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In een bomvolle zaal werd met luid applaus de verkiezing van  
Ingrid Jansen (29) tot de nieuwe voorzitter van de NVV bekrachtigd.  
Jansen werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei  
in Heteren unaniem gekozen.

Jansen volgt Bennie van Til op, die in januari plots af-

trad vanwege gezondheidsproblemen. De komende 

maanden werkt zij vooral aan een Toekomstvisie 

(zie pagina 7) voor de NVV. Daarnaast zal zij zoveel 

mogelijk regio’s bezoeken en met NVV-leden ken-

nismaken. 

Imago
Jansen zet de komende vier jaar onder meer in op het 

verbeteren van het imago van de varkenshouderij. 

Ook wil zij bereiken dat maatschappij en politiek de 

Nederlandse varkenshouderij de credits geven die ze 

verdient. ‘De hele wereld komt hier kijken hoe wij het 

doen. Wij geven de varkenshouders daar al de credits 

voor. Nu maatschappij en politiek nog.’

De verkiezing van Jansen tot voorzitter markeert de 

‘positieve flow’ waarin de NVV momenteel verkeert. 

De NVV zit in de lift en zag het ledenaantal de laatste 

maanden behoorlijk groeien. ‘Varkenshouders heb-

ben blijkbaar vertrouwen in de koers die wij momen-

teel varen’, zegt vicevoorzitter en penningmeester 

Theo Duteweerd. Hij maakte de ledengroei tijdens de 

Algemene Ledenvergadering bekend.

De ledenaanwas is niet alleen aan de komst van Jan-

sen te danken, maar lijkt een gevolg van een combi-

natie van factoren. Zo zet de NVV sinds dit jaar veel 

meer in op communicatie en pr. Daarnaast heeft de 

NVV sinds kort het lidmaatschap van leden exclusie-

ver gemaakt door diensten te leveren die alleen aan 

hén zijn voorbehouden. Zo worden varkensnoterin-

gen en andere prijsontwikkelingen alleen nog aan-

geboden aan leden. Ook stelt de NVV leden exclusief 

voorbeeldbrieven ter beschikking om bijvoorbeeld 

bezwaar te maken tegen organisaties of overheid.

Dit alles, in combinatie met de al bestaande inten-

sieve, sectorale en onafhankelijke belangenbehar-

tiging én verdergaande samenwerking met andere 

ketenpartijen, zijn de redenen voor de ledenaanwas 

bij de NVV, stelt Duteweerd. 

Hij signaleert een ‘positieve flow’ bij de NVV. ‘Ik kijk 

ook met een heel goed gevoel terug op de Algemene 

Ledenvergadering. Er was een zeer grote opkomst, 

een goede stemming en een echt saamhorigheidsge-

voel’, aldus de vicevoorzitter.

Lees pagina 2 en 3 voor meer nieuws  

en foto’s van de ALV.



Vion herstelt band met boer

‘Mooi om te zien dat NVV 
ledenvergadering door 
veel jonge varkenshou-

ders én ‘oude garde’, on-
der wie oprichters, wordt 
bijgewoond. #idealemix.’

NVV (@NVVNieuws)

Quotes 
& Tweets

Op maandag 19 mei was de drukbezochte 

Algemene Ledenvergadering. De stemming zat er 

goed in. In de zaal heerste een gevoel van grote 

betrokkenheid, bevlogenheid en optimisme.

De sector wil voorwaarts en is het zat om steeds 

in een hoek gezet te worden. Ze wil waardering 

krijgen voor wat ze doet en dat is precies datgene 

waar ik mij samen met het bestuur, medewerkers 

en de leden de komende jaren voor wil inzetten. 

Het echte verhaal moet verteld worden aan de sa-

menleving. De sector heeft zich te lang in de luren 

laten leggen. Vanuit de hele wereld komen men-

sen kijken hoe goed wij voor onze dieren zorgen 

en op welk hoog niveau wij produceren. 

De sector is ook heel duurzaam. De varkenshou-

derij heeft de minste input en laagste uitstoot per 

kilogram product. Daarnaast levert de sector 3,5 

miljard euro per jaar op. We hebben dus alle re-

den om trots te zijn.

We kunnen het echter niet alleen doen. Iedereen 

moet zijn steentje bijdragen. De boer, de perife-

rie maar ook zeker de landbouwjournalistiek. We 

moeten met elkaar de positieve boodschap over 

de varkenshouderij uitdragen. Het helpt niet om 

de sector elke keer negatief in het daglicht te zet-

ten terwijl de varkenshouderij in Nederland het 

heel erg goed doet. 

Begrijp me niet verkeerd. Kritische noten moeten 

worden gekraakt, maar het moet wel gefundeerd 

zijn en het moet als doel hebben om de sector op 

een hoger plan te tillen. 

Komende maanden gaan we een ambitieuze visie 

opstellen. Ook de NVV vindt dat de sector het nog 

beter kan doen dan zij nu al doet. De producen-

tenorganisatie zal hier een centrale rol innemen 

aangezien bij ons de boer aan het roer staat. Ik 

ben ervan overtuigd dat als het eerlijke verhaal 

verteld wordt met onze ambitieuze toekomstvisie, 

het helemaal goed komt met de varkenshouderij. 

Want varkens horen bij Nederland! 

Ingrid Jansen

Voorzitter

i.jansen@nvv.nl

 @IngridJansen4

Samen
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Vion werkt hard aan het herstellen van de band met de varkenshouders. 
Dat zei topman varkensvlees Godert Tegelberg van Vion op de Algemene 
Ledenvergadering van de NVV.

‘De structuur en cultuur van Vion verandert. Weg 

arrogantie en grootheidswaanzin’, zei Tegelberg 

ten overstaan van een bomvolle zaal NVV-leden. 

De leden van de NVV voelden de Vion-topman 

overigens nog wel kritisch aan de tand. ‘Varkens-

houders moeten ‘eerst zien, dan geloven’, zoals 

een van de leden het verwoordde. 

Toch zijn er ook positieve geluiden. Varkenshouder 

Michel Schoneveld uit Laren, die Beter Leven-vlees 

levert aan Vion, zegt de ommekeer van Vion nabij 

mee te maken. ‘Ik ben er trots op om varkenshou-

der te zijn en ook weer trots om aan Vion te leve-

ren’, aldus Schoneveld.

Vion wil de band met de boeren herstellen en wil 

meer met varkenshouders samenwerken om zo 

een antwoord te bieden op de macht van de su-

permarkten. Ook zoekt Vion samenwerking met 

mengvoerfabrikanten. ‘Samen kunnen we meer 

verdienen dan ieder voor zich’, hield Tegelberg zijn 

toehoorders voor. 

Langetermijnafspraken
Vion maakte al eerder bekend te onderzoeken 

of lange termijn afspraken, in bijvoorbeeld een 

16-weekse cyclus, haalbaar zijn. ‘Maar wie toch 

voor de spotmarkt wil kiezen, is daar uiteraard vrij 

in’, besloot hij. 

Godert Tegelberg wil meer 
samenwerking met varkenshouders

Kritische leden voelden Tegelberg stevig aan de tand



Algemene Ledenvergadering drukbezocht

‘@Paulwouterss  
@NVVnieuws @Ingrid-
Jansen4 Dacht dat we 

haar maar eens een warm 
welkom gaan heten.’
Willy Wolfkamp (@Willywolfkamp),  

voorzitter regio Salland reageert op  

DB-lid Paul Wouters die Ingrid Jansen  

veel succes wenst.

‘@johnnybull_ kan ik 
eindelijk de hamer door-
geven aan @IngridJan-

sen4 @NVVnieuws.’ 
Theo Duteweerd (@TheoDuteweerd),  

vicevoorzitter NVV reageert op lid Johnny 

Bull die zich voorbereidt op de ALV.

‘Van harte gefeliciteerd  
@IngridJansen4  

@NVVnieuws! Veel suc-
ces! Op naar een prettige 

voortzetting van de samen-
werking #NAJK #NVV.’ 

Annet van den Akker (@AnnetvdAkker), 

bestuurslid NAJK
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Ruim honderd NVV-leden kwamen maandag 19 mei af op de Algemene Ledenvergadering in De Bongerd in Hete-
ren. Tijdens de vergadering werd onder meer de nieuwe voorzitter gekozen en werd officieel afscheid genomen 
van oud-voorzitter Bennie van Til en bestuurslid Michel Schoneveld. Op deze pagina een foto-impressie

Regiovoorzitter Eric Holleman schrijft zich in bij NVV-
secretaresse Carla Vaarkamp, terwijl op de achtergrond 
andere leden geduldig wachten.

Ingrid Jansen krijgt de voorzittershamer overhandigd  
van vicevoorzitter Theo Duteweerd.

Met de komst van Ingrid Jansen is het Dagelijks Bestuur weer compleet.

Van Michel Schoneveld (links) en Bennie van Til (2e van links) werd officieel afscheid genomen  
tijdens de ALV. Naast Schoneveld en Van Til staan Ingrid Jansen en Theo Duteweerd.

De bitterballen smaakten goed.

De opkomst was zo groot dat De Bongerd  
extra stoelen moest halen.

Chris Hoeven (links) en Bennie van Til flankeren medeoprichter Willem de 
Graaf (midden) bij aanvang van de vergadering. De Graaf is een trouw 
bezoeker van de ALV’s.

Kijk op www.facebook.com/nederlandsevakbondvarkenshouders voor meer foto’s van de ALV
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Premium
wanneer 
het moet

Gangbaar
zodra

het kan

Met de introductie van Romelko premium biggenvoeders kunnen 
wĳ  u nu gedurende de gehele biggen opfok optimaal bedienen. Met 
hoogwaardig premium voer voor de eerste kwetsbare weken van de 
big, maar ook met goedkoper, gangbaar mengvoer zodra de groei 
en conditie van de big dat toelaat. Zo helpen we u direct aan een 
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Elke maand brengen wij onder de titel ‘Intensief Bekeken’ een NVV-lid in beeld. Dit keer René en Els Bruns uit 
Saasveld (Twente). Zij hebben een fokzeugenbedrijf. Samen hebben zij vier zoons van 5, 4, 2 en 0 jaar. Of daar 
opvolgers tussen zitten, maakt het echtpaar nu nog niet zoveel uit: ‘Laat ze eerst maar eens kijken wat de we-
reld verder te bieden heeft. Er is zoveel moois.’ 

Intensief Bekeken

Wat voor soort bedrijf hebben jullie?
‘In 2007 zijn wij omgeschakeld van een gemengd 

bedrijf naar alleen fokzeugen. Momenteel houden 

we er vijfhonderd. Wij hebben een meer-weken-

systeem en dat bevalt goed. Els werkt samen met 

een vrouwelijke ZZP’er in de kraamstal en doet alle 

kantoorwerk. René werkt in de stallen. Verder heb-

ben wij ons gezin. Dat bestaat uit vier jongens van 5, 

4, 2 en 0 jaar. De ouders van René wonen naast ons 

en zijn vader werkt nog volop mee op het bedrijf. Het 

is sowieso heel fijn dat zij dichtbij wonen, want oma 

kan ook nog wel eens inspringen als oppas voor de 

kinderen. Zonder hen zouden we het niet redden om 

bedrijf én gezin soepel draaiende te houden.’

 

Sinds wanneer zijn jullie lid van de NVV?
‘Wij zijn in februari van dit jaar lid geworden.’

 

Wat was de reden om lid te worden? 
‘Een aantal jaren geleden hebben wij het lidmaat-

schap van LTO opgezegd. Maar het voelde toch niet 

goed om nergens bij aangesloten te zijn.’

 

Waarom is het belangrijk lid te zijn 
van een belangenbehartiger?
‘Wij zijn van mening dat wanneer je niet tevreden 

bent over de gang van zaken, dat je er dan voor moet 

zorgen dat er iets aan gedaan wordt. Niet iedereen 

is geschikt om hier persoonlijk iets aan te doen, of 

mensen hebben er geen tijd voor. Maar je kunt ook 

iets proberen te doen door je aan te sluiten bij een 

vakbond, zoals de NVV. Er zijn veel ingrijpende zaken 

aan de orde in de varkenshouderij, zoals dierrechten, 

klepkeuring, de vierdageneis en het oprichten van 

een producentenorganisatie. Het is belangrijk dat 

bij dergelijke onderwerpen mensen uit het werkveld 

aan tafel kunnen schuiven bij beleidsmakers en be-

slissers. En het is belangrijk dat zij een volwaardige 

gesprekspartner zijn met veel inhoudelijke kennis van 

de varkenshouderij.

Alleen kun je weinig invloed uitoefenen op de beslis-

sende organen en het ontbreekt je als ondernemer 

vaak aan tijd, kennis en financiële middelen. Als je 

iets gedaan wilt krijgen, is het echter wel belangrijk 

om je te laten horen. Krachtig en eenduidig. Alleen 

zo kunnen de belangen van de varkenshouderij zo 

optimaal mogelijk behartigd worden.’ 

Wat doet de NVV in jullie ogen goed?
‘Wij vinden dat de NVV een heel duidelijk, krachtig 

verhaal brengt. De NVV is toegankelijk, inhoudelijk 

sterk en staat voor haar zaak.’

 

Wat doet de NVV minder goed, of wat 
zouden jullie anders willen zien?
‘Moeilijk te zeggen omdat we nog maar zo kort lid 

zijn. Wat ons wel is opgevallen, is dat de NVV flink 

aan het professionaliseren is. Hierbij denken wij aan 

de verbeterde website, het in dienst nemen van een 

communicatie- en pr-medewerkster en het lidmaat-

schap wordt exclusiever voor NVV-leden. Dat zijn 

allemaal goede ontwikkelingen. Mochten wij dingen 

anders willen zien, dan zullen wij dat zeker melden.’

 

Wat doet de NVV in jullie regio?
‘Daar zijn we nog niet voldoende van op de hoogte. 

De eerste vergadering hebben we helaas verstek 

moeten laten gaan. Wij zijn geen mensen die de bar-

ricaden op gaan, maar wij willen zeker betrokken 

leden zijn door de vergaderingen bij te wonen. Nu 

hebben wij er nog weinig tijd voor, maar op termijn 

willen wij misschien ook wel iets actief doen voor de 

regio. Dit moet echter wel een meerwaarde hebben 

voor beide partijen. ’

 

Lezen jullie De Trog?
‘Zeker. Het ziet er fris, helder en duidelijk uit. Het is 

makkelijk leesbaar, inhoudelijk en laagdrempelig.’

 

Wat maakt jullie als  
varkenshouders trots?
‘Dat wij een mooi bedrijf met toekomstperspectief 

hebben kunnen én mogen overnemen van René’s 

ouders. En natuurlijk dat wij onze – nu nog jonge - 

kinderen kunnen laten opgroeien op een plek met 

veel ruimte en dieren. Wij hopen ze de vrijheid en 

mogelijkheden van het ondernemerschap te kunnen 

meegeven. En, niet geheel onbelangrijk, dat wij al ja-

ren heel goede technische resultaten behalen.’

 

Willen jullie verder nog wat kwijt?
‘Ga door op de ingeslagen weg!’ 

‘ NVV heeft duidelijk, 
krachtig verhaal en 
staat voor haar zaak’

Lid in Beeld

Foto: Fotobureau Kistemaker.
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Meest innovatieve boer ter wereld, Joel Salatin: 
‘Varken moet gelukkig zijn’
Begin mei was de ‘meest innovatieve boer ter wereld’ Joel Salatin in Nederland. Tientallen boeren en andere 
geïnteresseerden luisterden ademloos naar het verhaal van de Amerikaan die met zijn bijzondere kijk op veehou-
derij en wijze van produceren inmiddels wereldberoemd is. De NVV zocht hem tijdens zijn bezoek aan Nederland 
op en praatte met hem over zijn kijk op de voedselproductie.

Het motto van Salatin en zijn bedrijf Polyface Farm 

is: het land helen, het voedsel helen, de economie 

helen. Het principe van zijn bedrijf is de ecologische 

kringloop in stand houden. 

Zijn vleeskoeien stripgrazen bijvoorbeeld op zijn 

grasland. Dat betekent elke dag een stukje afge-

bakend land om op te grazen. De volgende dag 

schuiven de koeien op, compleet met liksteen, dak 

op wielen (schaduw) en water. Het kaalgevreten 

grasland op het vorige perceel is intussen bemest 

door mest en urine en kan daardoor weer groeien. 

Zijn leghennen eten van de insecten die op de mest 

zijn afgekomen en de kippen leggen hun eieren in 

twee omgebouwde caravans die met de kippen 

achter de vleeskoeien aan ‘meereizen’. In deze ‘Egg 

mobile’ is ook extra krachtvoer en water. Op klei-

nere schaal doen zijn vleeskuikens en konijnen in 

mobiele rennen hetzelfde. Kippenkuikens en kal-

koenkuikens groeien de eerste zeven weken boven-

dien samen op. Kippenkuikens zijn namelijk slim-

mer en leren de kalkoenkuikens eten en drinken. 

Dit kuikenklas-systeem beperkt de sterfte onder 

kalkoenkuikens.

Pigaerator
Voor zijn varkens heeft hij de ‘Pigaerator’, een 

energiezuinige versie van de potstal. In de winter 

staan zijn koeien in de degelijke, maar eenvou-

dige stal. Op de vloer ligt een dikke laag gehak-

seld hout. Deze laag wordt regelmatig aangevuld 

met nieuwe houtsnippers, hooi én maïskorrels. 

Wanneer de koeien weer naar buiten gaan, ko-

men de varkens erin. Zij graven zich graag in de 

dikke massa in en gaan op zoek naar de verborgen  

maïskorrels. Zo wordt de composthoop omgewoeld 

en belucht en gaat die uiteindelijk het land op. De 

varkens verhuizen daarna naar het uitgestrekte bos 

dat ook eigendom is van Salatin. Daar zijn ze per-

manent voorzien van schoon water en van zelf te 

kiezen types krachtvoer en natuurproducten die het 

bos biedt. 

Klanten betalen grif voor het luxe varkensvlees, 

zegt Salatin. Een kilo ‘pigaerator-varkensvlees’ kost 

zo’n 15 euro per kilo. Het vlees levert hij zelfs aan 

een aantal filialen van een bekende Mexicaanse 

fastfoodketen. ‘Het is daar het meest gevraagde 

type vlees’, weet de boer uit Virginia.

Gangbare varkenshouderij
Over de gangbare varkenshouderij heeft Salatin 

niet veel goeds te zeggen. ‘Ik vind gangbare var-

kenshouders niet kwaadaardig, maar wel kortzich-

tig. Als zij eigenlijk ook liever een andere wijze van 

produceren willen, waarom kiezen zij hier dan voor? 

Omdat zij zich ervoor verantwoordelijk voelen alle 

monden in de wereld te voeden? Dat is wel het 

meest arrogante argument dat ik ken’, reageert de 

eigenzinnige boer fel. 

‘Waarom zijn zíj daarvoor verantwoordelijk? Wat 

gebeurt er als China of Afrika geen Nederlands 

varkensvlees meer krijgt, of varkensvlees uit welk 

deel van de wereld dan ook? Dan gaat nog steeds 

niemand dood van de honger’, zegt hij stellig. ‘Let 

maar eens op hoe weerbaar China wordt, als er 

géén toestroom meer is van vlees.’

Gelukkig zijn
Dat gangbare boeren zeggen goed voor hun dieren 

te zorgen, daar is hij het ook niet helemaal mee 

eens. ‘Een dier zijn minimale behoeften te geven, 

is niet per se goede zorg. Een varken moet varken 

kunnen zijn en dat kunnen de varkens in de gang-

bare veehouderij niet. Ik wil dat een varken geluk-

kig is. Ik geloof werkelijk niet dat de varkens in de 

massaproductie gelukkig zijn en geloof me: ik ben 

in genoeg bedrijven geweest om daar over te kun-

nen oordelen.’

Varkens horen buiten te lopen en horen te grazen 

en te woelen in de grond, meent Salatin. Ook in een 

dichtbevolkt, klein land als Nederland is dat volgens 

hem mogelijk. ‘Je moet alleen in kleine stappen 

denken’, vindt hij. ‘Misschien duurt omschakelen 

tientallen jaren, maar dat is niet erg. Het hoeft niet 

snel.’

De Amerikaan realiseert zich dat niet iedereen zijn 

visie kan waarderen, maar daar trekt hij zich niet 

veel van aan. ‘Ik plant zaadjes. Varkenshouders zul-

len gaan nadenken. Dáár gaat het mij om.’

Ondanks zij eigenzinnige manier van denken en 

doen, is Salatin géén voorvechter van minder vlees 

eten of vegetarisme. Integendeel zelfs. ‘Ik eet élke 

dag vlees. Ik ben een echte carnivoor.’ Vleeseters 

zijn volgens hem ook nodig om het ecologische sys-

teem op aarde in stand te houden. 

Castreren
Ook over Nederlandse maatschappelijke discus-

sies zoals beren houden of verdoofd castreren is hij 

simpel: ‘Berengeur vind ik de meest verschrikkelijke 

lucht die ik me kan bedenken. Een consument die 

dat ruikt, koopt nooit meer varkensvlees. Biggen 

horen gewoon gecastreerd te worden. Niks verdo-

ving, gewoon met een scherp mes. Zo gebeurd.’ 

Foto: Eigen foto
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Dijksma heeft ‘goed gevoel’ bij recept

Toekomstvisie: praat mee!

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een goed gevoel bij het ‘Recept voor 
Duurzaam Varkensvlees’. De stappen die de varkenshouderij hiermee wil 
zetten, kunnen heel belangrijk zijn voor de verbinding met de maatschappij.

‘Deze visie is langdurig. Neem organisaties hierin 

mee en krijg brede maatschappelijke steun’, zei de 

staatssecretaris op maandag 12 mei tijdens een 

gesprek met de NVV en de andere partners in het 

Platform Varkensketen (COV, LTO Varkenshouderij 

en Nevedi). Het gesprek had plaats bij VIC Sterksel. 

Namens de jonge varkenshouders schoof ook het 

NAJK aan.

De sector moet volgens Dijksma nóg meer uitdra-

gen dat de Nederlandse varkenshouderij tot de 

beste in de wereld behoort. ‘Het is verrassend hoe 

weinig mensen dit weten. Toen ik aantrad, had ik 

dat ook niet goed op mijn netvlies, terwijl ik toch 

behoor tot burgers met meer dan een gemiddelde 

interesse.’

Goed inkomen
Het Platform Varkensketen riep Dijksma op om sa-

men met de varkenssector te werken aan een toe-

komstbestendige varkenshouderij, waarin varkens-

houders een goed inkomen kunnen verdienen. Door 

steeds extra regels en wetten op te leggen, wordt 

het gelijke speelveld voor Nederland in Europa 

steeds moeilijker. Dit dreigt innovaties, en daarmee 

verdere verduurzaming, tegen te houden.

Dijksma zei een goed verdienmodel voor varkens-

houders te steunen. ‘De waarde die de Nederlandse 

varkenshouders door nog duurzamer te werken toe-

voegen, moet natuurlijk niet leiden tot generieke 

regels. Dan is het verdienmodel weg.’ Dijksma pleit-

te er tijdens het gesprek voor, door de hele keten 

heen voortdurend het gesprek aan te gaan over de 

afspraken die met elkaar kunnen worden gemaakt. 

Supermarkten
De staatssecretaris blijft erbij supermarkten niet 

te kunnen dwingen om een minimumprijs aan te 

houden voor vlees. Door te blijven praten met de 

retail kunnen er volgens haar mogelijk wel stappen 

worden gezet naar een beter verdienmodel.

Dijksma wil daarover ook met supermarkten af-

zonderlijk praten. ‘Koepels zoals het CBL zijn van 

goede wil, maar daar ónder, op supermarktniveau, 

moet het gebeuren’, beaamde zij de woorden van 

de varkenshouderij-woordvoerders.

Het ministerie van Economische Zaken en de ACM 

(de voormalige NMa) hebben aangegeven te bekij-

ken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van 

afspraken in de keten over vleesconcepten met toe-

gevoegde waarde.

Positief
De NVV is positief over het gesprek met Dijksma. 

‘Zij heeft openingen en handvatten gegeven. Bin-

nenkort praten we met haar en met het ministerie 

van Economische Zaken verder over deze en andere 

actuele kwesties in onze sector’, zegt vicevoorzitter 

Theo Duteweerd van de NVV. 

De nieuwe voorzitter van de NVV, Ingrid Jansen, stelde bij haar aantreden 
te gaan werken aan een toekomstvisie voor de NVV en de varkenshouderij.

De inbreng van leden staat voor de NVV altijd bo-

venaan. Bij de NVV staat de boer immers aan het 

roer. De mening en input van onze leden zijn dan 

ook zeer belangrijk bij het opstellen van onze toe-

komstvisie. Maak gebruik van deze mogelijkheid 

om mee te praten!

Vragen
  Hoe vindt u dat de varkenshouderij er over vier 

jaar uit moet zien?

  Welke speerpunten zijn de komende jaren 

belangrijk voor u?

  Wat moet de rol zijn van de NVV in de varkens-

sector, nu en in de toekomst?

  Hoe moeten de NVV en de varkenssector 

omgaan met maatschappelijke kwesties, zoals 

milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn, etc.?

Allemaal vragen waarover u uw mening kunt geven. 

Heeft u andere opmerkingen, dan zijn die ook welkom.

Uiteraard nemen wij ook de suggesties, opmerkin-

gen en input die onze leden hebben gegeven bij 

de enquête in 2013, mee in het opstellen van onze 

toekomstvisie. Heeft u toen al gereageerd en heeft 

u aan de toen gemaakte opmerkingen niets toe te 

voegen, dan hoeft u niet nogmaals te reageren.

Insturen
Insturen van uw inbreng kan tot en met 16 juni. Dit 

kan via e-mail: info@nvv.nl, o.v.v. Toekomstvisie. 

Per post kan ook: Postbus 591, 3770 AN Barneveld 

De toekomstvisie van de NVV wordt gepresenteerd 

op het jubileumfeest van de NVV, op 9 september.  

Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Theo Duteweerd (2e van rechts) overhandigde namens het Platform Varkensketen het Recept voor Duurzaam 
Varkensvlees aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Verder op de foto v.l.n.r.: Jos Goebbels (COV), Huub Fransen 
(Nevedi), Maarten Rooijakkers (allen links van Dijksma) en Annet van den Akker van het NAJK (geheel rechts)
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Hoogproductieve veehouderij

Ik heb een nieuwe uitdaging! Oké, ik had ook kunnen zeggen dat ik een 
nieuwe baan heb sinds vandaag. Maar dat klinkt niet stoer genoeg, vind ik.

Een 'uitdaging' klinkt veel mooier. Dat klinkt als 

iets nieuws, iets spannends. Iets waarin nog veel 

te leren en te ontdekken valt. Hebben we dan geen 

varkens meer? Jawel hoor. Daar is niets aan veran-

derd. Wel aan de manier waarop we vanaf vandaag 

ernaar kijken.

Ik werk niet meer in de intensieve veehouderij. Van-

af vandaag werk ik in de hoogproductieve veehou-

derij. Ik ben gestopt met het werken waar varkens 

dingen zijn. Hokken die zo vol mogelijk moeten. 

Hoe voller hoe beter.

Vroeger hielden we de zeugen het liefst in een box 

van 1,2 vierkante meter. Zo konden we meer zeugen 

houden, binnen dezelfde stal. Hoe meer, hoe beter 

toch? Daarna was de vraag: 'Hoeveel gespeende 

biggen kunnen er in een hok zonder dat ze aan 

staart en oren gaan bijten?' Grenzen opzoeken, dat 

was de uitdaging. Ook ingegeven door de adviseurs 

om ons heen.

Liefde
In de hoogproductieve veehouderij worden bigge-

tjes met liefde, zorg en aandacht geboren. De zeug 

krijgt nestbouwmateriaal om het geboorteproces 

soepel te laten verlopen en volop aandacht, zodat 

de biest goed op gang kan komen. Daarna wordt 

er goed gecontroleerd of alle biggen wel voldoende 

biest drinken. Tja, soms is de biest dan even op de 

tijdklok.

Als de biggen groot genoeg zijn, worden de zeu-

gen in de dekstal geparkeerd. Weer even wennen 

aan elkaar, verliefd worden, gedekt worden en dan 

weer losgelaten in de groep. Samen vreten, spelen 

en slapen. Leven als een lui varken. In ons systeem 

blijven de gespeende biggen liggen in het hok 

waarin ze ook geboren zijn. Goede controle van het 

juiste voer is in de eerste dagen nadat hun moeder 

hun huis verlaten heeft van groot belang.

Ze moeten het nu doen zonder lekkere melk en 

moeten een beetje verwend worden. Handje CCM 

in het hok zodat ze lekker kunnen wroeten en de 

darmen rustig blijven. Aandacht en zorg.

Nieuwe benadering
Volgens mij kan ik mij snel vinden in de nieuwe be-

nadering van de varkenshouderij. Vroeger hadden 

we mestvarkens. Die heten nu vleesvarkens. 

Er is de laatste jaren veel in onze sector veranderd. 

Hierdoor weten ook steeds minder mensen iets af 

van het houden van varkens. Goed nieuws wordt 

niet gebracht door de pers. Dat is toch ook geen 

nieuws? 

Mijn verhaal mag dan wel soft klinken, misschien 

zelfs wel kinderachtig. Maar als je nog nét weet wat 

een varken is, hoe moet je dan weten hoe ze ge-

houden worden en wat de varkenshouder overdag 

allemaal wel niet aan werk verzet? 

Dat laatste kunnen we zelf als varkenshouderij naar 

buiten brengen. Niet meer schuw weg kruipen, 

maar gewoon vertellen wat je doet. Soms in grote 

mensentaal en tja, soms met de kennis van een var-

kenshouder. Dan zal dat ook in kindertaal moeten.

Ik wens dan ook alle varkenshouders veel plezier 

met hun nieuwe uitdaging.

Ruth van der Haar

NVV-lid en zeugenhouder in Collendoorn (O)

Wilt u reageren? Stuur dan een mail naar 

info@nvv.nl o.v.v. Ruth 

Vlak voor haar aantreden sloeg voorzitter Ingrid Jansen de eerste piketpaal voor de Toekomstvisie. Zij wil af van de 
term ‘intensieve veehouderij’ en spreekt voortaan liever van ‘hoogproductieve veehouderij’.

Niet iedereen begreep wat Jansen daarmee precies bedoelt en haar uitspraak leidde zelfs tot een veelbesproken en 
veel bekritiseerde column op Boerderij.nl van Kees van Dooren. NVV-lid Ruth van der Haar snapt de term hoogpro-
ductieve veehouderij precies en klom speciaal voor de NVV in de pen. Hieronder haar ingezonden column.
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Annie Schreijer (CDA) en Jan Huitema (VVD) 

hebben zich via voorkeursstemmen een plek 

toegeëigend in het Europees Parlement (EP). 

Vooral Schreijer, die op plek 25 stond bij het 

CDA, bleek een stemmenmagneet. Op haar 

werd maar liefst bijna 113.123 keer gestemd. 

Oud-voorzitter van de NVV, Wyno Zwanenburg, 

haalde het Europees Parlement niet. 

Vee & Logistiek Nederland heeft in Leeuwarden 

tegengas gegeven aan de campagne van Partij 

voor de Dieren tegen veetransporten. De orga-

nisatie van veehandelaren zette een enorme, 

moderne veetruck neer naast het krakkemik-

kige veewagentje van de dierenpartij. Voorzit-

ter Henk Bleker van V&LN: ‘Deze dieren hebben 

meer ruimte dan kinderen in een vliegtuig’, 

aldus Bleker.

Er is hoop dat er binnenkort weer varkensvlees 

geëxporteerd mag worden naar Rusland. Dat 

zegt lobyyist voor de Nederlandse vleessector, 

Frans van Dongen. Volgens Van Dongen is er 

een voorstel in de maak dat export uit delen 

van Europa mogelijk maakt. Van Dongen hoopt 

dat wanneer alles soepel verloopt, export over 

een maand weer mogelijk is.

Van Rooi Meat wil de capaciteit van haar var-

kensslachterij in Helmond met een kwart ver-

groten. Het bedrijf is van plan het aantal slach-

tingen op te voeren van 60.000 varkens naar 

75.600 varkens per week.

Varkensbedrijven zijn goed op weg om de kli-

maatdoelen en de doelen op het gebied van 

energiebesparing en duurzame energie in 2020 

te halen. Dat meldt staatssecretaris Sharon 

Dijksma. De emissie van broeikasgassen in de 

varkenshouderij daalde tussen 1990 en 2012 

met 17 procent. ‘Onze boeren en tuinders zijn 

goed bezig’, concludeert Dijksma.

  Landbouwbloed in EP

  Tegengas anti-veecampagne

  Hoop gloort

  Van Rooi breidt uit

  Boer is energiezuinig

Waar is de NVV mee bezig?

Elke dag vers varkensnieuws op: 

www.nvv.nl/nvv-nieuws-de-sector

De Dagelijks Bestuursleden van de NVV zijn op de achtergrond dagelijks 
bezig met belangrijke dossiers voor de varkenshouderij.

Dit werk is niet direct zichtbaar voor leden. Op deze 

pagina informeren wij u met welke dossiers het Da-

gelijks Bestuur onder meer bezig is, wat de stand van 

zaken is en welk resultaat eventueel is behaald (*).

Sector-communicatie en pr
Historie: Met het verdwijnen van de productschap-

pen moeten de dierlijke sectoren per 1 januari 2015 

zélf de communicatie en pr gaan doen. NVV en LTO 

hebben afgesproken de lead te nemen voor een com-

municatie en pr-plan voor de varkenshouderij. 

Stand van zaken: Caroline van der Plas (NVV) en 

Jos Peerlings (LTO) werken momenteel aan een com-

municatie- en pr-plan voor de gehele varkenshoude-

rij. Het plan wordt op dit moment geschreven en zal 

deze maand nog ter beoordeling worden voorgelegd 

aan het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP) 

waarin NVV en LTO overleggen en samenwerken, 

én aan het Platform Varkensketen (PVK), het samen-

werkingsverband tussen de primaire sector (NVV en 

LTO), vleessector (COV) en voerfabrikanten (Nevedi).

Wanneer de organisaties de lijn steunen, wordt het 

communicatieplan verder uitgewerkt en in een geza-

menlijke bijeenkomst gepresenteerd aan en bespro-

ken met afzonderlijke organisaties die zich bezig-

houden met sector-pr, zoals Varkens in Zicht, Varkens 

Vandaag en agrarische pr-bureaus. Deze bijeenkomst 

zal naar verwachting voor de zomervakantie worden 

gehouden.

Na de zomer moet het communicatieplan defi nitief 

worden en wordt de fi nanciële paragraaf eraan toe-

gevoegd.

Producentenorganisatie:
Historie: Per 1 januari 2015 houden de product-

schappen defi nitief op te bestaan. De private taken 

en een deel van de uitvoering van de publieke taken 

moeten door de sectoren zelf worden opgepakt. 

Stand van zaken: Er wordt momenteel volop ge-

sproken met het ministerie en LTO vakgroep Var-

kenshouderij over de mogelijkheden voor de POV. 

Volgens minister Henk Kamp kan een producenten-

organisatie niet worden opgericht door NVV en LTO. 

Alleen varkenshouders kunnen zo’n organisatie op-

richten. De NVV zet erop in dat de POV door primaire 

producenten wordt opgericht.

De POV zal een deel van de uitvoering van de pu-

blieke taken op zich nemen zoals I&R varken, VVL, 

bloedonderzoek op KVP, Salmonella, Aujeszky, SVD, 

verantwoord antibioticagebruik en het onderzoek 

op verboden stoffen. Ook private taken zoals sec-

torcommunicatie en pr, praktijkonderzoek en inno-

vatieprojecten moeten straks onder de POV komen 

te vallen. Een POV creëert meer marktmacht voor de 

primaire producent.

Juridische procedure VR2014/BZV:
Historie: Op 7 februari 2014 werd door de Pro-

vincie Brabant de Verordening Ruimte (Vr) en de 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 

vastgesteld. De NVV heeft zich altijd verzet tegen 

deze twee maatregelen. Op 7 februari blokkeerden 

NVV-varkenshouders uit protest het Provinciehuis in 

Den Bosch (zie foto). 

Stand van zaken: De NVV ziet goede mogelijkhe-

den om de Vr en de BZV juridisch aan te vechten. 

Dit omdat de regels niet allemaal ruimtelijk relevant 

zijn, een aantal onderwerpen uitputtend geregeld is 

in hogere regelgeving, de Vr en BZV in strijd zijn met 

de Reconstructiewet, de Vr en BZV varkenshouders 

concurrentienadeel opleveren en er sprake is van on-

eerlijke mededinging.

Het is van groot belang dat bedrijven uit de periferie 

van de varkenshouderij deze procedure ondersteu-

nen. Daarom zijn de Brabantse regio’s bezig met het 

zoeken naar fi nanciële ondersteuning door bedrij-

ven. De eerste bedrijven hebben al een bijdrage toe-

gezegd. Daarnaast lopen er al meerdere afspraken/

acties met de advocaten. Voor meer informatie over 

(fi nanciële) steun aan de juridische procedure: info@

nvv.nl , of bel 0342 - 418 478.

(*) Kijk op www.nvv.nl/actuele-dossiers voor een volledig 

overzicht van de dossiers waarmee de NVV bezig is. 
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AgruniekRijnvallei heeft de be-

stelmogelijkheden uitgebreid 

met de AR bestel-app. Via deze 

eenvoudige applicatie voor op 

de smartphone of tablet kan 

snel en eenvoudig een bestel-

ling worden geplaatst. De be-

stelmodule ‘Mijn AR’ is ook 

vernieuwd. Via https://portal.

agruniekrijnvallei.nl/mobiel is 

de bestel-app te downloaden. 

Er is wel een inlognaam en 

wachtwoord nodig.

www.agruniekrijnvallei.nl

ForFarmers Hendrix introduceert 

zomervoeders voor vleesvar-

kens. Het doel van de zomer-

voeders is een hogere voerop-

name te bereiken en daardoor 

de groeidip in de zomer te ver-

minderen. ’s Zomers daalt de 

voeropname bij varkens. Gevolg 

is een lagere groei en een slech-

tere voederconversie.

www.forfarmershendrix.nl

Stalinrichter Big Dutchman heeft 

een biologische luchtwasser 

ontwikkeld, die te combineren is 

met een mest-verdampingsunit. 

Hiermee kan de dunne fractie 

worden verdampt. Een varkens-

houder kan hiermee besparen 

op de mestafzetkosten. Ook zou 

op nieuwbouw bespaard kun-

nen worden, omdat er minder 

mestopslag nodig is. Er is vol-

gens Big Dutchman geen extra 

emissie naar de omgeving.

www.bigdutchman.nl

Deze pagina bevat een selectie van nieuwe en vernieuwde producten voor 
de varkenshouderij. Informatie op deze pagina valt buiten de verantwoor-
delijkheid van de redactie van De Trog. Bel voor informatie over plaatsing 
van uw product op deze pagina: (0342) 418 478 of mail naar info@nvv.nl, 
o.v.v. Productnieuws.

Productnieuws

Bestel-app AgruniekRijnvallei

PigSaver succes

Zomervoeders ForFarmers

Luchtwasser bespaart geld

Europa lijkt nieuwe markten te hebben gevon-

den voor de afzet van varkensvlees. De verloren 

afzet naar Rusland vindt zijn weg langzaam 

maar zeker naar andere landen. Zuid-Korea 

en Filipijnen lieten een behoorlijke plus zien. 

Nieuw afzetgebied is Ivoorkust. Het Afrikaanse 

land voerde in het eerste kwartaal van dit jaar 

10.436 ton varkensvlees in.

Steeds meer supermarkten en instanties leggen 

geen Deens varkensvlees meer in het schap. 

Supermarktketen City Gross (35 fi lialen) heeft 

het vlees uit Denemarken helemaal in de ban 

gedaan. Marktleiders Ica en Coop tellen zeven 

vestigingen die de boycot uitvoeren. Het is de 

Zweden al langer een doorn in het oog dat ge-

importeerd vlees vaak niet aan de veel stren-

gere Zweedse standaard voldoet.

De Amerikaanse vleesexportorganisatie USMEF 

heeft Rusland opgeroepen zo snel mogelijk 

meer Amerikaanse vleesbedrijven toestemming 

te geven om varkensvlees te exporteren naar 

Rusland. Slechts twee bedrijven van Smithfi eld 

mogen varkensvlees leveren aan Rusland. Een 

bottleneck is het gebruik van het groeihormoon 

ractopamine door de Amerikanen.

In Rusland zijn meer dan tienduizend big-

gen preventief gedood vanwege een uitbraak 

van mond-en-klauwzeer (MKZ). Het gaat om 

een varkenshouderij in Primorsk, in het oos-

ten van Rusland. Meer dan vierduizend dieren 

vertoonden verschijnselen van de virusziekte. 

De regio is een van de belangrijkste varkenspro-

ducerende delen van het land.

Topigs is sinds kort actief in Engeland. Vanuit 

een k.i.-station in de regio Birmingham wordt 

sperma uitgeleverd aan klanten in heel Groot-

Brittannië. De Topigs distributeur, AIM-UK is ook 

verantwoordelijk voor de uitlevering van Topigs 

sperma in Ierland, Noord-Ierland en Schotland. 

Engeland was tot voor kort zeer gesloten voor 

genetica van buiten haar landsgrenzen.

  Nieuwe afzet gevonden

  Ban op Deens varkensvlees

  VS maant Rusland

  MKZ in Rusland

  Topigs in Engeland

Ruim honderd zeugenhouders in 

Nederland, België en Duitsland 

hebben de PigSaver van Nooyen 

Pig Flooring met succes getest in 

hun kraamhokken, meldt vloer-

systemenspecialist Nooyen. ‘De 

reacties van de deelnemende 

ondernemers zijn unaniem’, zegt 

Nooyen op de eigen website. 

‘Tegen een geringe investering 

en minimale extra arbeid kun-

nen de overlevingskansen van 

biggen drastisch worden ver-

beterd. PigSaver voorkomt ver-

kleumen van biggen. Deze legt 

u op de verwarmde plaat zodat 

de biggen hierin kunnen blijven 

liggen tot zij voldoende opge-

warmd zijn. 

Bekijk een fi lmpje hierover op: 

www.youtube.com/watch?v=-

eKQ86fWsm4

www.nooyen.com
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Juni

14-06-2014: 11.00-16.00 uur

Open dag CAH Vilentum

Drieslag 4 te Dronten

Najaar
11-11-2014 t/m 14-11-2014: 

09.00-18.00 uur 

Eurotier 2014

Internationale beurs voor veehouderij

Messegelände te Hannover

Kijk voor meer agendatips op 

www.nvv.nl/agenda-varkenshouderij

Agenda 
05

Nog een stuk of tachtig mensen en dan heb ik tweeduizend 
volgers op twitter. Een mooie mijlpaal.

Sinds een jaar of drie twitter ik actief. Ik was 

nog in dienst bij LTO Noord (Nieuwe Oogst) 

toen ik NVV-lid Frank van der Burg interview-

de. Ik maakte destijds een artikel over buren 

die zich tegen boeren keerden en Frank zat 

middenin een langslepende procedure. Hij 

vroeg me tijdens het gesprek of ik twitterde 

en vertelde wat een mooi en handig medium 

het voor hem was als varkenshouder. Ik had 

wel een twitteraccount, maar deed er tot dan 

toe weinig mee.

Vanaf toen echter ging ik actiever twitteren. 

Voornamelijk over ‘boerendingen’, maar 

soms ook een beetje privé. En inderdaad, 

Twitter is voor mij een zeer waardevol medi-

um geworden. Via de mensen die ik zelf volg 

en mijn volgers wordt ik voorzien van inte-

ressante informatie, nieuws, en persoonlijke 

ervaringen vanaf het boerenerf. Zelf voorzie 

ik mijn volgers regelmatig van interessante 

links over veehouderij en de agro-sector in 

het algemeen, meng ik mij in discussies over 

onze sector én probeer ik de dierenknuff e-

laars-lobby een beetje tegengas te geven. 

Daarnaast breng ik twee, drie keer per jaar 

onder de noemer ‘Boerentweetmeet’ twit-

terende boeren live bij elkaar. Elke boer die 

twittert, kan zich aanmelden voor die bij-

eenkomsten. Doel is om twitterboeren, die 

elkaar vaak alleen van Twitter kennen, in het 

echt met elkaar kennis te laten maken. De 

drie boerentweetmeets die inmiddels zijn ge-

houden, hebben al geleid tot mooie dingen. 

We zijn vorig jaar bijvoorbeeld spontaan uit-

genodigd door Sharon Dijksma in Den Haag 

en in januari door Esther de Lange in Brussel. 

Een van de jonge ‘boerentweetmeet-boeren’ 

heeft een baan bij een andere twitterboer 

aangeboden gekregen, de twitterboeren ont-

wikkelen vriendschappen en bekijken buiten 

de boerentweetmeets om bedrijven van an-

dere boeren die ze tijdens de bijeenkomsten 

hebben leren kennen. Twee boerinnen uit het 

oosten zijn door de boerentweetmeet een 

samenwerking aangegaan en verkopen hun 

streekproducten op elkaars open dagen én 

het idee voor de inmiddels wereldberoemde 

varkensglijbaan van varkenshouder Erik Ste-

gink in Bathmen is ‘geboren’ tijdens de aller-

eerste boerentweetmeet. Het is nog wachten 

op het eerste boerentweetmeet-huwelijk en 

de eerste boerentweetmeet-baby...

De volgende boerentweetmeet organiseer ik 

op zaterdag 28 juni. De ‘oude garde’ en nieu-

we twitterboeren hebben zich al aangemeld. 

Dus nóg meer contacten zullen ontstaan en 

nog meer kennis wordt gedeeld. En nog meer 

moois zal er uit voortvloeien. Twitterende 

varkensboeren zijn bij deze van harte uitge-

nodigd.

Da’s dus Twitter voor mij. Verbinden. Mensen 

verbinden, boeren verbinden en kennis ver-

binden. 

En één smartphone blijkt genoeg om die ver-

binding te maken. Letterlijk én fi guurlijk. 

Caroline van der Plas

Medewerker Communicatie, PR en Beleid

c.vanderplas@nvv.nl 

          @Lientje1967
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Twee regio’s hebben sinds kort een 

nieuwe contactpersoon, te weten: 

• regio Noord-Nederland:

Dick Bunskoek, Dalerveen

tel/fax: 0524-221425/0524-221004

e-mail: noordnederland@nvv.nl

• regio Achterhoek: 

Erwin ten Have, Zieuwent

tel/fax: 0544-374937/0544-352513

e-mail: achterhoek@nvv.nl

Voor de overige regio’s verwijzen wij u naar 

onze website www.nvv.nl/regiovoorzitters

Ook kunt u bellen met 0342-418478.
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Contactpersonen in de regio:
 regio Noord-Nederland:

Dick Bunskoek, Dalerveen
tel/fax: 0524-221425/0524-221004
e-mail: noordnederland@nvv.nl

 regio Salland:
Willy Wolfkamp, Haarle
tel/fax: 06-22248387/0548-595783
e-mail: salland@nvv.nl
twitter: @Willywolfkamp

 regio Twente: 
Jan Doeschot, Ambt Delden
tel/fax: 06-25256739/--
e-mail: twente@nvv.nl

 regio Achterhoek: 
Erwin ten Have, Ziewent
tel/fax: 06-22273006/0544-352513
e-mail: achterhoek@nvv.nl

 regio Veluwe: 
Pieter Bouw, Voorthuizen
tel/fax: 0342-472528/0342-472583
e-mail: veluwe@nvv.nl
twitter: @Pieter_bouw

 regio Rivierengebied:
Johnny Bull, Horssen 
tel/fax: 0487-542613/0487-540711
e-mail: rivierengebied@nvv.nl
twitter: @Johnnybull_

 regio West-Nederland: 
Nico Kroes, Alphen a/d Rijn
tel/fax:0172-433323/0172-436502
e-mail: westnederland@nvv.nl

 regio West-Brabant: 
Frank van der Burg, Alphen (NB) 
tel/fax: 013-5083427/013-5081364 
e-mail: westbrabant@nvv.nl
twitter: @Hoeve_Burglust

 regio Midden-Brabant/De Kempen: 
Lau Wouters, Bladel
tel/fax: 0497-385872/0497-360717
e-mail: middenbrabant-dekempen@nvv.nl 

 regio Veghel-Oss/Maaskant: 
Frans van Heertum, Schijndel
tel/fax: 06-51346398/-- 
e-mail: veghel-oss-maaskant@nvv.nl
twitter: @FransvanHeertum

 regio Zuidoost-Nederland: 
Marco Botden, Vredepeel
tel/fax: 0478-546334/-- 
e-mail: zuidoostnederland@nvv.nl

NVV-informatie NVV-agenda

Zij steunen de vakbond

Varkensnoteringen niet meer openbaar
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16 juni 2014, 20:00 uur, Ledenvergadering Regio Midden-Brabant/De Kempen, De Stapperij te Oirschot

26 juni 2014, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

2 juli 2014, 20:00 uur, Ledenvergadering Regio West-Brabant, Hotel Bellevue te Chaam

25 september 2014, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

21 t/m 23 oktober, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, Evenementenhal te Hardenberg

30 oktober, vergadering Landelijk Bestuur, De Bongerd te Heteren

 Varkens K.I. Nederland BV te Helvoirt

 Fransen Gerrits BV te Erp

 C.D. Heuvelman te Ouderkerk a/d IJssel

 Isidorus Mengvoeders BV te Weert

 Nysingh advocaten-notarissen te Apeldoorn

Het varkensprijzeninformatienummer 0900-2025320 (0,45/min) van de NVV geeft vanaf 1 mei geen ac-

tuele marktinformatie meer. Het Landelijk Bestuur heeft besloten de NVV Biggenprijs en de NVV Pro-

ducenten Referentieprijs, de ISN vleesvarkensnotering en de ISN slachtzeugenprijs alleen nog aan leden 

te verstrekken. Leden kunnen daarvoor met ingang van 1 mei terecht op onze vernieuwde website:  

www.nvv.nl/varkensnoteringen. Daarvoor is het wel nodig om in te loggen. Dat kan met de unieke inlog-

code die op 1 mei via de Nieuwsbrief aan u is gemaild. 

Ook worden de noteringen voortaan op maandagochtend in plaats van vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Heeft u geen inlogcode ontvangen, of heeft u een andere vraag hierover? Belt u dan met ons hoofdkantoor 

via: 0342 - 41 84 78 of stel uw vraag via info@nvv.nl.

Foto: PVE

Kijk voor meer sponsors op: www.nvv.nl/sponsoren-nvv


