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Productielocatie Uniekaas in Kaatsheuvel

VOORSCHOTMELKPRIJS DECEMBER E 41,37 PER 100 KG
De voorschotmelkprijs van DOC Kaas
voor de maand december bedraagt
E 41,37 per 100 kg excl. btw, bij een
jaarleverantie van 800.000 kg melk
met 4,41 % vet en 3,47 % eiwit. De
voorschotmelkprijs voor december is
daarmee ongewijzigd ten opzichte van
november. De vet- en eiwitprijzen voor
december zijn resp. E 3,657 en E 7,314
per kg. De maximale voorschotmelkprijs voor december bij 800.000 en
1,1 miljoen kg bedraagt resp. E 42,72 en
E 43,01 per 100 kg, excl. btw.

Agenda
29 dec
		
2 jan
15 jan
19 jan

Bekendmaking
melkprijs
Voorschot melkgeld
Betaling melkgeld
DOCumentje

De actuele ontwikkelingen op de zuivelmarkt zullen de melkprijs de komende
tijd niet ongemoeid laten. Gedreven
door de relatief hoge uitbetalingsprijzen van de afgelopen maanden ligt
de melkaanvoer in de EU op een hoog
niveau. Met name de markt voor magere melkpoeder lijdt hieronder. Door de
grote voorraden magere melkpoeder
en het huidige uitbetalingsniveau van
rauwe melk koopt de EU op dit moment
geen volumes op. De prijs voor magere
melkpoeder is hierdoor duidelijk onder
het interventieniveau gedaald. Inmiddels is in Brussel besloten dat er in 2018
geen interventie van magere melkpoeder zal zijn tegen een vaste prijs.
Boterprijzen zwakken af door de
grotere beschikbaarheid ervan. Ook
de kaasprijzen staan door de grotere
melkvolumes toenemend onder druk.
Als gevolg daarvan zullen de melkprijzen in het eerste kwartaal van 2018
duidelijk terugvallen in vergelijking
met het vierde kwartaal van dit jaar.
De eerste dalingen van melkprijzen van
enkele zuivelondernemingen zijn al
aangekondigd.

Ledenbijeenkomsten
In november vonden de rayonvergaderingen plaats en de extra ledenbijLees verder op pagina 2.

Beschikbaar melkgeld per 100 kg vanuit DMK
GmbH bij standaardgehalten van 4,00 % vet en
3,40 % eiwit voor beide cooperaties DMK eG en
DOC Kaas B.A.:
DMK melkprijs: omrekening van
ltr naar kg melk met factor 1,02

40,00

DOC Kaas melkprijs: omrekening
van ltr naar kg melk met factor 1,03

39,50

Voorschotmelkprijs 2017
prijzen in euro’s

DEC

t/m deze
maand

Vet gehalte %
Eiwit gehalte %
Vet prijs per kg
Eiwit prijs per kg
Vet waarde
Eiwit waarde

4,41
3,47
3,657
7,314
16,13
25,38

4,41
3,47
3,261
6,522
14,381
22,631

41,51
Toeslag/100 kg melk:
Kwantumtoeslag bij
800.000 kg
Duurzaamheids- en
weidegangtoeslag
Coöperatieve inhoudingen

0,86

0,860

0,90
(1,90)

0,900
-1,900

Voorschotmelkprijs/100 kg

41,37

36,87

Melkprijs bij maximale
duurzaamheids- en
weidegangtoeslag bij:
• 800.000 kg (excl. btw)

42,72

38,22

43,01

38,51

(Kwantumtoeslag E 0,86
per 100 kg, weidegangtoeslag
E 1,75 per 100 kg, duurzaamheidstoeslag E 0,50 per 100 kg)
• 1.100.000 kg (excl. btw)
(Kwantumtoeslag E 1,15,
weidegang-toeslag E 1,75 per
100 kg, duurzaamheidstoeslag
E 0,50 per 100 kg)
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Vervolg van pagina 1.

eenkomst met DMK in Zwolle. In de
decembereditie van Voor Elkaar staat
een terugblik op deze bijeenkomsten.
Hierin wordt ook aandacht besteed
aan de belangrijkste onderwerpen die
tijdens de rayonvergaderingen aan de
orde zijn geweest.

Stappen vooruit
Inmiddels heeft u een kerstattentie
van DOC Kaas/DMK ontvangen. Deze
attentie heeft DMK GROUP aan alle
leden van coöperatie DOC Kaas B.A. en
Deutsches Milchkontor eG in Nederland en Duitsland beschikbaar gesteld.

Vijf nieuwe
ledenraadsleden
benoemd

Met deze attentie sluiten we een jaar
af waarin weer veel is gebeurd, zowel
in de zuivelsector als bij DMK en DOC
Kaas. De onderneming DMK heeft dit
jaar een aantal goede stappen vooruit
gezet en maatregelen voor de komende
jaren aangekondigd om de resultaten
verder te verbeteren. Als bestuur van
DOC Kaas B.A. zien wij deze maatregelen met vertrouwen tegemoet.

Rayon 43 dhr. E. Donker
uit Spanga
Rayon 44 mevr. C. Arkink-Wolthuis
uit Emmer Compascuum
Rayon 46 dhr. N. Koopman
uit Vasse
Rayon 46 dhr. M. Schennink
uit Wehl
Rayon 48 dhr. R. v.d. Brake
uit Almere

Namens bestuur en directie wensen wij
u prettige feestdagen en een gezond en
voorspoedig nieuwjaar toe.

Vervolg project weidevlees met
Exportslachterij J. Gosschalk & Zn.
Sinds 1 december 2016 is Exportslachterij J. Gosschalk & Zn. B.V. samen
met DOC Kaas gestart met het project
‘vlees van Nederlandse melkkoeien
met weidegang’. Het streven is om dit
Nederlandse vlees van de melkkoe die
in de weide heeft gegraasd separaat in
de markt te positioneren.
Meer dan 250 leden hebben zich voor
dit project aangemeld. En niet zonder
succes. De samenwerking heeft onder

andere geresulteerd in de burger voor
de Thrill Grillrestaurants van mede-
eigenaar en chef kok Robert Kranenborg,
die belegd wordt met een lekker plakje
DOC Kaas. Deze burger wordt uitsluitend geproduceerd van het rundvlees
dat u en andere DOC Kaas-veehouders,
die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor weidegang, het afgelopen jaar
hebben geleverd.
Om dit mooie Nederlandse product nog

tournedos
riblappen

biefstuk

entrecôte

ossenstaart
rosbief
bieflappen
sucade vlees
(draadjesvlees)

hachee
vlees

tartaar
poulet (soepvlees)
gehakt

verder in de markt te zetten wil Exportslachterij J. Gosschalk & Zn. B.V. deze
tot nu toe unieke samenwerking ook in
de toekomst voortzetten. Veehouders
die zich hebben aangemeld bij Exportslachterij J. Gosschalk & Zn. B.V. en voldoen aan de voorwaarden ontvangen
bovenop het reguliere kilogramprijsschema E25,- per goedgekeurde koe.

Heeft u interesse in deelname
dan kunt u informatie en aanmeldformulieren aanvragen via
weidegang@gosschalk.nl of door
contact op te nemen met uw rayonadviseur.
Heeft u vorig jaar deelgenomen
aan het project en wilt u dit blijven
doen, dan hoeft u niets te doen.
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REGI O N A L E LED EN V ERG A D ERIN GEN DMK

‘We hebben de afgelopen 12 maanden vrijwel alles
gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen’
1

Uit: het ledenblad van DMK Milchwelt nr. 4 - 2017
BREMERHAVEN
7. 11. 2017

RENDSBURG
6. 11. 2017

2

6

3

LINSTOW
10. 11. 2017

4
OLDENBURG
7. 11. 2017

VERDEN
8. 11. 2017

5
ZWOLLE/NL
9. 11. 2017

7
8
WERL
13. 11. 2017

BAUNATAL
13. 11. 2017

9
ERFURT
14. 11. 2017

Vertegenwoordigers en directieleden op tournee langs de regionale ledenvergaderingen,
afgelopen november

VERTEGENWOORDIGERS VAN COÖPERATIE EN ZUIVELONDERNEMING EN DE
DIRECTIE VAN DE DMK GROUP KWAMEN OP DE REGIONALE LEDENVERGADERINGEN
VAN DIT JA AR TOT EEN POSITIEVE TUSSENTIJDSE SLOTSOM WAT BETREFT DE
HERSTRUCTURERING VAN DE ONDERNEMING EN DE GENOMEN MA ATREGELEN.

“De zee wordt ruwer, maar onze nieuwe
koers klopt,” aldus Ingo Müller, CEO van
de zuivelonderneming. De onderneming
heeft vrijwel alles gerealiseerd wat ze
zich had voorgenomen. Tegelijkertijd
kondigde Müller verdere maatregelen
aan om het bedrijf toekomstbestendig
te maken. Voor het eerst vond een van
de in totaal negen bijeenkomsten plaats
bij coöperatie DOC Kaas in Zwolle.
Müller legde uit dat de hogere melkprijs
van DMK in 2017 voor eenderde het
gevolg was van het 4-puntenplan. De
overige tweederde was te danken aan
de goede marktsituatie. Zo zijn er inmiddels 6 business units ingericht die als
zelfstandige ondernemingen opereren
en zal het 4-puntenplan de komende
periode verder worden uitgevoerd. Dit

betreft het verder stroomlijnen van de
organisatie, verbeterde grondstoffenplanning, kostenreductie en optimalisatie van het product-portfolio. Ingo
Müller: ‘Als melkvolumes wegvallen
door opzeggingen van leden, dan zullen
we dat gebruiken om te stoppen met
dat deel van het product-portfolio dat
de minste toegevoegde waarde heeft.’
Het motto in 2018 is volgens Ingo Müller: ‘Realiseren, realiseren, realiseren.’
Daarbij hoeft DMK geen ‘megaconcern’
te worden, maar moet het zich focussen op markten met meerwaarde – op
de Duitse en Nederlandse thuismarkt,
en in het buitenland op 30 focusmarkten, in plaats van 100 zoals tot nu toe.
Tijdens de vergaderingen hielden ook
Heinz Korte als voorzitter van de raad

‘Als een business unit de concurrentie
niet kan bijbenen, moet hij beter worden. Onze nieuwe structuur maakt een
directe vergelijking mogelijk.’
Ingo Müller over de nieuwe organisatie
‘We gaan 250 kantoorfuncties
schrappen, waarvan 70 procent al is
gerealiseerd. Op die manier verlagen
we de administratieve kosten met 15
miljoen euro per jaar.’
... over de kostenstructuur
‘Met 2,3 miljard kilo GMO-vrije melk
zijn we de grootste aanbieder van
GMO-vrije zuivelproducten in Duitsland en Europa geworden. We zullenn
niemand dwingen om GMO-vrij te produceren, maar eraan werken om het in
de toekomst voor iedereen mogelijk te
maken.’
... over grondstoffenplanning

van commissarissen, bestuursvoorzitter Thomas Stürtz en de directeur van
coöperatie DMK Deutsches Milchkontor
eG, dr. Klaus A. Hein, een presentatie.
Als vertegenwoordiger van het management van DMK GmbH zat Volkmar
Taucher (CFO) op het podium. Na de
presentaties werd er intensief gediscussieerd.
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KO E S I G NALEN

van Boerenveearts Gerrit Hegen

Nog een keer droogstandsvoeding
Ligt hier volop goed voer voor de
droge koeien? (zie foto)
Nee dus. De witkop is aan het zoeken/selecteren. De gevarendriehoek
is duidelijk te zien: de hongergroeve
is niet goed gevuld. 6 van de 15 koeien in deze groep droge koeien lieten
dit zien. Dat komt omdat er per dag
te lang te weinig of te weinig smakelijk voer voor ligt.
Veel te halen!
Door te zorgen voor een goede DS
opname met smakelijk voer zie je
een goed gevulde hongergroeve. Als
het berekende rantsoen dan ook nog
klopt dan heb je de meeste kans op:
• een goede weerbaarheid van de
koe
• een goede voorbereiding van de
koe op de volgende lactatie (uier,
klauwen en benen, pens)
• een goede hoeveelheid en kwaliteit biest
• vitale kalveren met een goede
opnamecapaciteit van de darm

Doel		

Eis

Herstel pens

Volumineus materiaal, structuur, herkauwen

Herstel uier

Volumineus materiaal, structuur, herkauwen

Herstel klauwen

Bekappen voor droogzetten, Mortellaro de baas
Volumineus materiaal, structuur, herkauwen

Actieve botstofwisseling

Laag K, voldoende Mg, P, Vitamine D, kation-anion

(melkziektepreventie)

verschil è 0, dag van kalven volop Ca

Geen vetaanzet in far off of vetafbraak in close up

VEM op norm (zie tabel 2), voldoende opname van DS
in de hele droogstand en op dag van afkalven

Goede vitaliteit kalf

VEM en RE op norm (zie tabel 2)

Goede hoeveelheid en kwaliteit

VEM en RE op norm (zie tabel 2)

biest

Minimaal 6 liter, biestmeter in groen, Brixmeter 21%

Voorbereiding uier

VEM en RE op norm (zie tabel 2)

Voorbereiding pens op zetmeel-

Positieve OEB en max. 1.200 g zetmeel in droogstand.

vertering

DS opname in close up borgen

Voorkomen uitdroging in droog-

Volop water ter beschikking

stand en op dag van afkalven
Tabel 2: Eisen aan het droogstandsrantsoen en wat er per dag in de koe moet

DS
VEM
kg/dag

RE
g/dag

OEB
g/dag

Far off

12 uit
9000
ruwvoer

1500

150-250

1600

150-250

Close up 10-11 kg 10000
uit
ruwvoer,
2kg uit
krachtvoer

Zetmeel KAV
g/dag

Mg
P
Vit. D3
g/kg DS g/kg DS

1200

<0

2,5

3.2

25000
i.e.

1200

<0

3

3.2

25000
i.e.

v

Groep

v

Een waarheid als een koe:
1. De voeropnamecapaciteit van de
pens van de hoogdrachtige koe
daalt met 1,5 tot 2 kg DS in de
laatste 2 weken voor het kalven
door het groter wordende kalf.
Dat moet je compenseren met
krachtvoer.
2. Een drachtige vaars heeft door de
jeugdgroei meer eiwit nodig in de
laatste 6 weken voor kalven dan
een droge koe (altijd 1.600 gram
per dag).

Tabel 1: Afvinkschema: voldoet het droogstandsrantsoen aan de eisen?
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Gevelbordje Uniekaas
Na afloop van de rayonvergaderingen
dit najaar kregen de leden-veehouders
een gevelbordje van Uniekaas mee. Een
aantal leden heeft het bordje inmiddels
een plekje gegeven en ons een foto
gestuurd.
Fam. Van Leussen
uit Linde (Dr)

VOF Mensink
uit Dedemsvaart

Fam. Ensink
Tweede Exloërmond

David Willig
uit Vreeland

UNIEK E S AM ENWE R K IN G U N I E K A A S E N DE FON DU E FA BRIEK

Uniekaas-fondue in ‘De Fondue Fabriek’
U N I E K A A S E N DE FO N D U E FAB R I E K I N GO U DA H E B B E N D E H A N D E N I N E E N
G E SL AG E N. VA N AF N U KU N J E K A A S FO N D U E N M E T É CH TE G O U D S E K A A S VA N
U N I E K A A S I N H E T N I E U W E P O P - U P R E STAU RA NT ‘ D E FO N D U E FA B R I E K ’ I N
G OU DA; DE K A A S STAD B I J U ITSTE K.

Er zijn twee Goudse kaassoorten
gekozen voor de basis van de ultieme
Goudse Uniekaas-fondue. Extra rijk en
vol van smaak door de unieke eigen
recepturen in combinatie met de juiste
leeftijden. Hoe langer gerijpt, hoe intenser de smaakbeleving. Daarnaast is
Uniekaas volledig natuurlijk doordat de
kaas geen conserveringsmiddelen en
E-nummers bevat en is Uniekaas BGA
gecertificeerd: met 100% Nederlandse
melk en 100% Nederlandse rijping en
bereid volgens traditioneel recept.
Oerhollands genieten dus!

Truffel en gorgonzola
Er staan drie verschillende kaasfondues

op het menu: een mix van Goudse kazen,
een fondue van Goudse kaas verrijkt met
truffel en een fondue met Goudse kaas
en gorgonzola. Uniekaas is de leverancier
van de Goudse kazen. De Fondue Fabriek
huist in de Lichtfabriek, waar meerdere
horecagelegenheden zijn.

Goudse Waag
Nieuwsgierig geworden naar de historie van Goudse kaas? Breng dan een
bezoek aan de Goudse Waag. Dit is een
historisch pand uit 1668 waar vroeger
de Goudse kazen werden gewogen. Nu
is dit het Kaas- en Ambachtenmuseum
waar je van alles te weten kunt komen
over de historie van de Goudse Waag
& kaas en het merk Uniekaas. In het
museum is bovendien veel informatie
te vinden over de Goudse ambachten.
Uniekaas is sinds 2008 beheerder van
dit monumentale pand.
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A FS P R A K EN NZO EN N EV IDI

Vetzuursamenstelling in beeld

Project ‘Duurzaam
ontwikkelen op
Drentse bodem’
Provincie Drenthe heeft in samenwerking met LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie het project
‘Duurzame bedrijfsplannen’ gestart.
Zij zien in Drenthe volop kansen
om te ontwikkelen en te laten zien
hoe grondgebonden, duurzame
melkveehouderij leidt tot sterke
bedrijven waar een goed inkomen
te verdienen is en waar de samenleving TROTS op is.
Bij deelname aan het project
kunnen Drentse melkveehouders
ondersteuning krijgen bij het
opstellen van een onafhankelijk
duurzaamheidsplan als leidraad
voor het (verder) verduurzamen van
hun bedrijfsvoering. Samen wordt
gekeken naar de duurzaamheidsambities van de melkveehouder,
naar de commerciële realiteit van
het betreffende melkveehouderijbedrijf en de financierbaarheid
van het duurzaamheidsplan. Door
middel van een plan van aanpak
kunnen melkveehouders gebruik
maken van kennis over kringlopen,
bodem, graslandbeheer, biodiversiteit, gezonde veestapel, energie
en arbeid.
Heeft u een melkveebedrijf in
Drenthe en wilt u aan de slag met
een duurzaamheidsplan voor uw
eigen bedrijf? Dan kunt contact
opnemen via info@duurzamemelk
veehouderijdrenthe.nl of via telefoon +31 6 230 392 41.

De Nederlandse Zuivel Organisatie
(NZO) en de brancheorganisatie voor de
diervoerindustrie Nevedi hebben per
1 november 2017 afspraken gemaakt
over het gebruik van pensbestendige
vetten in het diervoer. Toenemend
gebruik van deze vetten heeft er toe
geleid dat de vetzuursamenstelling van
het melkvet is veranderd. Om problemen
bij de verwerking van boerderijmelk
te voorkomen, is er tussen NZO en de
diervoerindustrie een aantal afspraken
gemaakt en past de diervoerindustrie de
samenstelling van het veevoer aan.
Het volgende is afgesproken:
• er wordt geen gebruik meer gemaakt
van gefractioneerde harde vetten;
• de melk wordt de komende wintermaanden gemonitord aan de hand
van het landelijke referentiemonster
waarbij:
- de maximale landelijke waarde van
palmitinezuur (C16:0) in de melk
de komende wintermaanden niet
hoger zal zijn dan de maximale
waarde in de winter van 2014, toen
er nauwelijks pensbestendige vetten werden gebruikt (de maximale
waarde bedroeg toen 32% van het
totaal vetzuren);
- de maximale landelijke waarde
voor Solid Fat Content (maat voor
de hardheid van het melkvet) in de
melk de komende wintermaanden

niet hoger zal zijn dan de maximale
waarde in de winter van 2014, toen
er nauwelijks pensbestendige vetten
werden gebruikt (de maximale waarde bedroeg toen 21,5 %);
Aan de hand van de resultaten uit het
landelijke referentiemonster bekijkt NZO
samen met de diervoerindustrie of de
voorzorgsmaatregelen effect hebben.
Voorlopig gelden de genoemde maatregelen voor de komende maanden.
Afhankelijk van het effect op de vetzuursamenstelling van de melk volgen
mogelijk aanvullende maatregelen.

Monitoring boerderijmonsters
Sinds kort worden ook alle tankmelkmonsters onderzocht op de meest relevante vetzuren: C14:0 (myristinezuur),
C16:0 (palmitinezuur), C18:0 (stearine
zuur) en C18:1 (oliezuur). Sinds 29
november ontvangt u informatie over de
gehalten van deze vetzuren in de melk
die u hebt geleverd via Z-net. Indien u
pensbestendige vetten voert, verzoeken
wij u deze gegevens te gebruiken als
hulpmiddel bij het eventueel bijstellen
van het rantsoen in overleg met uw
voederleverancier.

100.000 KG MELK
Gedurende de afgelopen periode hebben de
volgende DOC Kaas-bedrijven een koe met
een levensproductie van meer dan 100.000 kg
kunnen huldigen. Wij feliciteren de eigenaren
en de koeien met deze bijzondere prestatie.

Naam koe

Naam vader

Farah 928		
Geertje 147
Olympic
Janna 36
Kirby
Doetie
Jesper

100.000
kg melk

Eigenaar

Woonplaats

Mts. Fontaine-Tiemes
Dhr. P.R. Werkman
Fam. van’t Klooster
Dhr. A.J. van Vliet

Giesbeek
Kerkenveld
Boyl
Jirnsum
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Bereikbaarheid tanklokaal

Hagel, regen, sneeuw en strakblauwe
luchten. Herfst en winter hebben vele
gezichten. Om het ophalen van de
melk zo goed mogelijk te laten verlo-

pen, is het van belang dat erf en tanklokaal goed bereikbaar zijn voor de RMO.
Ook onder winterse omstandigheden.
Het advies is dan ook om standaard

TE KOOP A ANGEBODEN
Te koop
Mueller melkwinningsapparatuur
Mueller melktank 7145 liter type
O-1750 serienr. 31189 koudevulling
R 507,
Mueller Freheater D80 R507 80 liter
febr13/2009,
KoelingCopeland model ZSM938TFDohneHPN serienr. 04E310398T,
Melkwacht MM-99mp, Meko voorkoeler 2009 type M8A-30-32-1.

Te koop wegens verplaatsing bedrijf
Mobiele melkstal dairymaster 2x12
Swing Over, met melkmeting en
automatische afname. Nieuw in gebruik genomen, nu ruim twee jaar in
gebruik.
Afmetingen uitgeklapt:
Lengte: 13m Breedte: 5,75m.
Capaciteit: 80 tot 90 koeien per uur.
Momenteel in gebruik, beschikbaar
omstreeks 1 februari 2018.

Westfalia melkmachine
Vacuümpomp RPS 1500 Westfalia,
spoeling Miele, rest Westfalia,
12 stands visgraat met nieuwe stalen putrand, automatische afname,
melkmeetglazen (28 ltr.) plus enkele
reserve. Alles compleet.
Voor meer informatie:
J. van Dongen te Hulten (NB)
Tel. 06 - 33838663

De melkstal huren is bespreekbaar.
Neem gerust telefonisch contact op
om te komen kijken. Foto’s staan op
marktplaats.nl.
Voor meer informatie:
Cees van der Lee
Tel. 06 - 19562038

een hoeveelheid zout op voorraad te
hebben: hiermee voorkomt u dat de
RMO het erf niet op kan en daardoor
de melk niet kan ophalen.

Te koop wegens overgang naar melk
robot
Gebruikte Surge 2x4 visgraat melkstal
bestaande uit:
- 2 RVS kabinetten met pulsators,
afname en schakelingen
- Melk-lucht afscheider + melkpomp
en kleppen
- 8 Eclips melkklauwen + slanggeleiders
- Surge Electric brain pipeline wasser +
spoelbak
- Kleppen, schakelkasten, omvormer
110V
- 8 Pikalo voerautomaten + RVS schalen
- Nedap centraal toetsenbord + 2 doorloop koeherkenningen + 60 responders met halsbanden
Tevens te koop: krachtvoerbox met
Hanskamp pneumatisch afsluithek
Alles t.e.a.b.
Voor meer informatie:
H. van Zijl, omgeving Pijnacker (ZH)
Tel. 06 - 50678004
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LEDEN DIEN ST
De rayonadviseur is ’s ochtends te
bereiken tussen 8.00 - 9.30 uur.
Na 9.30 uur is hij alleen in dringende
gevallen bereikbaar. Zijn vaste telefoon is dan doorgeschakeld naar
zijn mobiele. U kunt een bericht inspreken waarna hij u zal terugbellen.
U kunt hem ook een email sturen.
Het telefoonnummer en e-mailadres
van uw rayonadviseur staan op
Z-net, op de melkgeldafrekening en
het wekelijkse VIO-bericht.

verloop vet- eiwitgehalte per maand
4,65

Voor noodgevallen kunt u buiten
kantooruren het calamiteiten
nummer bellen: 088 - 230 00 00.

4,45
4,25
4,05
vetgehalte % 2017
vetgehalte % 2016
eiwitgehalte % 2017
eiwitgehalte % 2016
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relatieve melkaanvoer 2017 t.o.v. 2016 (januari 2016 = 100 %)
6,0%
2017
2016

4,0%

BEL A N G R IJ KE
T ELEFO O N N U MMER S
DOC Kaas algemeen 			
0528 - 280 440
Rayonadviseur				
Zie melkgeldafrekening / Z-net
DOC Kaas calamiteitennummer		
088 - 230 00 00
Wijzigingen in NAW-gegevens		
0528 - 283 126 (08.00-12.30) of
i.schipper@dockaas.nl
RMO-vervoerder MTT		
0523 - 648 739
(buiten kantooruren: 06 - 53 13 94 18)
Bestellen ampullen Delvo test
www.schippers.nl/delvotest of
0497 - 339 771 of
contact.nl@schippers.eu
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COLOFON
Dit is een uitgave van DOC Kaas B.A.
Adres
Buitenvaart 4001
7905 TC Hoogeveen
Postadres
Postbus 1
7900 AA Hoogeveen
Telefoon +31 (0) 528 - 280 440
Mail info@dockaas.nl
DOCumentje wordt digitaal gedrukt op
FSC-gecertificeerd papier. Het FSCkeurmerk geeft de zekerheid dat de
grondstof voor het papier (pulp) afkomstig
is uit verantwoord beheerde bossen.

