelijks. De bodem onder maïsmarkt wordt nog 
altijd gevormd door de importheffi ng die momenteel op 
€ 5,61 per ton ligt. Maar gezien de huidige lage koers van 
de Chicago maïs, vaste Euro en oplopende vrachtkosten 

Grondstoffen

Grondstoffenmarkt
De vastere Euro geeft stabiliserende graanprijzen door een fl auwe Matif en een uitblijvende 
export. Sojaschroot is vaster gestemd door een groeiende kans op een ‘La Niña’. Een fysieke 
stijging in euro’s echter gering.  

ligt een verhoging op de loer. Onder druk van uitblijvend 
aanbod en een moeizame logistiek (vanwege de grote 
aardappelen- en bietenoogsten) liep de tarweprijs eerst 
wat op. Maar de laatste dagen van november komen ook 
eindelijk de fysieke prijzen wat naar beneden. Dit onder 
andere ten gevolge van een dalende tendens op zowel 
Chicago als Matif tarwe. Daarbij komt dat de export van 
tarwe vanuit Rusland nog altijd zeer voortvarend gaat. 
Vanaf de oogst tot november een ruime 25 procent meer 
dan vorig seizoen. Omgerekend naar jaarvolume zou 
Rusland uit kunnen komen op 33 tot 34 miljoen ton, daar 
waar momenteel gerekend wordt met 32,5 miljoen ton. 
Dit gecombineerd met een tot op heden tegenvallen-
de Europese export van tarwe, maakt de beschikbaar-
heid voldoende. Er moet echter wel rekening gehouden 
worden met een fors verbruik in de EU. Dit zou wel eens 
hoger uit kunnen pakken dan nu wordt voorzien.
 

Soja
De sojamarkt is op basis van de fundamentals behoorlijk 
stabiel. De zorgen die er zijn richten zich momenteel met 
name op het weerbericht. De inzaai in Brazilië is nagenoeg 
gereed. Met de neerslag die er valt, heeft het voldoende 
vocht. De vooruitzichten daar zijn vooralsnog goed. In 
Argentinië echter was het de maanden oktober en novem-
ber behoorlijk droog. In de belangrijke sojastaat Cordoba 
(verantwoordelijk voor 35 procent van de sojateelt) is 
het in tien jaar tijd niet zo droog geweest. De inzaai loopt 
goed op schema, maar de komende weken worden cruci-
aal. Immers, droogte in december kan het gewas aanzien-
lijke schade berokkenen. Droogte in Argen tinië past ook 
exact in het weerbeeld wat bij ‘La Niña’ hoort. Meteorolo-
gen schatten de kans hierop momenteel op 75 procent.

Wouter Hazeleger, inkoper
06 5244 7443 • w.hazeleger@abzdiervoeding.nl

NEVI / IHS Markit PMI® Nederlandse Productiesector

NEVI PMI®  Productiesector Nederland 

Alle rechten van intellectueel eigendom voor de NEVI PMI® voor de Nederlandse productiesector berusten bij IHS Markit of worden door IHS 
Markit onder licentie gebruikt . Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IHS Markit.  IHS Markit is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit rapport en 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen. IHS Markit is voorts niet aansprakelijk 
voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruikt van de gegevens in deze uitgave. PMI® en Purchasing Managers' Index® zijn 
geregistreerde handelsmerken van Markit Economics Limited of worden door Markit Economics Limited onder licentie gebruikt. IHS Markit 
is een geregistreerd handelsmerk van IHS Markit Ltd.

   Nieuwe Export Prod. niet Gereed  Werkgele- Verkoop- Inkoop- Lever- Ingekocht  Voorr.ingek. Toek. 
 PMI Productie Orders       Orders Gereed Product genheid prijs prijs tijden materiaal materiaal. productie

Samenvatting                            (seizoensmatig aangepast (sa), 50 = geen verandering vergeleken met de vorige 

Over de PMI

De Purchasing Managers’ Index® 
(PMI®) onderzoeken zijn nu 
beschikbaar voor meer dan 40 
verschillende landen alsmede 
voor belangrijke regio’s zoals de 
Eurozone. Het zijn de meest op de 
voet gevolgde zakelijke onderzoeken 
in de wereld en worden gebruikt door 
centrale banken, financiële markten 
en zakelijke beleidsvormers vanwege 
de up-to-date, accurate en vaak 
unieke maandelijkse indicatoren van 
economische tendensen. 

Tel: +44 1491 461000

E-mail: economics@ihsmarkit.com

Website: markiteconomics.com

Over IHS Markit

IHS Markit (Nasdaq: INFO) is 
wereldleider op het gebied van kritieke 
informatie, analyse en oplossingen 
voor die bedrijfstakken en markten die 
de drijvende krachten vormen achter 
economieën wereldwijd. Het bedrijf 
levert geavanceerde informatie, 
analyse en oplossingen aan klanten in 
het bedrijfsleven, de financiële sector 
en de overheid om hun operationele 
efficiency verbeteren en hen in 
staat stellen goed geïnformeerde 
en objectieve beslissingen te 
nemen. IHS Markit heeft meer 
dan 50.000 grote commerciële en 
overheidsklanten, waaronder 85 
procent van de Fortune Global 500 en 
de meest vooraanstaande financiële 
instellingen in de wereld. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in London 
en IHS Markit streeft naar duurzame 
winstgevende groei.

Website: ihsmarkit.com

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld 
en is sinds 1956 hét kennisnetwerk voor 
inkoop en supply management, met ruim 
8.000 inkoopprofessionals. NEVI maakt 
inkoopkennis toegankelijk voor iedereen 
die betrokken is bij het inkoopproces en 
organiseert (inter)nationale congressen, 
netwerkbijeenkomsten, gediplomeerde 
vakopleidingen en nationale en internationale 
maatwerk (incompany) trainingen. NEVI 
heeft als eerste inkooporganisatie de 
Global Standard ontvangen voor haar 
inkoopopleidingen. Zij heeft een Research 
Stichting en subsidieert hoogleraren, 
lectoren en promovendi. De NEVI 
Gedragscode is leidend in het vakgebied. 
Kijk voor meer informatie over de activiteiten 
en lidmaatschap op www.nevi.nl .

NEVI 
Bezoekadres: Aïdaschouw 5 
Postadres: Postbus 198 
2700 AD  ZOETERMEER  
Tel: + 31 (088) 33  00 700 
Fax: + 31 (088) 33 00 701

www.nevi.nl
Email: info@nevi.nl

Exemplaren van het NEVI Purchasing 
Managers’ Index rapport zijn via NEVI te 
verkrijgen voor € 319 euro per jaar (tarief 
NEVI-leden)/ 469 euro per jaar (tarief niet-
leden). Prijzen zijn exclusief BTW.

Groeitempo Nederlandse industrie in 
oktober op bijna record niveau
Hoofpunten:
n PMI bereikt het op een na hoogste cijfer met 60.4

n Recordstijging werkgelegenheid

n Druk op prijzen het grootst sinds maart

De verbetering van de bedrijfsomstandigheden in 
de Nederlandse industrie bereikte in oktober bijna 
een recordniveau. Dit blijkt uit de laatste PMI® 
onderzoeksgegevens van NEVI en IHS Markit. De 
productieomvang en het aantal nieuwe orders uit 
zowel binnen- als buitenland namen in aanzienlijke 
mate toe, terwijl de groei van de werkgelegenheid een 
nieuw hoogtepunt bereikte. De druk op de prijzen was 
de grootste in zeven maanden. Het meest recente 
onderzoek liet eveneens zien dat er sprake was van 
problemen in de toeleveringsketen, met de grootste 
verlenging van de levertijden sinds juni 2007.

De hoofdindex van de NEVI PMI voor de 
Nederlandse productiesector is een samengestelde 
indicator die met één cijfer de stand van zaken in 
de productiesector weergeeft. Deze index wordt 
samengesteld uit indicatoren voor nieuwe orders, 
productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en 
voorraad ingekochte materialen. Een cijfer boven 
de 50.0 wijst op een algemene verbetering van de 
bedrijfsomstandigheden in de sector.

De PMI steeg van 60.0 in september naar 60.4 
in oktober. Dit was het hoogste cijfer sinds februari 
2011 en het op een na hoogste sinds het begin van dit 
onderzoek zeventien jaar geleden. Met dit cijfer kwam 
bovendien de huidige periode van verbetering van de 
bedrijfsomstandigheden op tweeënvijftig maanden.

Het hogere PMI cijfer was het gevolg van 
stijgingen van de werkgelegenheid, de levertijden 
en de voorraad ingekochte materialen. De groei van 
de werkgelegenheid bereikte een recordniveau, de 
verlenging van de levertijden was de grootste in meer 
dan tien jaar en de toename van de materiaalvoorraad 
was, evenals in december 2016, de grootste sinds het 

begin van het PMI onderzoek.
De twee andere PMI componenten, de 

productieomvang en het aantal nieuwe orders, stegen 
beide in oktober in aanzienlijke mate. De groei van de 
productieomvang was evenals in augustus de op drie 
na grootste sinds het begin van dit onderzoek, terwijl 
de stijging van het aantal nieuwe orders bijna gelijk 
was aan het recordniveau in vierenveertig maanden 
dat in augustus bereikt werd. De toename van het 
aantal nieuwe export orders was historisch gezien 
opnieuw fors. De gegevens voor de subsectoren laten 
zien dat de producenten van investeringsgoederen de 
grootste toename zagen van de productieomvang en 
het aantal orders uit binnen- en buitenland.

De Nederlandse producenten breidden in oktober 
hun personeelsbestanden uit in de grootste mate 
sinds het begin van dit onderzoek in 2000. Ondanks 
deze banengroei was de stijging van de hoeveelheid 
onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk de grootste 
sinds mei 2010.

De uitbreiding van de inkoopactiviteiten door de 
producenten om de hoeveelheid werk aan te kunnen, 
bereikte in oktober een recordniveau. Dit zorgde voor 
een grotere druk op de leveranciers en de verlenging 
van de levertijden was de grootste sinds juni 2007.

Zowel de in- als verkoopprijsinflatie was 
de hoogste sinds maart. De bedrijven maakten 
regelmatig melding van hogere prijzen voor staal en 
papier.

De verwachtingen van de Nederlandse 
leveranciers voor de productieomvang in het komende 
jaar bereikten in oktober een recordniveau door de 
projecten in de pijplijn en de betere vooruitzichten 
voor Europese groei.

Onder embargo tot: 09:00 (NL tijd) 1 november 2017

Aug ‘17 59.7 60.0 60.0 58.6 52.0 49.8 57.2 53.5 59.5 34.2 59.7 54.1 74.4
Sep 60.0 60.4 59.3 60.3 52.7 51.0 58.5 55.3 66.3 33.9 59.3 54.7 76.5
Okt 60.4 60.0 59.3 59.0 54.1 50.1 59.4 55.6 70.6 32.0 59.0 55.8 76.7
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Grafi ek 1:  PMI ontwikkeling Nederland vanaf 
januari 2000 (Bron: NEVI/IHS Markit)

3



Silomanagement van groot belang

Algemeen

ABZ Diervoeding levert voer dat aan alle kwaliteitseisen voldoet. Wij kiezen er bewust voor om 
onze voeders af te leveren met eigen bulkauto’s en eigen chauffeurs. Ook onze chauffeurs heb-
ben de opdracht te letten op bijzonderheden bij de silo waarin het voer geblazen wordt. Eventu-
ele bijzonderheden geven zij door aan onze afdeling KAM. Dit wordt vervolgens teruggekoppeld 
aan onze buitendienst, die dit met u zal bespreken tijdens een volgend bedrijfsbezoek. 

Silo’s komen nooit leeg, worden steeds 
 bijgevuld en silowand is erg aangekoekt
•  Silo’s lopen nooit leeg van onder uit, maar van binnen 

uit. Als de silo steeds bijgevuld wordt dan blijft vaak 
het oudste voer zitten, totdat de silo bijna leeg is of 
het zakt in een keer naar beneden als er nieuw voer in 
geblazen wordt. 

•  Doordat silo’s soms niet leegkomen en/of er resten 
voer achterblijven, kan schimmelvorming plaatsvinden. 
De schimmels produceren op hun beurt mycotoxinen; 
stofwisselingsproducten die toxisch zijn. Mycotoxinen 
kunnen zich vormen tijdens de gewasperiode (veld-
schimmels) maar ook tijdens opslag (opslagschimmels). 
Temperatuur, aanwezigheid van vocht en duur van 
opslag zijn hierbij ook van invloed. Door een combina-
tie van deze factoren doen zich regelmatig moeilijk te 
herleiden en te verklaren problemen voor bij de dieren. 
Vage klachten zoals:

•  vruchtbaarheidsklachten bij melkkoeien en zeugen
• prolapsen (endeldarm uitstulping)
• afstervende staartjes bij biggen
• zwarte tongetjes bij leghennen
• verlaagde voeropname
• verminderde groei
• diarree en/of verteringsproblemen
• verlaagde weerstand

•  Aankoeken van de silowand treedt vooral op in het 
najaar. In een voersilo kan de relatieve vochtigheid 
plaatselijk hoog zijn door lekkage of door condensvor-
ming als gevolg van grote temperatuurschommelingen 
in de buitenlucht. Door condensatie trekt water naar de 
wanden, waardoor het aankoeken en de schimmelvor-
ming meestal daar beginnen. De groeiende schimmel 
produceert extra vocht, waardoor de schimmel zich 
verder kan uitbreiden.

Aandachtspunten die regelmatig terugkomen zijn:

Silonummer ontbreekt of klopt niet
•  Het is wettelijk en in alle IKB programma’s (kip, varken 

en rund/geit) verplicht dat voersilo’s zijn genummerd 
met een uniek nummer. Ook moeten de silo’s met num-
mer aangegeven zijn op de plattegrond van het perceel 
die voor IKB aanwezig moet zijn. Als dit niet het geval is, 
leidt dit tot een tekortkoming bij de IKB/KKM controle.

•  Het gebruik van goede silonummers voorkomt fouten 
bij lossing.

•  Wettelijk is ABZ Diervoeding verplicht het geleverde 
voer tot in de silo bij de klant te kunnen traceren door 
middel van een goed functionerend Tracking en Tracing 
systeem. Hiervoor is het belangrijk om direct bij de 
bestelling het silonummer door te geven.

Mocht u  (nieuwe) silonummer  stickers nodig hebben, geef 
dit dan a.u.b. door aan onze Front Offi ce mede werkers. 
Ook onze chauffeurs hebben standaard  silo nummer 
 stickers in hun bulkauto voor u beschikbaar.

1
Het beste dichtbij
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•  Zorg voor een goede ontluchting van de silo. De ont-
luchtingspijp moet voldoende groot zijn en mag nooit 
afgesloten zijn. 

•  Vanuit IKB Varken en IKB Kip is het een eis dat silo’s 
minimaal jaarlijks geïnspecteerd worden op aanwezig-
heid van ongewenste voerresten, schimmelvorming en/
of andere verontreiniging. Tevens vereist IKB dat de 
ondergrond onder de silo’s schoon en verhard is. 

•  Er zijn gespecialiseerde bedrijven die silo’s zowel droog 
als nat reinigen en eventueel desinfecteren. Hiervoor is 
vaak een manluik nodig die volledig lucht- en waterdicht 
afgesloten kan worden. Wanneer u de silo laat reinigen, 
laat dan direct de silo inspecteren op gebreken. 
Voordat er weer nieuw voer in de silo kan, dient de silo 
volledig droog te zijn. Als de buitenkant erg vuil is, ra-
den wij aan deze ook mee te laten reinigen. Vergeet ook 
de aanvoer- en ontluchtingspijp niet. Heeft u de silo zelf 
droog gereinigd, dan kunt u ook een propshot bestellen. 
Een propshot is een mengsel van zuren op drager. De 
organische zuren verminderen schimmels effectief om 
de voedingswaarde te behouden en de houdbaarheid 
van grondstoffen en mengvoeders te verlengen. De 
reiniging en ontsmetting van de silo dient vastgelegd te 
worden in een logboek, zodat dit aantoonbaar is.

Relatiedagen op een praktijkbedrijf: 
een dag om niet te vergeten
Nieuwe relaties zijn voor elke organisatie iets om enorm 
trots op te zijn. Om dank uit te spreken over het gegeven 
vertrouwen in ABZ Diervoeding werd 14 november een 
relatiedag voor nieuwe klanten in regio Noord georgani-
seerd. Op Kaasboerderij De Deelen werden we gastvrij 
ontvangen door Sietze de Jong. 

De relatiedag bestond uit een aantal onderdelen, zoals 
een kennismaking met ABZ Diervoeding door algemeen 
directeur Marcel Roordink, een presentatie over Actief 
Melken en de bekende workshop over ‘de koe van binnen 
en van buiten’ door dierenarts Wico Teeuw. Uit de be-
richten, appjes, mailtjes en telefoontjes in de dagen na 
deze relatiedag, kunnen we opmaken dat het een zeer 
geslaagde dag was.

In regio Oost werd 29 november een relatiedag voor 
klanten en belangstellenden gehouden op het prachti-
ge  bedrijf van familie Versteeg in Bornerbroek. Na een 
presentatie over onze 3VA-score van het rantsoen werd 
de groep verdeeld. In twee workshops werd het thema 
“Goed voeren – dat loopt lekker” uitgewerkt. Peter van de 
Vegt van Diamond V bekeek met een groep het rantsoen 
van ‘de kuil naar de koe’. Marcel Drint van het Klauw-
gezondheidscentrum besprak alles wat betreft klauw-
gezondheid en hoe deze te verbeteren is met aanpassin-
gen van de inrichting van de stal en de juiste behandeling 
en preventie van de verschillende klauwaandoeningen. 
De praktische aanpak van de dag sprak de aanwezigen 
enorm aan en her en der zal op het eigen bedrijf zeker 
een en ander worden toegepast.

Van chauffeurs horen 

wij regelmatig dat silo’s 

slecht bereikbaar zijn, 

omdat er van alles om-

heen staat. 

Wilt u hierop letten?

Het is uiteraard verspilling van geld en moeite als door 
nalatigheid (het niet schoonhouden van silo’s) boven-
staande problemen ontstaan. Jaarlijks reinigen van silo’s 
is geen overbodige luxe maar noodzaak. Neem dit op 
in uw agenda, bijvoorbeeld in april of mei, voordat de 
warmere periode aanbreekt. Er zijn diverse bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in siloreiniging. 

Huub Rotink, KAM-coördinator
033 422 1510 • h.rotink@abzdiervoeding.nl

5



Rundvee

ABZ Diervoeding introduceert haar nieuwe aanpak “Actief Ruwvoer”. In de 
tweede week van januari zal deze actuele handleiding verstuurd worden naar 
onze rundveeklanten. Met Actief Ruwvoer als uitgangspunt willen wij u bege-
leiden met passende producten en het beste advies bij het winnen van ruw-
voer. 

Ruwvoer winnen voor een hoge en 
gezonde melkproductie

Ruwvoerproces
In onderstaand schema is het totale ruwvoerproces 
op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. In dit 
schema ziet u dat op vele momenten de kwaliteit van 
het ruwvoer wordt beïnvloed. De kwaliteit begint met het 
weer en de bodem. Daarna de ontwikkeling van de verse 
plant, het bewaren als silage en tenslotte het omzetten 
naar een hoge en gezonde melkproductie. In het schema 
zijn ook de momenten weergegeven wanneer kan worden 
onderzocht wat het resultaat is van uw inspanning. 

Actueel
Wij verwachten dat we met Actief Ruwvoer juist op dit 
moment voorzien in de behoefte van u als melkveehou-
der. Wij zien de teelt van ruwvoer vanuit de behoefte 
van de koe. Het resultaat van uw bedrijf begint met de 
kwaliteit van uw ruwvoer(proces). Goed ruwvoer is essen-
tieel om op een gezonde en effi ciënte manier veel melk 
te produceren. Een hogere kwaliteit ruwvoer geeft een 
lagere kostprijs, omdat er minder aanvulling nodig is van 
duurdere producten. Voor het hoogste saldo per kg fos-
faat productieruimte is het ook van groot belang om aan 
hoeveelheid en kwaliteit evenveel belang te hechten. Juist 
aan het einde van dit jaar maakt u de(voer)balans op en 
denkt u waarschijnlijk al weer aan verbeterpunten voor 

het komende groeiseizoen. Pak straks 
Actief Ruwvoer erbij en bekijk eens welk product en/of 
advies u kunt gebruiken. 

Van bodem tot bek
Actief Ruwvoer bestaat uit de volgende onderdelen:
• Bodemvruchtbaarheid: Onderhoud de percelen
•  Weidemengsels: Melkgras door hoge verteer-

baarheid
• Dierlijke mest: Voeding voor de bodem
• Kunstmest: De juiste soort op het goede moment
• Extra meststoffen: Op het gras, voor de koe
• Inkuilstrategie: Behoud van (eiwit)kwaliteit
• Voerstrategie: Meer melk door hygiëne

Zoals u ziet, begint Actief Ruwvoer met de bodem en ein-
digt Actief Ruwvoer met de verstrekking van het ruwvoer 
tot aan de bek van de koe. Daarna begint Actief Junior, 
Actief Droogstand en Actief Melken. Actief Ruwvoer geeft 
ook aandacht aan de teelt van snijmaïs. Om u steeds van 
actuele informatie over bijvoorbeeld nieuwe voorkeursras-
sen te voorzien, versturen we jaarlijks hiervan een update. 

Izak van Engelen, productmanager rundvee
06 2125 8720 • i.engelen@abzdiervoeding.nl
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Om binnen de hoeveelheid fosfaatruimte zoveel mogelijk melk te produceren, is het gun-
stig om minder vaarskalveren aan te houden voor vervanging. Daarmee wordt het nog 
belangrijker deze kalveren extra goed te verzorgen. Als de vaarskalveren de kans krijgen 
optimaal te groeien zonder gezondheidsrisico’s zijn deze in staat hun genetisch potenti-
eel maximaal te benutten. 

VIP behandeling voor uw fokkalveren

Maximale groei/ dat loont
Een hoge groei in de vroege levensfase heeft daarbij een 
positieve relatie met productieprestaties als melkkoe. 
Daarom is het gunstig om een hogere groei na te streven 
in de opfok om zo een lagere afkalfl eeftijd te realiseren. 
Een groei van 950 gram in de eerste 3 maanden ten op-
zichte van een groei van 750 gram resulteert in ruim een 
maand lagere afkalfl eeftijd. Een pink minder in de periode 
van 24-25 maanden geeft ruimte voor een halve melkkoe 
extra. Extra investering van 40 euro in melkpoeder en 
jongveebrok (+ 12 kg Juniormelk MMP + 60 kg Kalver-
korrel Diamant) levert dus 15 dagen ruimte voor een 
melkkoe met bijvoorbeeld een voersaldo van € 7,- per 
dag. Dit brengt totaal bijna 100 euro extra op, dus 2.5 x 
de investering. Dit betekent vandaag investeren in het 
bedrijfssaldo van 2019!

VIP
Een VIP behandeling voor de aan te houden kalveren is 
dan op zijn plaats. Belangrijk punt om risico’s op diarree 
en longproblemen te verkleinen is het verlagen van de 
bezettingsgraad. Met name voor de eerste twee weken 
is het belangrijk meerdere plaatsen te creëren voor de 
eenlingboxen of iglo’s. Zorg ervoor dat de aan te houden 
kalveren en af te voeren kalveren van elkaar gescheiden 
zijn. Hiermee verkleint u de insleep van ziekten en is het 
makkelijker één van de twee plaatsen te reinigen.

Opfok op maat
Om alle kalveren een kans te geven optimaal te groeien is 
een “opfok op maat” essentieel. Geboortegewicht, biest-
voorziening, ras en weerstand vanuit de dracht is bij geen 
kalf gelijk. Een aantal tips die van belang zijn:
-  Schat het geboortegewicht en pas de hoeveelheid melk 

hierop aan;
-  Meet de biestkwaliteit bij ieder kalf en neem biest van 

een andere koe als deze onvoldoende is;
-  Houd rekening met de omgevingstemperatuur en ge-

bruik een kalverdekje of verhoog de concentratie.

Biestkwaliteit: meten is weten
Naast het vaccineren is het belangrijk ook de antistoffen 
tegen andere infectieziekten te verhogen. Daarvoor kan 

de dichtheid van de biest verhoogd worden door een opti-
male droogstandsaanpak en een stressvrije eerste melk-
maal direct na het kalven. Het is belangrijk dat de verse 
koe de eerste biest goed laat schieten. Om te kijken wat 
de huidige biestkwaliteit is, kunt u biestmonsters bewa-
ren in de vriezer. Uw rundveespecialist kan deze komen 
meten met een digitale refractometer.
-  Bewaar van 10 koeien een vers biestmonster in de 

vriezer.
- Noteer het aantal liters biest van de eerste melkmaal.

Temperatuur omlaag, concentratie 
 omhoog
Om kalveren goed en gezond op te laten groeien is het 
toepassen van het juiste voerschema een eerste voor-
waarde. Afhankelijk van uw doel in de kalveropfok zijn 
verschillende varianten van ons Junior Groei Advies 
beschikbaar voor zowel drinkautomaat- als emmer-
voedering. In de wintermaanden is het verstandig om de 
concentratie van de kalvermelk te verhogen. Bij tempera-
turen onder de 12 graden, +/- 10% verhogen. Dit be-
tekent van 125 gram melkpoeder in een liter melk naar 
140 gram melkpoeder in een liter melk. Dit kan verder 
verhoogd worden naarmate het kouder wordt. De sche-
ma’s gaan tot een maximum van 175 gram melkpoeder in 
een liter drinkklare melk.

Zorg voor het ongeboren kalf
Momenteel staan veel koeien droog of worden droog ge-
zet. Juist tijdens deze laatste fase van de dracht ligt het 
begin van de VIP-behandeling van uw kalveren. Zorg voor 
een adequaat en zo goed mogelijk berekend rantsoen 
voor de droge koeien. Voer uw drachtige pinken in de 
laatste 6 weken hetzelfde als de droge koeien. Vooral de 
voorziening van voldoende suiker, eiwit, selenium, koper 
en vitamines moet tijdig op hoog niveau worden gebracht 
voor de geboorte van vitale kalveren die snel willen 
drinken na de geboorte. Uiteraard is een ruime en schone 
afkalfstal waarin het kalf op een zo natuurlijke mogelijke 
manier geboren kan worden een must.

Jan Rozeboom, nutritionist
033 422 1517 • j.rozeboom@abzdiervoeding.nl
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Rundvee

Jaarlijks houdt ABZ Diervoeding een klanttevredenheidsonderzoek onder haar afnemers 
in één van de sectoren varkens-, rundvee of pluimveehouderij. Hierdoor worden klanten 
1 keer per drie jaar gevraagd naar hun mening. Dit jaar is dat bij onze rundveehouders 
gebeurd. Aan het onderzoek hebben naast melkvee- ook vleesvee- en geitenhouders 
meegedaan. 

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017

Het klanttevredenheidsonderzoek bevatte vragen die 
betrekking hebben op algemene zaken, expeditie, onze 
communicatie met u als klant, de kwaliteit van de voe-
ders, de verschijningsvorm, de begeleiding door onze 
specialisten, de behaalde resultaten, onze prijsstelling 
en onze Front Offi ce. Uit uw antwoorden blijkt dat u ABZ 
Diervoeding als coöperatie en als leverancier zeer waar-
deert.

Algemeen
Het imago van ABZ Diervoeding, de uitstraling, de betrok-
kenheid en de klantvriendelijkheid worden goed gewaar-
deerd met gemiddeld ruim een 8. Uitschieter is de fl exibi-
liteit; 90% waardeert die met een goed of zeer goed.

Expeditie
Onze expeditie wordt goed gewaardeerd. Het leveren van 
bulk, zakgoed en enkelvoudige grondstoffen wordt met 
ruim een 8 beoordeeld. Over de bulkleveranties bent u 
zeer goed te spreken, een score van 8,5. Aan het leveren 
van zakgoed is de laatste tijd fl ink aandacht om dit beter 
en effi ciënter te laten verlopen. Dit werpt zijn vruchten af, 
ook hier een waardering van een dikke 8. Er worden nog 
enkele opmerkingen gemaakt over het niet tijdig bezor-
gen, daar wordt verder aan gewerkt.
Over de leverantie van enkelvoudige grondstoffen die 
rechtstreeks geleverd worden zijn in voorgaande jaren de 
meeste opmerkingen gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat 
we strenger zijn gaan selecteren in vervoerders en dat 
hier duidelijke afspraken mee gemaakt zijn. Deze inspan-
ning heeft ons nu een prima waardering opgeleverd.

Communicatie
Het onderdeel communicatie gaat over verschillende vor-
men van contact. Van degenen die de vragenlijst ingevuld 
hebben, bezoekt 40% de website 1 tot 3 keer per maand 
en een kleine 10% doet dat nog vaker. Hier maken wij uit 
op dat onze website een belangrijk contactmiddel is. U er-
vaart onze website www.abzdiervoeding.nl als fris, dyna-
misch en passend bij een agrarisch bedrijf! U waardeert 
de informatie die u vindt, met name als het over ABZ 
Diervoeding gaat. De site wordt als compleet ervaren. 
De waardering voor onze nieuwsbrief ABZ Nieuws is al 
jaren goed. Met name op de informatie uit eigen sector 

wordt erg positief gereageerd. Onze e-mail-
nieuwsbrief, waarmee wij in 2016 zijn gestart, 

wordt ook positief 
ontvangen. Wat wel 
is gebleken, is dat 

nog niet iedereen deze 
nieuwsbrief ontvangt. Mocht 

u nog geen e-mailnieuwsbrief 
ontvangen, dan kunt u 

zich aan melden op onze 
website:

www.abzdiervoeding.nl/aanmelden-emailnieuwsbrief. 
 Vergeet niet het e-mailadres nieuws@abzdiervoeding.nl 
toe te voegen aan uw adresboek. Zo voorkomt u dat de 
e-mailnieuwsbrief tussen ongewenste mail komt te staan.
Diegene die de e-mail nieuwsbrief ontvangen, waardeert 
deze met een 7,4. Verbeterpunt waaraan gewerkt wordt: 
een nieuwsbrief per sector met meer aandacht voor ac-
ties, open dagen enz. Onze e-mailnieuwsbrief vinden wij 
een steeds belangrijker, snel en effectief middel om u te 
bereiken.

Product en kwaliteit
Kwaliteitsbeheer en de productkwaliteit van onze voeders 
waardeert u respectievelijk met een 8,3 en een 7,9. Punt 
van aandacht blijft de korrelkwaliteit, daar zijn verschil-
lende opmerkingen over gemaakt. Wij werken er hard aan 
om dit te verbeteren. Over de resultaten met onze voe-
ders was u overwegend positief. Bijna 80% waardeert de 
prestaties met een goed of zeer goed. Met opmerkingen 
van individuele bedrijven gaan wij uiteraard aan de slag. 
Twee derde van onze afnemers vergelijkt af en toe of 
regelmatig onze prijzen met andere aanbieders. 86% van 
de respondenten gaven aan dat de prijs-kwaliteitsverhou-
ding voldoende tot zeer goed was. Uiteraard zijn wij hier 
erg blij mee.

Advisering en begeleiding
ABZ Diervoeding zet heel duidelijk in op het leveren van 
voer met bijbehorend advies. U bent tevreden over onze 
begeleiding en advisering en waardeert dit met een 8,2. 
Klantvriendelijkheid en het nakomen van afspraken vallen 
hierbij in positieve zin op, de frequentie en het nemen 
van initiatief kan nog iets beter.
Ook inhoudelijk wordt de advisering goed gewaardeerd. 
Met name de kennis van voeding en de dieren. Ook 
service als hulp bij bedrijfsontwikkeling en bijvoorbeeld 
het invullen van de gecombineerde opgave wordt goed 
gewaardeerd. 

Front Offi ce
Onze Front Offi ce wordt gewaardeerd om haar bereik-
baarheid. Dit wordt als goed tot zeer goed ervaren. Iets 
meer dan 30% van de bestellingen komt binnen via de 
bestelapp of de bestelmodule op internet. De rest van de 
bestellingen komt binnen via onze Front Offi ce. Wij willen 
beide methoden nog lang naast elkaar blijven gebruiken, 
hoewel wij nieuwe ontwikkelingen zeker niet uit de weg 
gaan. Het gebruik van onze bestelmodule en -app neemt 
iets toe. De ervaringen zijn overwegend positief. Veel 
klanten vinden persoonlijk contact nog steeds prettig en 
belangrijk. De grote waardering voor onze medewerkers 
zien wij hierin terug. Anderen willen graag snel en effec-
tief bestellen via onze bestelmodule of -app. Wij hechten 
veel belang aan een op uw wensen afgestemde bestel-
methode.

nieuwsbrief, waarmee wij in 2016 zijn gestart, 

nog niet iedereen deze 
nieuwsbrief ontvangt. Mocht 

u nog geen e-mailnieuwsbrief 
ontvangen, dan kunt u 

zich aan melden op onze 
website:
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Net zoals in het voorgaande jaar is er ook in 2017 een zeer goede kwaliteit snijmaïs 
 geoogst. Dit jaar gaat dit echter gepaard met een hogere opbrengst per hectare, zodat de 
VEM-opbrengst per hectare nog meer is. 

Snijmaïs: hoge VEM-opbrengst per hectare 

Zetmeel iets sneller
Het zetmeelgehalte is met 383 gram per kg droge stof 
zeer hoog. Cijfers van Eurofi ns laten zien dat de passa-
gesnelheid van het zetmeel iets hoger ligt dan normaal. 
Het lijkt erop dat de goed gevulde korrels tijdig geoogst 
zijn. Dit komt ook overeen met de praktijk die ons vooral 
bij het zeven van de mest is opgevallen. In het algemeen 
worden er weinig onverteerde resten van maïskorrels 
uitgezeefd. 

Vezels moeilijker afbreekbaar
Ondanks het gelijke zetmeelgehalte is de VEM per kg ds 
dit jaar wat lager. Dit komt doordat de vezels (NDF) in de 

snijmaïs behoorlijk moeilijker afbreekbaar zijn. Dit past 
erg goed bij een gemakkelijk afbreekbare 1e snede. Bij 
een hoger aandeel snijmaïs in het rantsoen is het echter 
belangrijk om met voldoende energie en eiwit in de pens 
de afbraak van de maïsplant te verbeteren.

2017 2016

Droge stof (%) 37,8 38,7

VEM (per kg ds) 976 998

Zetmeel (per kg ds) 383 388

VC-NDF (%) 50,8 53,4

Gewaardeerd
Ter afronding hebben wij u gevraagd een algemeen oor-
deel uit te spreken over punten die u van belang vindt 
bij uw coöperatie. Duidelijk geeft u aan dat u kwaliteit, 
betrouwbaarheid en goede technische resultaten zéér 
belangrijk vindt. Onze focus is er nadrukkelijk op gericht 
deze belangrijke punten vast te houden en verder uit te 
bouwen.

Wij weten wat ons te doen staat. Heeft u aan- of opmer-
kingen, neem gerust contact op met uw sectorspecialist. 
Elke klacht of opmerking is een kans om onze organisatie 
verder te verbeteren.

Graag willen wij alle deelnemers bedanken voor hun 
bijdrage, medewerking, adviezen en complimenten. Ons 
bestaansrecht is gebaseerd op tevreden afnemers. Uw 
bijdrage aan dit klanttevredenheidsonderzoek is daarom 

Druk bezochte Open Dag bij familie De Boer 
in Zweins

Op vrijdag 10 december jl. was er 
een Open Dag bij familie De Boer in 
Zweins. Door bedrijfsverplaatsing is 
er op de nieuwe locatie in Zweins een 
compleet nieuw bedrijf gebouwd met 
een ligboxstal, woning en een loods. 
Veel boeren en burgers kwamen een 
kijkje nemen om dit prachtige geheel 
te bewonderen. ABZ Diervoeding was 
ook uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Open Dag. Een uitnodiging 
waar we als ABZ Diervoeding graag 
gehoor aan geven.

Wij wensen familie De Boer veel 
 succes met hun nieuw bedrijf.

belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Het helpt ons ver-
der te ontwikkelen in de ambitie: 

Groei met de ABZ formule/ dat loont!
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Bedrijfsreportage

Tot drie keer toe kreeg melkveehouder André Boekhorst uit Sint Oedenrode de gelegenheid 
zijn bedrijf opnieuw te beginnen. Dat maakt dat hij en zijn vrouw Nellie nu een bedrijf heb-
ben dat helemaal naar hun zin is. Toch staat er een kostbare verbouwing aan te komen om 
in 2022 aan de eisen van de Provincie Brabant te voldoen.

wel veel geluk gehad.” André en Nellie doen al het werk 
met z’n tweeën, zonder vreemd personeel. Af en toe helpt 
dochter Maaike (27) mee.

Nieuw bedrijf
Bij deze laatste nieuwbouw is vooral gelet op dierwelzijn 
en arbeidsgemak. Het erf is ruim ingericht. Er zijn vier 
sleufsilo’s voor ruwvoer, een kleine voor bijproducten en 
nog een kleine voor ruwe mest. Ook de ligboxenstal is 
ruim. “Alles is erop aangepast dat de koeien het naar de 
zin hebben. We hebben boxen van 1,15 bij 2,50 meter 
en ruime looppaden tussen de voerhekken en de boxen. 
In de boxen liggen koematrassen met vering in combina-
tie met diepstrooisel. De koeien hebben zo goed grip en 
kunnen gemakkelijk opstaan. Op de matrassen ligt een 
dikke laag zaagsel van 4 à 5 cm. Voor het behoud van de 
klauwen hebben we rubber op de betonnen roosters en er 
hangt een koeborstel in de stal.”
André en Nellie hebben een kleine 100 stuks melkvee, 
inclusief droge koeien en drachtige vaarzen, en 80 stuks 

Driemaal is scheepsrecht voor Boekhorst 

Elf jaar geleden konden André (62) en Nellie (60) in Sint 
Oedenrode een nieuw bedrijf opbouwen. Ze kwamen uit 
de Flevopolder, waar ze 18 jaar prima geboerd hadden. 
Daarvoor boerde André in Ewijk, waar zijn vader ooit 
een gemengd bedrijf begon op een oude boerderij. Toen 
André net bij zijn vader in de maatschap zat, konden ze 
in 1974 via een ruilverkaveling een nieuwe start maken. 
Ze specialiseerden zich in melkvee en bouwden een nieu-
we ligboxenstal. Dertien jaar later moesten ze daar weg 
vanwege uitbreiding van het nabijgelegen industrieter-
rein. André had het bedrijf net overgenomen en sollici-
teerde naar een boerderij in de Flevopolder. Hij kreeg een 
kavel in Zeewolde toegewezen, bouwde er een nieuwe 
boerderij, waar hij in 1988 kon beginnen.

Terug
“Om te boeren was het ideaal. Je had er veel ruimte en er 
waren genoeg akkerbouwers waar je de mest kwijt kon”, 
blikt André tevreden terug. “Maar je zat overal ver vanaf. 
Het eerste dorp lag 20 kilometer verderop. Je moest altijd 
met de auto en kon nooit snel even de fi ets pakken.” 
Dat brak ze uiteindelijk op. Ze wilden toch graag iets 
meer in de bewoonde wereld zitten.
Toen kwam in Sint Oedenrode een bouwkavel te koop 
van 40 ha en die kans hebben ze gegrepen. Ze bouwden 
er een nieuwe boerderij en zijn in 2006 verhuisd. “We 
hebben nog twee keer een naastgelegen perceel van 5 ha 
bij kunnen kopen, zodat we nu een huisperceel van 50 ha 
hebben. Uniek in deze omgeving! We wonen nu zó vrij en 
toch overal dichtbij. Buren op 1.300 meter en drie dorpen 
op maar een paar kilometer afstand. We hebben hiermee 

10



jongvee. Al het vee staat in één stal. Een heel bewuste 
keus, vooral vanwege het arbeidsgemak. 

Emissiearm
De stal is in 2006 gebouwd volgens de nieuwste eisen 
van toen. Het dak is geïsoleerd, er is goede ventilatie met 
twee grote ventilatoren met een automatische regeling, 
gestuurd op temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 
De grote, vrijwel geruisloze propellers bereiken de hele 
stal. Een mestschuif trekt 15 keer per dag de vloer aan 
en er zijn twee melkrobots.

Maar tijden veranderen. In 2028 moeten alle stallen in 
Nederland emissiearm zijn. Dat betekent voor André dat 
hij zijn roostervloer moet vervangen door een dichte 
vloer. Nu hebben de Gedeputeerde Staten van Brabant 
een plan gepresenteerd om in Brabant alle stallen al op 
1 januari 2022 emissiearm te hebben. “We hebben 1.000 
m2 meter roostervloer. Een nieuwe vloer kost 120 euro 
per m2. Met alle bijkomende kosten wordt dat al gauw 
een investering van anderhalve ton.”
Veel tijd om de investering terug te verdienen, heeft 
André niet. Hij is tenslotte al 62. In eerste instantie zou 
dochter Maaike het bedrijf voortzetten, maar toch is dat 
nog lang niet zeker. Doet ze het niet, dan moet het bedrijf 

Productiegegevens Boekhorst

Aantal koeien 87

kg melk 11.590

% vet 4,04

% eiwit 3,43

kg vet 468

kg eiwit 398

NO 2.848

wel verkoopbaar zijn. “Zolang we gezond blijven, gaan 
we nog eventjes door. Desnoods kunnen we jongvee gaan 
opfokken voor andere boeren. 

Rantsoen
André is erg tevreden over de hoge productiecijfers. Een 
goed ingerichte stal, jaren lang fokken om de productie 
te verhogen en veel aandacht voor goede voeding spelen 
daarin een rol. “Een goede verhouding tussen ruwvoer, 
krachtvoer en bijproducten is essentieel. We proberen zelf 
ruwvoer van goede kwaliteit te winnen. Bij de rassen-
keuze voor snijmaïs houden we daar rekening mee. We 
kijken niet alleen naar massa, maar ook naar kwaliteit en 
goede verteerbaarheid. Alles moet optimaal zijn, anders 
kun je de productie niet halen.”

Al het overige voer komt van ABZ Diervoeding. Bij de 
verhuizing naar de Flevopolder koos André voor ABZ 
Diervoeding, omdat die dichtbij zat en de prijs gunstig 
was. Eenmaal in Brabant is er nog even een uitstapje 
geweest, maar kwam ABZ weer dichtbij door de fusie van 
Brameco∙Zon en Arkervaart. “We hadden altijd maat-
voer en dat kregen we bij die ander niet. Daarom zijn we 
ook weer teruggegaan naar ABZ.” Dat de productie nog 
steeds goed is, laat de laatste MPR mooi zien: 36,8 kg 
melk, 4,32 % vet, 3,52 % eiwit en BSK 55,9.

Jolette van Eijden
Jos van Gestel, specialist rundveehouderij
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Als mengvoerfabrikant krijgen we vragen over de ge-
bruikte voedersamenstelling (grondstoffen, nutriënten en 
additieven) om te komen tot optimale resultaten. Zo kun 
je bij vleesvarkens denken aan dagelijkse groei, voeder -
con versie, voeropname en bijvoorbeeld vleeskwaliteit. 
Verschil lende zaken waarbij de samenstelling, product-
vorm en voercurves invloed op hebben. Om tot optimale 
resultaten te komen dient echter ook rekening gehouden 
te worden met darmgezondheid, wettelijke eisen in voe-
ders en prijsstelling.

Energiewaarde (EW)
Wat betreft de voedersamenstelling wordt er veel gekeken 
naar de EW waarde. Maar waar komt die energiewaarde in 
het voer vandaan? We hebben het wel over gerst, tarwe 
en mais, maar hoe zwaar tellen die grondstoffen nu door 
op de EW? Waar komt nu die energiewaarde in het voer 
vandaan? We hebben het wel over gerst, tarwe en maïs, 
maar hoe zwaar tellen die grondstoffen nu door op de EW. 
In fi guur 1 (EW) wordt getoond welke grondstoffen welke 
procentuele bijdrage hebben op de energiewaarde van een 
actueel start- en afmestvoer. In startvoer (112 EW) zor-
gen gerst en tarwe voor ruim 25% van de EW in het voer. 
Vervolgens zorgen ook maïs en bakkerijproducten elk voor 
ruim 10% voor een belangrijk aandeel. Het laatste kwart 
wordt met name ingevuld door vetten + oliën en de bij-
producten (raap, zonne en tarwegries). Voor een afmest-
voer met een lagere energiewaarde (108 EW) verschuift 
die verhouding, daarbij zien we dat tarwe hier voor 50% 
van de EW zorgt en daarnaast grondstoffen als tarwegries, 
raapzaadschroot een grotere bijdrage leveren. 

Zetmeel
Waarom deze verschuivingen? Het zetmeel uit granen is 
een belangrijke energiebron, dat is een koolhydraat net 
als suikers en niet-zetmeel koolhydraten (NPS’s, vezels). 
Zetmeel bestaat uit grote structuren die door enzymen 
kapot gemaakt kunnen worden. Deze structuur ziet er per 
graansoort heel anders uit, wat dan ook de vertering beïn-
vloedt. Vertering van zetmeel begint al in de bek van het 
varken. Speeksel bevat onder andere het enzym amylase, 
dat zetmeel in stukjes knipt. Kauwen helpt daarbij ook 

Varkens

Vleesvarkensvoeding: weet u wat u voert?
Dit artikel is een vervolg op eerdere artikelen over de nutriënt (zetmeel, vezel, eiwit en 
vet) vertering in het ABZ Nieuws. Nu zullen we wat dieper ingaan op het gebruik van 
grondstoffen in vleesvarkensvoeding en wat voor invloed dit heeft op de verschillende 
nutriënten.

goed om de grove deeltjes fi jn te malen en de amy lase 
meer oppervlak te geven om in te werken op het voer. In 
de maag wordt dit proces vertraagd en langzaam stop-
gezet, omdat de pH te laag is voor een goede werking. Na 
de maag gaat de pH weer omhoog en worden enzymen 
uit de alvleesklier, waaronder amylase, toegevoegd aan 
de voedselbrij waardoor de zetmeelvertering weer verder 
gaat. Een jong big heeft een andere enzymproductie als 
een zwaar vleesvarken om zetmeel te benutten, waardoor 
er in startvoer nog meer gekozen wordt voor bijvoorbeeld 
bakkerijproducten die goed ontsloten zijn en daarnaast 
positief voor de smakelijkheid zijn. 

In fi guur 2 is procentueel te zien dat dit zetmeel hoofd-
zakelijk uit de granen afkomstig is en dat grondstoffen 
als tarwegries en zonnebloemzaadschroot daarnaast een 
kleine bijdrage leveren. Het aandeel zetmeel uit gerst 
neemt in de meeste gevallen en ook hier af richting het 
afmestvoer. Dit wordt vaak gedaan vanwege de positieve 
 effecten   van gerst op mestconsistentie. Tarwe zorgt daar-
entegen juist voor snellere darmpassage en makkelijker 
smeuïger mest, waardoor dit in grotere aandelen bij oude-
re vleesvarkens wordt ingezet.

Eiwit
Naast zetmeel, dat een belangrijke bron van energie is, 
is ook het eiwitgehalte een ander essentieel nutriënt voor 
het varken om voldoende spieren aan te kunnen zetten. 
Eiwit is opgebouwd uit aminozuren, waarbij lysine het 
eerste beperkende aminozuur is en daardoor ook het 
meest bekende. Het bruto lysine kan herkend worden op 
het label van een voerbon door de afkorting LYS, maar 
hetgeen  waar een nutritionist op formuleert zijn de darm-
verteerbare aminozuren, dat wil voor lysine (LYS) zeggen 
dat er geoptimaliseerd wordt op dvLys (darmverteerbaar 
 lysine). De overige aminozuren dienen verhoudingsgewijs 
in evenwicht te zijn ten opzichte van lysine, waarbij de 
verhoudingen voor de verschillende leeftijdsfasen verschil-
len en er ook gestuurd kan worden in aminozuurpatroon 
om darmgezondheid te ondersteunen. Zo is threonine 
een aminozuur, die van belang is het voor het herstel van 
darmslijmvlies (mucus). 

Figuur 1 Figuur 2
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Figuur 3 Figuur 4

Te hoge eiwitgehalten zullen er sneller voor zorgen dat er 
teveel eiwitfermentatie in de dikke darm optreedt, waar-
door de darm teveel getriggerd wordt en zal leiden tot 
ongewenste dunne mest met minder optimale resultaten 
tot gevolg. Zonder synthetische aminozuren en met deze 
lysine niveaus zou bijvoorbeeld een grondstof als aard-
appeleiwit nodig zijn om de aminozuren in te vullen. Er 
worden eiwitgehalten van boven de 20% voor startvoer 
geproduceerd t.o.v. van circa 17.5%. Voor het afmestvoer 
valt op dat dvLysine meer komt uit grondstoffen als raap-
zaadschroot (15%) en tarwegries (7%). Een ouder vlees-
varken heeft minder behoefte aan hogere lysine gehalten, 
waardoor deze grondstoffen interessanter worden. Ook 
door de lagere EW (108 van het afmestvoer t.o.v. 112 in 
het startvoer) wordt een grondstof als tarwegries met een 
lage energiewaarde interessanter om te verwerken.

Tot slot
Al met al heeft iedere grondstof zijn eigen specifi eke 
waarde voor gebruik in vleesvarkensvoer en ook zijn eigen 
variatie. Grondstoffen die ontvangen en verwerkt worden 
hebben ieder hun eigen bandbreedte in bijvoorbeeld zet-
meel en eiwitgehalten (en dus lysine), waardoor risico-
spreiding in grondstofpatroon van belang is om constante 
voeders voor uw varkens te kunnen produceren voor opti-
male prestaties.

Heeft u vragen over uw voer of voersamenstelling, neem 
dan contact op met één van onze varkensspecialisten. 

Jacco Vessies, nutritionist
033 422 1525 • j.vessies@abzdiervoeding.nl

In fi guur 3 is te zien welke grondstoffen een procentuele 
bijdrage hebben op het ruw eiwitgehalte van een start- en 
afmestvoer. Hier valt goed te zien dat grondstoffen als 
gerst en tarwe ook een aanzienlijk deel van het eiwitge-
halte voorzien, maar dat sojaschroot in het startvoer met 
ruim 35% het grootste aandeel heeft. Voor een afmestvoer 
verschuiven die verhoudingen meer naar tarwegries, raap-
zaadschroot en palmpitschilfers. Waarom deze verschuivin-
gen? Voor een startvoer wordt veel lysine (dus aminozuren) 
gevraagd voor spieraanzet en zo een effi ciënte eiwitaanzet. 
Wanneer er veel vraag naar lysine is dan wordt sojaschroot 
vanzelf een interessante grondstof voor startvoer. Ondanks 
zijn hogere prijs (soja > € 30,-) ten opzichte van bijvoor-
beeld raapzaadproducten (€ 19 - 23,-), zonnebloemzaad-
schroot (€ 15 - 20,-) of palmpitschilfers (€ 15 - 18,-). 
Daarnaast heeft ook een grondstof als raap of palm een 
lagere verteringscoëffi ciënt voor eiwit dan dat sojaschroot 
heeft, waardoor er vanwege eiwitkwaliteit ook vaak voor 
deze bron wordt gekozen ondanks zijn hogere prijs. 

Darmverteerbaar lysine
Zoals gezegd draait het dus niet om het ruw eiwitgehalte, 
maar gaat het om de balans van aminozuren, die uiteinde-
lijk zorgen voor een bepaald ruw eiwitgehalte. In fi guur 4 
zien we dat granen nog maar zorgen voor een kleine 20% 
van het darmverteerbaar lysine. Door de hoge verte-
ringscoëffi ciënt van eiwit in sojaschroot brengt soja voor 
deze receptuur 34% van het dvLysine. Wat nu ook opvalt 
is dat L-Lysine HCL als grondstof een grote toegevoegde 
waarde heeft. Dit is synthetisch lysine dat zorgt voor een 
kleine 40% van het darmverteerbaar lysine. Door het 
gebruik van deze synthetische aminozuren kunnen we 
ervoor zorgen dat de ruw eiwitgehalten niet onnodig hoog 
komen te liggen. 
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Ontmenging in vleeskuikenouderdierenstal
is funest voor de technische resultaten

Homogeen voer
Het is heel belangrijk dat foktoommeel goed gemengd 
is. Grondstoffen worden in verschillende verhoudingen of 
fracties in de fabriek gemengd tot een uniform mengsel. 
Gewalste grondstoffen zijn grof “geknipt” door de walsen-
stoel, maar bijvoorbeeld een premix is poederfi jn. Een 
menger dient dan ook voldoende lang te mengen, zo-
dat er een homogeen mengsel geleverd kan worden. Een 
vleeskuikenouderdier heeft zowel grove delen nodig (voor 
energie, ontwikkeling en behoud van het maagdarmka-
naal) alsook fi jne delen, omdat die het hoogste aandeel 
aminozuren, vitaminen en mineralen bevatten. Met één 
hap moet het dier een homogeen mengsel van grove en 
fi jne fractie binnenkrijgen.

Bij ontmenging of een slechte homogeniteit zullen de 
 hennen selectief eten. Sommige hennen krijgen dan de 
grovere delen binnen, terwijl andere hennen de fi jnere  
delen  eten. Hierdoor zal de uniformiteit van het koppel 
achteruit gaan en de technische resultaten tegenvallen. 
Ook de schaalkwaliteit kan hierdoor beïnvloed worden.

Daarom streven wij ernaar om een zo uniform mogelijk fok-
toommeel af te leveren. Echter is de route dat het voer af-
legt bij de klant, van silo tot aan snavel, nog van wezenlijk 
belang. Op deze route kan nog veel mis gaan, waardoor het 
foktoomvoer alsnog ontmengd bij de dieren terechtkomt.

Situatie in de praktijk
Bij één van onze klanten zagen we de laatste jaren dat de 
technische resultaten beter zouden moeten kunnen. Zo-
wel de productie als de eischaalkwaliteit vielen tegen. Na 
samen in de stal te hebben gezocht naar mogelijke oorza-
ken, viel het op dat in bepaalde voerlijnen veel meer gro-
ve delen te zien waren dan in andere voerlijnen. Ergens 
trad er dus ontmenging op. Na verder onderzoek bleek 
dat er ontmenging optrad in de silo en in de dagvoor-
raadsilo. Om in beeld te krijgen wat de verschillen tussen 
de voerlijnen waren, besloten we op meerdere dagen van 
elke voerlijn een monster te nemen en deze uit te zeven.

Pluimvee

In grafi ek 1 is te zien dat de verdeling in fracties, zowel 
binnen de voerlijn als tussen de voerlijnen, uit elkaar liep. 
Er was geen sprake van homogeniteit, waardoor de dieren 
niet de juiste verhouding aan nutriënten binnen kregen. 
Vooral voerlijn vier bevatte een hoog aandeel grove delen 
en een laag aandeel fi jne delen.

Foto 1 laat het voer van voerlijn 4 zien. Zelfs op het oog 
is duidelijk te zien dat de fractie grove delen veel te groot 
is ten opzichte van de kleinere fracties. Dit is een duide-
lijk voorbeeld van een ontmengd voer.

De silo op deze locatie is na bovengenoemd onderzoek 
vervangen en de dagvoorraadsilo is zodanig aangepast 
dat het voer hier niet meer scheef, maar recht invalt. Na 
deze aanpassingen zijn er nieuwe monsters genomen en 
deze zijn wederom geanalyseerd.

Grafi ek 2 zijn de zeeffracties van dezelfde voerlijnen, 
maar na de vernieuwingen en technische aanpassingen. 
Er is te zien dat het voer homogener verspreid is over de 
verschillende voerlijnen.

Door deze veranderingen zien we een aanzienlijk betere 
verdeling van voerfracties in de voerlijnen en betere tech-
nische resultaten. Zo is een enorme vooruitgang te vin-
den in voerlijn 4, zoals te zien is op foto 2. Er is hier spra-
ke van een homogeen voer met een goede verdeling van 
fracties.

De technische resultaten zijn door deze technische aan-
passingen enorm verbeterd. Op het moment van schrij-
ven produceren de dieren ruim vijf punten meer dan vorig 
jaar in deze levensweek.

Heeft u ook vragen over ontmenging in uw stal? Dan den-
ken we hierover graag met u mee.

Rienk van Oosten, specialist pluimveehouderij
06 2291 8533 • r.oosten@abzdiervoeding.nl
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Foto 1

Foto 2

Productie Non GMO voeders naar Nijkerk
Om zo min mogelijk kans op versleping van GMO’s in het 
NGMO voer te realiseren, is een goede productievolgorde 
van zeer groot belang. Hiervoor is een goede productie- 
en transportplanning essentieel. Om onnodig extra kosten 
te maken, is het voor de productie van het voer dan ook 
wenselijk dat zowel de GMO als NGMO voeders tijdig 
besteld worden. Het liefst tot twee dagen voor de laatst 
mogelijke leverdatum.

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen op het gebied van 
Europese wetgeving van formaldehyde-houdende pro-
ducten. Deze worden verboden. Om hier goed op in te 
kunnen spelen, is besloten de productie van foktoomvoer 
voor vleeskuikenouderdieren ook te centraliseren naar 
productielocatie Eindhoven. Hiermee wordt geborgd dat 
in de toekomst voor beide sectoren hoogwaardig voer 
geproduceerd kan worden.

Heeft u vragen over uw voer? Neem dan gerust contact 
met ons op.

Marnix van de Wetering, nutritionist
06 5344 1253 • m.wetering@abzdiervoeding.nl

De laatste jaren is er steeds meer vraag gekomen naar 
voeders die geproduceerd worden met grondstoffen die 
niet afkomstig zijn van genetisch gemodifi ceerde gewas-
sen, de zogenaamde Non GMO grondstoffen. Het gaat 
hierbij voornamelijk om soja en alle soja gerelateerde 
producten zoals sojaschroot, sojaschilfers, sojaolie en 
sojalecitine. Ook maïs die niet uit de EU komt (any origin) 
kan GMO-houdend zijn. Ging het eerst voornamelijk om 
(leg)pluimveevoer, nu is daar ook rundvee-, geiten- en 
varkensvoer bijgekomen. Daarnaast is de controle op de 
aanwezigheid van GMO’s in NGMO voer aangescherpt. Dit 
maakt de productie van NGMO voeders steeds complexer.

ABZ Diervoeding heeft daarom besloten om de productie 
van alle NGMO voeders voor alle diersoorten te verplaat-
sen naar de fabriek in Nijkerk. Hiervoor is gekozen om 
contaminatie met GMO grondstoffen zo veel mogelijk te 
beperken. 

Door de productie van NGMO-voeders te concentreren 
naar één locatie, kunnen grotere runs worden gedraaid 
en zijn er minder wisselingen tussen GMO en NGMO pro-
ducties nodig.

15



December 2017, een mooi moment om terug te blikken op de behaalde resultaten van het 
 afgelopen jaar en de vooruitzichten voor 2018. 

Hoogtepunten 2017 en vooruitzichten 2018 
van ABZ legpluimvee 

Pluimvee

Vooruitzichten 2018
Sturen op de behoefte van het dier, samen met de klant, 
is een kernwaarde van ABZ Diervoeding. Dit willen we 
in 2018 verder uitbouwen. Voor élk productiedoel is een 
inzetbaar voerprogramma beschikbaar om ook in 2018 
samen topresultaten neer te zetten. Komend jaar willen 
we als legpluimveeteam meer gestalte gaan geven aan 
splitfeeding. Dit is een ochtend- en avondvoer gebaseerd 
op de calciumhuishouding bij pluimvee. De voordelen van 
splitfeeding zijn lagere voerkosten en een verbetering van 
de eischaalkwaliteit. Dit voerconcept wordt komend jaar 
op meerdere bedrijven uitgerold. 

Met de aanstelling van Hanno van Kalkeren voor de regio 
Betuwe en Zeeland heeft het legpluimveeteam de bezet-
ting op orde. We hebben de mankracht in alle windstreken  
om in 2018 volle kracht vooruit te gaan! 

Tom Jansen, specialist pluimveehouderij
06 5463 6315 • t.jansen@abzdiervoeding.nl

Tom Jansen
Specialist pluimveehouderij, 
regio Zuid
T 06 5463 6315
E t.jansen@abzdiervoeding.nl

Gert-Jan van Beek
Specialist pluimveehouderij, 
regio Midden
T 06 8323 3471
E g.j.beek@abzdiervoeding.nl

Evert Bos
Specialist pluimveehouderij, 
regio Midden en Zuid
T 06 2125 8718
E e.bos@abzdiervoeding.nl

Hanno van Kalkeren
Specialist pluimveehouderij, 
regio Midden en Zuid
T 06 5787 0983
E h.kalkeren@abzdiervoeding.nl

Jeroen Doornhof
Verkoopmanager legpluimveehouderij
T 06 5262 2335
E j.doornhof@abzdiervoeding.nl

Eind 2017 heeft ABZ Diervoeding ongeveer 6.400.000 
leghennen aan het voer. Van onze klanten mengt 
25  procent zelf enkelvoudige grondstoffen bij. 

Resultaten 2017
In de tabel hieronder zijn de gemiddelde technische re-
sultaten weergegeven van de afgesloten koppels van 
2017 uit legmanager. Met ABZ is het mogelijk om scherpe 
voeropnames en voerconversies te draaien. Afhankelijk 
van het productiedoel kan met voer gestuurd worden op 
eigewicht. De uitval bij de witte hennen is fors hoger dan 
de bruine, dit is met name het gevolg van teenschade. 

Gem. koppelleeftijd Scharrel 
bruin

82 weken

Scharrel 
wit

93 weken

Vrije 
uitloop wit
94 weken

Gem. leg (%) 88,2 90,7 91,8

Gem. eigewicht (g) 62,8 63,1 61,4

Ei p.o.h. 370,2 446,3 457,7

Kg ei p.o.h. 23,1 28,2 28,1

Voeropname (g) 115,6 113,9 117,6

Voerconversie 2,10 1,99 2,10

Uitval (%) 7,1 10,3 9,5

Hoogtepunten 2017
In 2017 hebben wij bij de fabriek in Eindhoven een nieuw 
tankenpark aangelegd. Hierdoor kunnen enkel voudige 
 oliën en vetten aan het voer toegevoegd worden. In 
 opfok-  en legmeel kunnen pluimveevet, sojaolie, zalmolie, 
palmolie en lecithine toegevoegd worden. 

In Nijkerk is een NIR apparaat aangeschaft om evenals in 
Eindhoven voermonsters door middel van lichtspectrum 
te analyseren op voederwaarde. Zowel onze monsters uit 
de fabriek als grondstofmonsters van klanten kunnen bij 
beide locaties geanalyseerd worden. 

Dit jaar heeft ABZ de bestaande legvoerlijnen uitgebreid 
met een Light en Extra Light voerlijn. Deze nieuwe voer-
lijnen maken het mogelijk, dankzij een uitgebalanceerde 
eiwit-/energieverhouding, lichte eieren te produceren in 
combinatie met lage voeropnames, een goed verenpak-
ket en een uitstekende legpersistentie. Het is een rela-
tief hoog energetisch voer met een wat lager ruw eiwit.

We hebben dit jaar op twee intensieve veehouderij 
 beurzen gestaan. Zowel de LIV Venray als Hardenberg 
waren een succes, met de taartenactie als hoogtepunt. 
Als team hebben we van beide beurzen veel positieve 
 geluiden  gehoord.
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Geiten

VLOG-voer (of NGMO) krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Een aantal melkver-
werkende bedrijven stelt dit reeds als eis naar hun klanten en meerdere bedrijven zullen 
hoogstwaarschijnlijk volgen. Geiten melkverwerker CMB is per 1 december van dit jaar 
over gegaan op het voeren van VLOG voeders bij hun leveranciers.

Vlug naar VLOG geitenvoeders 

beschikbaar als NGMO-variant tegen een geringe meer-
prijs. Die meerprijs varieert wel wat gedurende het jaar.

•  Het eerste VLOG voer dient in een lege silo te komen. 
Er dient geen vermenging met ander voer plaats te 
kunnen vinden.

•  Op het bedrijf moet een plattegrond gemaakt worden 
waarin de GMO vrije zone wordt weergegeven.

•  E-learning: iedereen die in de GMO-vrij zone komt, 
moet de E-learning doen (korte vragenlijst doorlopen en 
afronden).

•  Werkt u met personeel, bijvoorbeeld melkers? Ook zij 
dienen deze E-learning te doorlopen en af te ronden.

•  Denk er ook aan dat opfoklammeren drie maanden voor 
het afl ammeren al VLOG voer dienen te krijgen.

Het invullen van de bedrijfsbeschrijving bij CBM leveran-
ciers kan vanaf 1 december. Dit is ook de datum dat het 
VLOG voer gevoerd wordt (CBM). Wij kunnen u helpen 
met het invullen van de gegevens.

VLOG geitenvoer van ABZ
Heeft u als geitenhouder ook te horen gekregen dat u 
NGMO-melk moet gaan produceren of zit u er al aan te 
denken om het te gaan doen? ABZ Diervoeding heeft de 
kennis en ervaring in huis om samen met u te kijken hoe u 
het beste NGMO melk kunt produceren. Graag kijken wij, 
samen met u, hoe de rantsoenen hierop aangepast kunnen 
worden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Erik Koldenhof, specialist geitenhouderij
06 5235 8459 • e.koldenhof@abzdiervoeding.nl

Wat is VLOG en waar komt het vandaan?
VLOG staat voor: Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik 
en is een Duits keurmerk voor niet genetisch gemodifi -
ceerde (NGMO) levensmiddelen. Doordat er een nega-
tieve lading hangt aan de term ‘genetisch gemodifi ceerd’ 
willen de melkverwerkende bedrijven hiervan af. In Duits-
land is genetisch gemodifi ceerde (GMO) een groot discus-
siepunt en willen ze het verbannen. Aangezien Duitsland 
een groot exportland is vanuit Nederland kunnen we niet 
om de vraag heen.

NGMO-voeders en rantsoenen mogen geen grondstoffen 
bevatten die met behulp van genetische modifi catie zijn 
ontwikkeld. Het grootste deel van de soja en maïs afkom-
stig uit Amerika is wel genetisch gemodifi ceerd (GMO). 
Deze genetische modifi catie wordt voornamelijk gedaan 
om de producten resistent te maken tegen onkruidbestrij-
dingsmiddelen (zoals glyfosaat) om zo een effi ciëntere 
teelt te krijgen.

ABZ is VLOG-gecertifi ceerd
ABZ Diervoeding is VLOG gecertifi ceerd en kan niet gene-
tisch gemodifi ceerde (NGMO) geitenvoeders produceren. 
Doordat wij al een aantal jaren (NGMO) voeders leveren 
aan de pluimveesector zijn wij reeds bekend met het pro-
ces hiervan en is het produceren van (NGMO) geitenvoer 
geen enkel probleem.

Wat betekent dit voor u als geitenhouder?
Dit betekent dat voor de NGMO-rantsoenen de soja en 
maïsproducten gegarandeerd NGMO gekocht moeten 
worden. De maïs en maïsbijproducten zijn relatief goed 
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Kerstpuzzel

Overige zoekwoorden:

In elk woord zitten minstens twee letters die maar 

op één manier weg te strepen zijn. Wanneer u alle 

woorden hebt weggestreept, blijven er nog een

paar letters over. Deze vormen, van links 

naar rechts gelezen, de oplossing.

Stuur deze oplossing vóór 12 januari naar:

ABZ Diervoeding

T.a.v. Jolande Baselmans

Postbus 5, 3860 AA Nijkerk,

faxnummer: 040 238 07 80 of 

e-mailadres: pr-communicatie@abzdiervoeding.nl

(o.v.v. naam, adres en woonplaats)

en maak kans op een leuke prijs.

Hieronder staan drie vragen waarvan u het antwoord 

kunt vinden in deze nieuwsbrief. De gevonden 

woorden streept u weg in de woordzoeker.

1.  Hoe heet onze nieuwe 

 voerlijn voor vleesvarkens?

2.  Wat nemen onze specialisten mee naar   

 relaties die hebben meegedaan met 

 onze beursactie op de LIV in Hardenberg?

3.  Waarmee bepalen onze 

 rundveespecialisten de 3VA-score?

ACTIEF RUWVOER

AFKALFGEMAK

BEHOEFTE

BEVEDERING

BIG

BIOLOGISCH

BOER

DARMGEZONDHEID

DEKSTAL

DIERGEZONDHEID

EIGEWICHT

GROEI

HAKSELTIJDSTIP

HYGIENE

HEN

KATAPULTBROK

KEURMERK

KRACHTVOER

LEGHEN

LEVEN

LIGHT

LOSSEN

MAAIEN

MELK

RANTSOEN

SAMEN

SILO

SPORENELEMENTEN

UIER

VEE

VLEES

VLOG

VOEREN

VOERSCHEMA

WEIDE

WEIDEGANG

ZOOGPERIODE

V L E E S E T F E O H E B G D R H 

P M D O K A E I E C B E T I F S Y 

I A M A A O L I S E V O E E P A G 

T A C R R L R I L E Z H E O K F I 

S I T T I M G B D E D T R R E K E 

D E T G I O G E T N G E S G U A N 

J N H E L E R E O L N H N E R L E 

I T C O K I F Z Z E U E E T M F O 

T D I G N R E R L O S P M N E G S 

L B W G O G A E U S N K A E R E T 

E W E A R L M C O W L D S T K M N 

S E G E V E V L H E V E H N A A A 

K I I B N E Z F M T O O V E E K R 

A D E T R N E R E O V M E E I H B 

H E E D O I R E P G O O Z R N D I 

G N A G E D I E W U L R E I U E G 

D E K S T A L A M E H C S R E O V 

Veel 
puzzelplezier

en succes!

Omschreven zoekwoorden:

ABZ17052-01 Kerstpuzzel nieuwsbrief.indd   1 06-12-17   11:10
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Vraag & Aanbod 
Te koop
•   Speenbiggen via vaste relatie.

Telefoon 06 2016 2018 
E-mail marjoleintjeee@hotmail.com

Gezocht
•  Stalruimte voor 25 pinken, 

1,5 jaar oud voer, zelf beschikbaar, 
regio Nijkerk/Ermelo heeft voorkeur, 
we kunnen zelf voeren.
Telefoon 06 2245 0603
E-mail admin@willem49.com

•  Voor meerdere relaties zijn wij 
op zoek naar voergeldstallen 
vleesvarkens. Tevens zijn we voor 
meerdere varkenshouderij relaties 
op zoek naar medewerkers/
bedrijfsleiders.
Telefoon 033 422 1510
E-mail info@abzdiervoeding.nl

Volg ons via social media

Colofon
Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van deze nieuws-
brief is de grootst mogelijke zorgvul-
digheid betracht. Voor schade van 
welke aard dan ook, die een gevolg is 
van handelingen of beslissingen geba-
seerd op informatie uit deze nieuws-
brief, aanvaardt ABZ Diervoeding geen 
enkele aansprakelijkheid.

Opzegging
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar
pr-communicatie@abzdiervoeding.nl 
of geef dit telefonisch door op
één van onze kantoren.

Eindredactie
Jolande Baselmans en
Gerrie van de Poll,
pr-communicatie@abzdiervoeding.nl.

De eerst volgende ABZ Nieuws 
verschijnt in februari 2018.

Succesvolle beurzen 
in Hardenberg
LIV Hardenberg
Op 24, 25 en 26 oktober jl. stond ABZ 
Diervoeding met een stand in Har-
denberg tijdens de 22e editie van de 
Landbouwdagen Intensieve Veehoude-
rij. De vakbeurs kon rekenen op bijna 
17.000 bezoekers. De beursbezoekers 
lieten zich graag bijpraten over de 
nieuwe Fit-lijn voor vleesvarkens, de 
nieuwe Light-lijn voor legpluimvee en 
over het voerconcept Stabielo voeren 
voor vleeskuikens. Het aantal bezoe-
kers was redelijk. Dit gaf ons wel de 
mogelijkheid om op onze stand inhou-
delijk goede gesprekken te voeren. 
Wij verwachten dat deze gesprekken 
zullen leiden tot nieuwe afzet!

De ludieke taartenactie op de beurs: 
‘u de koffi e, wij de taart’ werd heel 
enthousiast ontvangen. Onze specia-
listen hebben zo’n 100 bezoekafspra-
ken genoteerd om met de betreffende 
relaties te bespreken hoe we met onze 
ABZ formule ook voor hen de kers op 
de taart krijgen. 

RMV Hardenberg
Tijdens de Rundvee & Mechanisatie 
Vakdagen in Hardenberg op 31 okto-
ber  tot en met 2 november kwamen 
zo’n 29.774 bezoekers naar de 
Evenementen hal. Het was ontzettend 
druk in onze stand en de gesprekken 
over o.a. de 3VA-score (mestzeef), de 
 seizoensactie met gefermenteerde gist 
en Actief Ruwvoer waren inspirerend.

Kortom: de beurs was top en de sfeer 
was goed. Wij kijken dan ook terug op 
een bijzonder succesvolle beurs. 

Uit alle ingelever-
de  beursformulie-
ren tijdens de RMV 
Harden berg hebben 
wij een winnaar ge-
trokken: Gerwin Nij-
enhuis uit Markelo 
heeft de iPhone ge-
wonnen. Hij heeft 
 inmiddels zijn 
prijs in ontvangst 
genomen.

Tijdig bestellen
voor de feestdagen

Zoals gebruikelijk willen wij u 
wijzen op de drukte rondom de 
feestdagen. Door een ieders mede-
werking lukt het elk jaar weer om 
in de beperkte tijd tussen de feest-
dagen alle voeders te produceren 
en weg te brengen.

Vanaf deze plek willen wij u alvast 
bedanken voor uw medewerking.
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Verkoop en advisering

Algemeen Front Offi ce Nijkerk 033 422 1510 bestelling@abzdiervoeding.nl
 Front Offi ce Eindhoven 040 238 0777 bestelling@abzdiervoeding.nl
 Front Offi ce Stroobos 051 235 1281 bestelling@abzdiervoeding.nl

Rundveehouderij Roel van Ee (Verkoopmanager) 06 2126 6227 r.ee@abzdiervoeding.nl
 regio Midden, Oost en Zuid 

 Frank Pol (Verkoopmanager) 06 8233 0681 f.pol@abzdiervoeding.nl
 regio Noord

Geiten- en schapenhouderij Erik Koldenhof (Specialist) 06 5235 8459 e.koldenhof@abzdiervoeding.nl

Varkenshouderij Hans Gerrits (Verkoopmanager) 06 5154 1814  h.gerrits@abzdiervoeding.nl

Legpluimveehouderij Jeroen Doornhof (Verkoopmanager) 06 5262 2335  j.doornhof@abzdiervoeding.nl
 
Vleespluimveehouderij Cor van Dijk (Commercieel directeur) 06 2126 6226  c.dijk@abzdiervoeding.nl
 Hans Wagenaars (Key accountmanager) 06 5314 5770 h.wagenaars@abzdiervoeding.nl

Enkelvoudige grondstoffen Arie Griffi oen 06 2161 4390 a.griffi oen@abzdiervoeding.nl
(in- en verkoop) Wouter Hazeleger 033 422 1518 grondstoffen@abzdiervoeding.nl

Groei met de ABZ formule

/ dat loontKijk op www.abzdiervoeding.nl

Kantoor Nijkerk  | Westkadijk 4  | T 033 422 1510  | F 033 246 0772
Kantoor Eindhoven  | Hastelweg 159  | T 040 238 0777  | F 040 238 0780
Kantoor Stroobos  | Groningerstreek 20  | T 0512 35 1281  | F 0512 35 2276
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk  | info@abzdiervoeding.nl  | www.abzdiervoeding.nl

dichtbij
dier

dichtbij
boer met
het juiste

voer

voor
het beste
resultaat


