M.m.v.
top-melkveeondernemer Matthé
van de Water
(Denemarken)

Studiedag melkveehouderij
Blijvend verbeteren

Beste melkveehoud(st)er,

DATUM:
LOCATIE:
TIJD:

Vrijdag 7 september 2018
Nobis Asten
Nobisweg 1, 5721 VA Asten
10:30 - 16:30 uur

Regelgeving, schommelende melkprijzen, maatschappelijke veranderingen: ondernemen
in de melkveehouderij kent steeds meer uitdagingen. Continu werken aan verbetering
van de bedrijfsvoering is daarom noodzakelijk om een goed toekomstperspectief te
behouden. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat top-melkveeondernemer Matthé
van de Water zijn visie met ons wil delen.
In 1995 emigreerden Matthé en Tine naar
Denemarken. In twintig jaar tijd bouwden zij hun
bedrijf uit naar 600 melkkoeien, 440 stuks jongvee
en 310 ha grond (waarvan 260 ha eigendom). De
groei van het bedrijf ging niet vanzelf. Maar met een
duidelijke visie en de wil om blijvend te verbeteren,
heeft het echtpaar het bedrijf kunnen uitbreiden
naar de huidige omvang en worden er goede
technische en financiële resultaten geboekt
(11.500 kg melk met een vervanging van 20%).

PROGRAMMA
10.30

ONTVANGST

11.00

Melkveeondernemer Matthé van de Water
(houdt 600 melkkoeien in Grindsted, Denemarken)

12.30

LUNCH

13.15

Aanvang verbetersessie, ronde 1

14.00

Einde ronde 1/wisselen

14.10

Aanvang verbetersessie, ronde 2

14.55

Einde ronde 2/wisselen

15.05

Aanvang verbetersessie, ronde 3

15.50

Einde ronde 3

16.00

Terugkoppeling vanuit verbetersessies

16.30

EINDE STUDIEDAG

Het ochtenddeel van deze studiedag zal volledig door Matthé van de Water verzorgd
worden en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Hierna volgt een lunch.
Vervolgens starten drie verbetersessies waar in kleine, interactieve groepen gesproken
wordt over verbetertrajecten op melkveebedrijven. Na afloop van elke sessie schuift de
groep door naar de volgende inleider:
Waar ligt het optimale resultaat op mijn bedrijf?
Door Jeroen van Zuylen, bedrijfsadviseur melkveehouderij bij ABAB.
Sturen op fosfaatrechten in plaats van melkquotum
Door Leo Peters, bedrijfsadviseur melkveehouderij bij Arvalis en Nard Driessen,
makelaar bij Arvalis.
Welk van de 5 rantsoenen krijgen uw koeien?
Door Eric Heber, rundveespecialist bij Voergroep Zuid.
Aanmelden
Op de achterzijde van deze uitnodiging staat hoe u zich aan kunt melden.
Meld u aan vóór 5 september.
We zien u graag!
Met vriendelijke groet,

Gelegenheid om na te praten onder het
genot van een hapje en een drankje.

ABAB, Arvalis en Voergroep Zuid

Studiedag melkveehouderij
DATUM:

Vrijdag 7 september 2018

LOCATIE:

Nobis Asten
Nobisweg 1, 5721 VA Asten

TIJD:

10.30 tot 16.30 uur

AANMELDEN: Vóór 5 september 2018
	Aanmelden kan via de website via www.abab.nl/studiedag
of door contact op te nemen met uw relatiemanager.
	Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@arvalis.nl, of
het invullen van het formulier op de website of door te bellen naar
telefoonnummer 0475-355700.
	Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar
verkoopbinnendienst@voergroepzuid.nl of het invullen
van het formulier op de website of door te bellen naar
telefoonnummer 088-7300500.
* In verband met de privacywetgeving mogen we geen adressenbestanden uitwisselen.
Het kan daarom zijn dat u de uitnodiging meerdere keren ontvangt.
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