Mts. Mebelder bouwt gestaag aan toekomstbestendig melkveebedrijf

Goed huwelijk tussen innovatie
en arbeidsverlichting

Herman en Joke Mebelder

HALLE - De ontvangst op het bedrijf van man-vrouw maatschap
Herman en Joke Mebelder in het Gelderse Halle is allerhartelijkst:
Achterhoekse gastvrijheid pur sang. Volgens goed Achterhoeks
gebruik laat Herman echter niet direct het achterste van zijn tong
zien. ‘Ik lees vaak artikelen van collega-veehouders, waarin ze zich
verrassend genoeg anders manifesteren, dan hoe ik ze persoonlijk
ken. Daarnaast: ons bedrijf is in onze optiek niet zo bijzonder; we
slaan ons niet graag op de borst.’
Wat volgt is een geanimeerd gesprek, waarin de passie van Herman (57)
en Joke (57) voor hun melkveebedrijf goed tot zijn recht komt. Gezegend
met drie kinderen, Anne (24), Maarten (22) en Joost (19), lijken ook de
vooruitzichten voor het bedrijf op lange termijn goed. ‘Anne rondt haar
studie Management, Economics & Consumer Behavior af op de Wageningen
Universiteit, Maarten is als HBO student Toegepaste Biologie op zoek naar
stageplaats en de jongste, Joost, volgt een studie op het AOC. Ook de
bedrijfsomvang met 80 hectare, waarvan 70 hectare in eigendom en 10
hectare gehuurd, biedt perspectief. 15 hectare is in gebruik als maisland, 65
hectare als grasland.
De veestapel omvat momenteel 130 melkkoeien; Herman en Joke streven
ernaar dit uit te breiden naar 150 melkkoeien. Ten tijde van de fosfaatreferentiedatum 2 juli 2015 was er veel jongvee op het bedrijf. Herman
verwacht de omvang van 150 melkkoeien geleidelijk te bereiken door o.a.
jongvee ‘in te ruilen’. De solide basis onder het bedrijf komt tot uitdrukking in
aansprekende productiecijfers: gemiddeld 10.000 liter/koe/jaar met 3.40%
eiwit en 4.20% vet. Maaien, schudden en harken voert Mebelder in eigen
beheer uit; de loonwerker zaait, bemest en oogst.

Lees verder en bekijk ook de bedrijfsvideo >>

SAC en CRV koppelen
managementprogramma’s

Het CRV VeeManager managementsysteem kan vanaf heden gegevens
uitwisselen met het programma Saturnus, waarmee de melksystemen
van SAC zijn uitgerust. Hierdoor kost het registreren van gegevens
minder tijd en krijgen veehouders een totaalpakket aan waardevolle
managementinformatie.
De koppeling tussen Saturnus en VeeManager heeft als belangrijk voordeel
dat veehouders praktijkgegevens maar één keer hoeven te registreren.
VeeManager is daarbij leidend voor de invoer van gegevens. De daaruit
voortvloeiende managementinformatie is gemakkelijk op te vragen.
Lees meer >>

Harry Broek: 12,5
jaar SAC

SAC Servicebedrijf
Castelein viert
25-jarig bestaan

Harry Broek is al 12,5 jaar
Service- en Installatie-technicus
bij SAC, een beroep waaruit hij
elke dag voldoening haalt!

SAC Servicebedrijf Jan Castelein
gevestigd in het Friese
Scharnegoutum viert dit jaar
haar 25-jarig jubileum!

‘De interesse voor de
melkveehouderij komt vanuit mijn
ouders, beiden komen namelijk van
de boerderij,’ verklaart Harry zijn
voorliefde voor de sector waarin
hij werkt. Ook het technische
aspect werd hem met de paplepel
ingegoten. Harry ging als kind al
met zijn vader mee om koeltanks
te installeren en repareren voor de
koeltank afdeling van Coberco, dat
later Meko werd. Later heeft Harry
ook vakantiewerk verricht voor
Meko, dat nu Mueller heet.

Namens SAC feliciteren wij Jan en
Rinske Castelein en de onmisbare
werknemers van harte met deze
memorabele prestatie. Ter ere van
dit jubileum heeft Jan een jubileummagazine uitgebracht, iets wat wij
graag delen met al onze lezers!
Lees meer >>

Lees meer >>

Open dag bij Familie Klein Hegeman-Bakker
LOO-BATHMEN - Op 20 mei
jongstleden was het zover: de open
dag bij familie Klein HegemanBakker. De open dag is zeer
succesvol verlopen met meer dan
1.000 bezoekers!
De familie Klein Hegeman-Bakker
heeft een nieuwe ligboxenstal over de
oude geplaatst en beschikt nu over
een capaciteit van 210 ligboxen. Op dit
moment staan er 3 RDS Futureline MAX
boxen, 1 gespiegelde robot en 1 enkele,
waarbij er met de bouw al rekening
is gehouden voor een vierde box. De
familie beschikt nu over verschillende
selectiesystemen, waaronder
beweidingsselectie.
Wij wensen de familie Klein Hegeman–
Bakker heel veel succes en gemak met
de nieuwe stal!

Opening Diary Campus

LEEUWARDEN - De driedaagse opening van de Leeuwardse Dairy
Campus was een drukbezocht evenement. Waar donderdag 26 mei
jl. staatssecretaris Martijn van Dam de SAC FDS3 krachtvoerboxen
bewonderde, kwamen op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2016 met
name melkveehouders en andere geïnteresseerden de gloednieuwe
onderzoeksfaciliteiten aanschouwen.
Het prachtige weer en het feit dat de meeste melkveehouders het gras in de
kuil hadden waren belangrijke succesfactoren voor de opening.
Wij bedanken alle bezoekers voor hun belangstelling en wensen
Dairy Campus veel succes met onderzoeken naar een duurzamere en
efficiëntere melkveehouderij!

Succesvolle deelname aan Land- en
Tuinbouwbeurs Oost-Nederland 2016
ZELHEM - SAC was ook vertegenwoordigd op de Land- en
Tuinbouwbeurs Oost-Nederland van dinsdag 31 mei t/m donderdag 2
juni 2016 in het Gelderse Zelhem. Op deze beurs werd voor het eerst
de geitencarrousel-demo tentoongesteld aan het publiek. Hiermee
loopt SAC voorop in de geitenmarkt, wat ook blijkt uit de grote
interesse en vele aanvragen hiervoor. De demo trok veel bekijks van
zowel geitenhouders als rundveehouders.
Op de eerste dag van de beurs vond er ook een geitensymposium
plaats, waarbij SAC-geitenspecialist Henk Nagelhout aanwezig was. Voor
geitenhouders is Henk in alle opzichten een vraagbaak.
Al met al kan SAC terugkijken op een goede beurs, waarbij met name lokale
contacten werden opgedaan en onderhouden.
Heeft u vragen over de nieuwe (geiten)carrousel van SAC? Neem
vrijblijvend contact met ons op; wij gaan graag met u in gesprek.
Neem contact met ons op >>

Bekijk de video!

Vacature: SAC Service Monteur

Voor de regio Zutphen-Arnhem-Doetinchem zijn wij op zoek naar een Service
Monteur voor conventionele melkwinning. Om een idee te krijgen hoe een
dag van een SAC Service Monteur eruit ziet hebben we zo’n werkdag op film
vastgelegd: https://youtu.be/cjxET1Bfy3E
Ben jij, of ken jij iemand die zin heeft in een uitdagende technische functie als
SAC Service Monteur? Je bent inzetbaar voor de conventionele melkwinning
en hebt goede doorgroeimogelijkheden naar Allround Service Monteur
melkwinning!
Lees de gehele vacature en neem contact met ons op >>

Nieuw SAC Nederland personeel

SAC Service Monteur
Jan Buunk

Marketing en Communicatiespecialist
Bart Gieling

Maak nader kennis met Jan Buunk >>

Maak nader kennis met Bart Gieling >>

