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Nr. 13 – maart 2009
Van de bestuurstafel
Hierbij de 13e nieuwsbrief. De bedoeling was
een korte nieuwsflits, maar er zijn zoveel gebeurtenissen dat het een nieuwsbrief geworden
is. Het was jammer dat de ledenvergadering
matig bezet was. Het zijn meestal dezelfde gezichten die we zien. Dit jaar zijn er diverse werkgroepen van start gegaan om de paardenmelk
en vereniging te gaan ondersteunen en promoten. Naast de bestuursleden zijn nu verschillende andere mensen actief geworden. Als bestuur
zijn we erg blij met deze ondersteuning. Hierbij
willen we nogmaals Jenk de Jong bedanken
voor de steun die de vereniging van hem en zijn
organisatie de laatste tijd gekregen
heeft. Zonder hem en Syntens waren de diverse
werkgroepen niet van de grond gekomen. Ook
was Saskia niet aanwezig op de laatste ALV.
We wilden haar persoonlijk bedanken voor de
jaren dat zij zich ingezet heeft voor onze vereniging. We hadden een mandje met producten
voor haar, wat we haar nu toe zullen sturen.
Daarnaast hebben jullie vast wel meegekregen
dat het welzijn van paarden op de politieke
agenda staat. Dit is één van de zaken waarin de
meeste bedrijven zich van andere paardenbedrijven in positieve zin onderscheiden. Wel willen
hier dit jaar dan ook extra aandacht aan besteden

Geen Open Dag in 2009
Tijdens de laatste ALV kwam ondermeer de
open dag aanbod. Uit de reacties bleek, dat het
lastig is om één gezamenlijke datum te prikken
en dat de belangstelling sterk afhangt van de
publicitaire acties.
Daarom is besloten, dit jaar geen gezamenlijke
open dag te organiseren.
Een paardenmelkerij die een open dag organiseert, kan deze aanmelden bij het secretariaat,
zodat het op de website van SPaN-V vermeld
kan worden. Wel zal de PR commissie de nodige PR verzorgen en een persbericht rondsturen
om in te luiden dat de bedrijven open dagen
houden. Ook proberen we nog steeds Piet Paulusma voor ons karretje te spannen, we hopen
dat het lukt.
Jaar van het welzijn
Dit jaar is er vanuit allerlei hoeken bijzonder veel
belangstelling voor het welzijn van paarden. Uit
het onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt,
dat wij het op dit gebied goed voor elkaar hebben. Het bestuur wil dit graag uitdragen. We
willen dit jaar burgers uitnodigen een paardenmelkerij te bezoeken. We verwachten te kunnen
aanhaken bij alle aandacht in de media die het
welzijn nu krijgt.
Niet alle bedrijven hebben de welzijnsscan gehad. De mogelijkheden worden bekeken om het
te integreren in het kwaliteitssysteem.

Will Heesen: nieuwe trekker PR-Commissie
Tijdens de algemene ledenvergadering van 3
maart jl. werd duidelijk, dat de voor onze vereniging de zeer belangrijke PR-commissie, op sterven na dood was. Door allerlei oorzaken waren
nog slechts 2 leden van de commissie actief.
Tijdens de vergadering werd er een dringend
beroep gedaan op de leden om de kar weer vlot
te trekken. Niemand melde zich.
Na een nacht slapen heeft Will Heesen van
Paardenmelkerij Heesen zich gemeld als trekker voor deze groep. Als bestuur zijn we daar
uitermate blij mee. Will bedankt en succes.

Controle COKZ.
Zoals aangekondigd is begin dit jaar gestart met
de controle van de paardenmelkerijen door het
COKZ. Tijdens deze, voor melkerijen zonder
zuivelnummer, gratis controle wordt gekeken
naar de naleving van het HACCP-systeem. In
het zuiden hebben de meeste bedrijven al een
controle ondergaan. Er worden nog geen boetes
uitgedeeld; er wordt wel gekeken wat de verbe1
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Contributie
In april kunt u de factuur voor de contributie verwachten. Deze bedraagt net als voorgaande
jaren 150,= euro, exclusief btw.

terpunten zijn. Daarna wordt een vervolgafspraak gemaakt. De controle zal daarna regelmatig plaatsvinden en er zal op onverwachte
momenten om melkmonsters gevraagd worden.
Commissie R&D.
De commissie R&D heeft na een gesprek met de
Universiteit Gent een aantal melkmonster aangeleverd die daar onderzocht worden op vetbolletjesgrootte. In het onderzoek is teven een analyse gemaakt van de vetzuursamenstelling . Er is
een vergelijking gemaakt met koemelk.
Een aantal zaken valt daarin op.
Belangrijk is het hoge aandeel van onverzadigde
vetzuren in paardenmelk.
Er zijn 3 monsters melk aangeleverd, met ongeveer dezelfde samenstelling van lactose (6,7%)
eiwit (1,7%) en vet (0,9%).
Echter de vetzuursamenstelling was duidelijk
verschillend. Het percentage onverzadigde vetzuren varieerde van 35% tot 50%. In koemelk is
25% onverzadigd. Het grootste verschil zit met
name in de hoeveelheid meervoudige onverzadigde verzuren. De verhouding meervoudig/enkelvoudig is respectievelijk 1:2, 1:2,5 en
1:4,5
Zoals bekend zijn de (meervoudige) onverzadigde vetzuren beter voor het menselijk lichaam.
Waardoor deze verschillen veroorzaakt worden,
is niet bekend. De melk was van 3 melkerijen
met een verschillende rassen.

Gevens bestuursleden:
Voorzitter: Jos Jochems (Paardenmelkerij De
Edelweiss) Hanekinderstraat 9,4871 NG Etten –
Leur
tel. 076 - 50 20 478
Secretaris: Nicole Beck, Oosterhoutseweg 43
4847 TB Teteringen
gsm 06 - 28485180
Penningmeester: Paul van de Laar (Orchid’s
Paardenmelkerij) Graafsebaan 3, 5411 RE Zeeland
tel. 0486 - 45 37 77
Bestuurslid: Dina Backx (Paardenmelkerij Van ’t
Groeske) Groeske 7.a, 5114 AE Castelre tel.
013 - 50 39 708
Bestuurslid: Bert van der Burgt (Paardenmelkerij
en Zorgboerderij van der Burgt) Lutterweg 13
5394 LP Oijen tel. 0412-492419
Adviseur
Jos van Wegen gsm

06 - 531 691 82

Link website
Zoals u al in de email van de secretaris heeft
kunnen lezen. Vraagt de pr commissie naar uw
media bestand en om een link van SPaN-V op
uw eigen website te plaatsen. Dit om zoveel
mogelijk publiciteit te behalen wat hopelijk de
afzet te goede zal komen. Ook vanuit het bestuur vragen wij u nogmaals om uw medewerking. Dit is een kleine moeite met hopelijk groot
resultaat. Veel bedrijven hebben de link al geplaatst, dus die hoeven wat dat betreft geen
actie te ondernemen. Met mediabestanden bedoelen we de adressen van de pers. Zowel regionaal als nationaal. Vaak heeft ieder wel zo’n
bestand waar hij advertenties of persberichten
naar rondstuurt. Ook moeten de vakbladen niet
vergeten worden.
De mediabestanden kunnen naar het secretariaat worden gemaild. De secretaris zorgt ervoor
dat de het bij de PR commissie terecht komt.
Alvast bedankt voor jullie medewerking ook namens de PR commissie.
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