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Versterking van het team

Voor u ligt de 14e editie van de E.F.S.Holland nieuwsbrief.

Het E.F.S. team is in november 2014 en januari 2015 versterkt
met enkele personen.

In deze nieuwsbrief leest u over:

Ons nieuwe product Beta-Feed

De aanwezigheid op de Victam

De uitbreiding van het team

Een stagiair van HAS
Hogeschool

Ter afsluiting een korte schets
van de zalmoliemarkt

Theo Wackers is per 1 januari gestart als account business
manager en is verantwoordelijk voor de
Duitse markt. Theo is al ruim 25 jaar
werkzaam in de agrarische sector en met
name in de veevoederbranche. Hij is jaren
verantwoordelijk
geweest
voor
de
ontwikkeling en afzet van mengvoeders
voor
grote
Nederlandse
en
Duitse
mengvoederbedrijven. Na jaren actief te
zijn geweest als zelfstandige leverancier
van stalinrichtingen in de rundveehouderij
in Oost-Duitsland wilde Theo weer terug naar zijn passie: De
Veevoeding.
Iris den Teuling is 1 november 2014 in dienst getreden en is
verantwoordelijk voor de Belgische markt.
In juli 2014 is Iris afgestudeerd aan de HAS
Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. Met haar
agrarische afkomst en gedegen opleiding
ligt haar interesse bij de voeding. Diverse
stages in binnen- en buitenland (BLGG,
Provimi,
BB-Deurne,
China,
Australië)
vormen een goede basis voor haar stap
richting de mengvoederindustrie.

Vriendelijke groeten,
Het E.F.S.-Holland team

 Beta-Feed
E.F.S.-Holland is continue op zoek naar
nieuwe hoogwaardige producten die
aansluiten bij het portfolio. Beta-Feed is
een nieuw product dat per 1 januari
2015 is opgenomen.
Beta-Feed is natuurlijke vorm betacaroteen geproduceerd door Blakeslea
Trispora en bevat 7% ß– caroteen.
Het wordt geleverd in droge vorm. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met uw contactpersoon.

 VICTAM
In 2015 vindt van 9 - 11 juni de VICTAM plaats in Keulen.
E.F.S.-Holland zal als vanouds aanwezig zijn, met een nieuwe
stand. U kunt ons vinden op stand G049. Wellicht zien we u
daar.

 HAS-Stagiair

 Zalmoliemarkt

Zoeken naar nieuwe producten om de markt tegemoet te komen is belangrijk voor E.F.S.-Holland.
Jens Vullings is per 1 februari begonnen bij E.F.S.Holland om hier een positieve bijdrage
aan te leveren. Jens zal tot eind april
2015 werkzaam zijn bij ons. Jens is derdejaars student Dier– en Veehouderij op HAS Hogeschool. De
inhoud van zijn stage omvat een
literatuurstudie en praktijkbegeleiding naar het gebruik en de
toepassing van Beta-caroteen en
algen in veevoeding.

Na een prijsstijging begin dit jaar is
de markt gestabiliseerd. De
marktrapporten vertonen al enige
tijd geen verandering. Men wacht
op
de
uitslag
van
de
onderzoeksschepen voor de kust van Peru, welke
de biomassa onderzoeken. Mocht er voldoende
vis zijn met de juiste lengte, zal een quotum
worden afgegeven. Op dit moment mag niet
gevist worden, omdat de visstand te jong is. Wel
is nu een vergunning gegeven voor een test van
5 dagen om te kijken wat de stand is van de
biomassa. Een quotum verandering zal naar
verwachting een effect hebben op de prijs.
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