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Coppens Livestock zoekt
varkensbedrijven
Wij zijn op zoek naar varkenshouders met een zeugen- en/of

We werken op een uniforme en

vleesvarkensbedrijf die deel willen worden van onze keten;

transparante manier samen. Coppens

Coppens Livestock.

Livestock neemt de zorgen weg voor

Coppens Livestock is een onderne-

Binnen Coppens Livestock maken we

ming die, samen met varkenshouders,

heldere en eenduidige afspraken over

varkens produceert.

genetica, voer en diergezondheid.

Varkenshouder:
‘We krijgen nu een vaste prijs voor onze dieren en voor de rest
voelt het nog steeds hetzelfde. Door de samenwerking met

de deelnemende varkensbedrijven,
waardoor de focus van de varkenshouders volledig op de dieren komt te
liggen.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van Coppens Livestock?
Kijk dan op www.coppens.nl/CL of

Coppens kunnen we ons volledig toeleggen op de technische

neem contact op met Adrie

resultaten, en dat geeft ons zoveel rust.’

Klaassen (06-29 536 170).

Afleverbonnen digitaal

opgeslagen op Mijn.Coppens.nl,
zodat je deze altijd kunt bekijken.

Vanaf 1 maart ontvangen onze

Op Mijn.Coppens.nl kun je daarnaast

klanten de afleverbonnen digitaal via

het voer digitaal bestellen, facturen

de e-mail. Onze chauffeurs versturen

en minasoverzichten bekijken.

de afleverbon via de boordcomputer
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en hoeven dus geen papieren versie

Heb je nog geen inloggegevens voor

meer achter te laten. Dit verhoogt de

Mijn.Coppens.nl?

efficiëntie én is beter voor het milieu.

Neem dan contact op met onze

De afleverbonnen worden voortaan

klantadministratie via 0492-531600

ook op een overzichtelijke manier

of klantadministratie@coppens.nl.

Even voorstellen:

oud en woonachtig in Holthees. Al

Ken Wijenberg

vanaf mijn jeugd heb ik affiniteit met

25 jarig jubileum

varkens. Dit is mede zo gegroeid
doordat ik op mijn veertiende ging
werken op een varkenshouderij.
Nadat ik hier een aantal jaren met
plezier had gewerkt, besloot ik naar
de HAS Hogeschool in Venlo te gaan.
Ik heb hier de richting bedrijfskunde
en agri-foodbusiness gevolgd met
verschillende stages in de varkenshouderij. Waaronder een stage op het
grootste varkensbedrijf van Australië.
Na mijn studie heb ik een jaar als
inkoper gewerkt bij van Rooi Meat in
Helmond. Begin november heb ik de
overstap gemaakt naar Coppens

25 jaar geleden is Ivon Adams-Her-

Sinds begin november is Ken

Diervoeding als adviseur varkens-

mans in dienst gekomen bij Coppens

Wijenberg adviseur varkenshouderij

houderij. Een nieuwe uitdaging in

Diervoeding. Ivon is mede verant-

bij Coppens. Hij stelt zich graag voor:

een mooie sector.

woordelijk voor de marketing en

‘Mijn naam is Ken Wijenberg, 23 jaar

communicatie binnen ons bedrijf.

Even voorstellen:

“Mijn naam is Saskia van Zon, ik ben

Saskia van Zon

25 jaar en woon in Hilvarenbeek.
Ik heb de opleidingen Toegepaste

Van harte gefeliciteerd Ivon! Bedankt
voor je inzet en op naar nog veel meer
mooie jaren!

Biologie aan de HAS Den Bosch en
een master aan Wageningen

Netto
vleeskuiken
resultaten

Universiteit succesvol afgerond.
Mijn master was in de richting van
diervoeding en adaptatiefysiologie.
Tijdens mijn studie heb ik meegewerkt aan enkele verteringsonderzoeken bij vleeskalveren. Ik heb twee

In onderstaande tabel ziet u de

afstudeeronderzoeken afgerond.

netto-resultaten van de top 25% van

Hierbij heb ik gekozen voor een

onze vleeskuikenhouders in de

onderzoek gericht op zeugen en

periode van 1 januari 2019 tot en met

biggen bij een voerleverancier en een

31 december 2019.

onderzoek over vleeskuikenouder-

25% beste

Sinds 6 januari is Saskia van Zon

dieren aan de University of Alberta

V.C.

1,53

onze nieuwe dier nutritionist /

in Canada.

V.C. 1500 gram

1,09

productmanager voor de varkens- en

Met enthousiasme begin ik aan deze

Aflevergewicht (gr)

2592

de pluimveesector. Ze stelt zich graag

functie en ben benieuwd wat ik

Groei (gr/dag)

65,0

even voor:

allemaal kan bijdragen.”

Uitvalpercentage

2,66

info@coppens.nl
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De gemiddelde resultaten over 2019
van de Goed Nest Kip kuikens van
Peter en Marjo van Lith.
Voederconversie

1,83

Voederconversie 1.500 gram

1,43

Aflevergewicht (gr)

2.466

Groei (gr/dag)

48,6

Uitvalpercentage

2,97

Peter van Lith uit Asten-Heusden is al ruim
30 jaar klant bij Coppens Diervoeding

Gemiddelde
voederconversie
van 1,43 door Peter
en Marjo van Lith
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Taart voor het behalen van doelstelling!
Peter en Marjo van Lith uit Asten-Heusden

sturen. Om natte stallen te voorkomen verstrekken we ook

realiseerden in het afgelopen jaar een gemiddelde

kuikenvoer met een samenstelling die zorgt voor een lage

voederconversie van 1,43. Een topprestatie! De

water-voer verhouding. Al deze maatregelen samen gaven

doelstelling, die ze samen met accountmanager

zo’n goed resultaat dat het probleem is verholpen.”

Willem de Haas bepaalden, werd hiermee ruimschoots gehaald. Reden om te trakteren op taart.

Nieuw ras
Marjo: “Wij hadden inmiddels mooie droge stallen.

“Het behalen van deze resultaten zijn het gevolg van een

Hierdoor zat er minder mest aan de hakken en de nagels van

goede en open samenwerking met mijn dierenarts en

de kuikens. Daardoor kwamen er veel heupkrassen met

voerleverancier,” vertelt Peter. “We zijn jaren geleden

onderhuidse ontstekingen en afkeuring tot gevolg. We zijn

begonnen om de problemen die we op ons bedrijf tegenkwa-

toen met succes overgeschakeld naar de Ranger Classic.”

men één voor één op te lossen. Als een bepaalde aanpak
werkte, dan bleven we deze structureel herhalen. Uiteinde-

Coccidiose onder controle

lijk kwamen we op het punt dat we ronde op ronde goede

“Het volgende probleem, Coccidiose, diende zich toen aan.

resultaten aan het kopiëren waren.”

Samen met nutritionist Jan Jonkers, adviseur Willem de
Haas en onze dierenarts hebben we een gedegen plan van

Problemen aanpakken

aanpak opgesteld. Hierin hebben we de wijze van reinigen

Peter: “Om zover te komen hebben we wel twintig verschil-

en ontsmetten bepaald en keuzes gemaakt voor de

lende problemen aangepakt. Ten eerste hebben we afstand

anti-Coccidiosemiddelen in het voer. De Coccidiose is nu

genomen van alle klokschema’s. We voeren nu de hele dag

heel goed onder controle. Verder hebben we samen

en zorgen ervoor dat de pannen eenmaal per dag leeg

afgesproken dat er altijd een gedegen ‘entdeken’ op de

komen. We sturen op basis van wat de kuikens zelf

kuikens zit. Wij betalen daarvoor een vaste vergoeding per

aangeven. Als de kuikens naar de zijkant van de stal kruipen,

kuiken. De dierenarts bepaald welke vaccinaties worden

dan is het klimaat niet goed en ondernemen we actie. Wij

uitgevoerd. Ik vertrouw erop dat dit goed gebeurd.

willen dat de kuikens ‘gezaaid’ in het hok liggen.”

Eerlijkheid en transparantie verwacht ik trouwens van alle
partijen waar ik mee samenwerk.”

Geen natte stallen
“We hadden regelmatig last van nattere stallen als de

Mooi jaar achter de rug

kuikens drie à vier weken oud waren, met kreupelheid en

“We hebben een heel mooi jaar achter de rug. De resulta-

soms ook nog Coli of een ORT- infectie als gevolg. Tijdens

ten die we nu draaien zijn de beste in jaren. De uitdaging

het Pluimveesymposium hoorden we over het positieve

wordt om deze manier van werken te handhaven. Het is

eﬀect van het uitkomen van kuikens in de stal. Daar zijn we

belangrijk dat we consequent blijven. Alles wat goed werkt,

toen mee gestart.

blijven we doen. Daarnaast blijven we kijken, onderzoeken

Verder hebben we twee stallen met het Terra-Sea systeem,

en monitoren.”

gebouwd waarbij geconditioneerde lucht de stal in komt.
We hebben daarnaast RV- en temperatuurmeters binnen en

Vakantiegevoel

buiten de stal geplaatst. Hierdoor kunnen we op de klimaat-

“De kuikens die bij mij in de stal komen moeten een

computer zien hoeveel vocht er de stal in en uit gaat en

vakantiegevoel hebben. En als ik eerlijk ben, dan heb ik dat

kunnen we voorspellen of de stal nat wordt. Vanaf die tijd

momenteel ook als ik mijn kuikens ga verzorgen. Ik ga er

zijn we het klimaat op basis van deze informatie gaan

gewoon met plezier naar toe,” besluit Peter.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl

| P5

Structuur is de
sleutel tot succes!
Om met de omvang van de hedendaagse zeugenbedrijven tóch op
individueel zeugniveau te kunnen blijven sturen, is het noodzakelijk
om structuur aan te brengen in de werkzaamheden. Structuur zorgt
voor rust, overzicht én beter presterende zeugen. Onze adviseurs
geven je graag praktische tips die leiden tot betere toomgewichten
en meer kwaliteitsbiggen!

Adviseurs varkenshouderij
Boven: Adrie Klaassen, Harold Veens,
Peter van Hugten en Eddy de Wit.
Onder: Marcel van Zeeland, Elke Hermans,
Sander Arts, Suzanne Verhoeven en Ken Wijenberg
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Beslismoment voor de dracht

de biggen zelf. Ons advies is daarom, om 48 uur na de

Door te werken met beslismomenten, kun je individueel sturen

geboorte geen biggen meer te verplaatsen.

én creëer je structuur. Wij adviseren onze zeugenklanten om
tijdens de lactatie al te bepalen welk voerschema een zeug

Aantal te insemineren zeugen berekenen

tijdens de dracht gaat krijgen. Je hebt dan immers het beste

Om op efficiënte wijze te berekenen hoeveel zeugen je in een

beeld van de zeug omdat de biggen er nog bij liggen. Om het

bepaalde week moet insemineren, hebben we een

juiste voerschema te kiezen, bepaal je eerst de conditie van de

rekenprogramma ontwikkelt. Bij deze berekening wordt

zeug en houdt je rekening met de toomgrootte en de kwaliteit

rekening gehouden met het aantal aanwezige kraamhokken,

van de biggen. Als een zeug bijvoorbeeld vijftien biggen heeft

het vervangingspercentage, terugkomers en seizoensinvloe-

gespeend, krijgt ze later in de dracht een hoog productief

den zoals najaarsverwerpers. Op deze manier weet je precies

voerschema. Als de zeug aan de ranke kant is, zetten we haar

hoeveel zeugen er extra geïnsemineerd moeten worden en

tijdens de dracht op het schema voor magere zeugen.

hoeveel gelten er klaar moeten staan. Dit is de basis voor
een goede structuur.

Kleurensysteem voerschema

De beste zeugenbedrijven
hebben structuur!

Je kunt de zeugen met hetzelfde voerschema een kleur
geven. Magere zeugen krijgen een rode kleur. Blauw is voor
de ‘ruime’ zeugen en groen voor hoog productieve zeugen.
Zo kun je de zeugen met hetzelfde voerschema bij elkaar in
de groep plaatsen. Het uiteindelijke doel is om een uniforme

Gewicht zeugen monitoren

groep zeugen te creëren in de volgende worp.

Als je regelmatig de zeugen weegt, kun je nog beter de conditie
bepalen. Als je geen mogelijkheid hebt om te wegen, dan kun je

Beslismoment na werpen

de conditie bepalen aan de hand van een scorekaart (zie

Op de dag na het werpen komt er een nieuw beslismoment,

voorbeeld). Bij het bepalen van de conditie dien je wel rekening

dan bepaal je welke zeugen een voerschema met een

te houden met het type zeug en de genetica.

rustige opbouw krijgen en welke er op een piekschema
komen. Dit wordt bepaald door verschillende factoren: Is de
zeug fit? Heeft ze voldoende én vitale biggen? Vreet ze

“meer’ vleestypische zeugen
Werpen:

Mager
1

goed?

2

Goed
3

4

Goed

Vet

Vet
5

Let op: Een piekschema is niet geschikt voor gelten. Het is
beter om gelten volgens een geleidelijk schema te voeren.
Eindschema bepalen

Spenen:

Mager

Op dag 10-11 wordt het eindschema van de zeug in de

Jaarplanning

kraamstal bepaald. Je kunt op de dosator een krijtstreep

Er zijn veel werkzaamheden die maar enkele keren per jaar

zetten, zodat iedereen weet wat het voerniveau wordt van

uitgevoerd worden. Om deze niet te vergeten, is het makkelijk

een individuele zeug. Dit voorkomt fouten en maakt het

om een jaarplanning te maken. Daarop kun je de volgende

schema makkelijk uitvoerbaar.

acties inplannen: silo’s reinigen, voerdosators nawegen, wegen
van gelten en eerste worp zeugen, spekdikte meten, klauw-

Meer melkbeurten door rust

scores bepalen, voerstations ijken, klimaatinstellingen,

Als de zeugen op dag 10-11 zijn, of na een piekschema op het

waterkwaliteit, aggregaat en koeling controleren, etc.

eindniveau zitten, komen ze in de zogenaamde ruststand.
Door deze rust gaan de zeugen meer melkbeurten geven.

Wil jij ook je resultaat verbeteren en makkelijker werken door

Dit zorgt voor betere speengewichten van de biggen.

het structureren van werkzaamheden? Wij komen graag

Hierbij is het natuurlijk ook belangrijk om rust te creëren bij

langs om advies te geven. 0492-531600 of info@coppens.nl

info@coppens.nl
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Kees en Conny Ketelaars uit Beringe

Hoog energie voeders
voorkomen
zomerdip

Managementtool
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Kees en Conny Ketelaars hebben een gesloten

PIA onder controle

varkensbedrijf in Beringe. Ze hebben in de afgelo-

“Ons bedrijf was altijd al gevoelig voor PIA,” vertelt Kees.

pen periode verschillende wijzigingen doorge-

“Om dit onder controle te krijgen, zijn we drie jaar geleden

voerd om de resultaten op hun bedrijf verder te

begonnen met vaccineren en hebben we een bedrijfsspeci-

verbeteren. Afgelopen zomer was hun doel om de

ﬁek voer ingezet. Halverwege 2018 zijn we weer gestopt met

zomerdip bij de vleesvarkens te verlagen en de

vaccineren en tot nu toe hebben we PIA onder controle.

groei te verbeteren ten opzichte van 2018.

Zodra het nodig is, gaan we meteen weer vaccineren.”

Daarin zijn ze zeker geslaagd!
Waterkwaliteit sterk verbetert
Voeropnames monitoren

Conny: “In november 2018 hebben we de waterkwaliteit

Kees: “In de zomer van 2018 hadden onze vleesvarkens een

verbeterd. Door de installatie van een watersysteem wordt

groeidip. Ze groeiden in deze periode maar liefst 50 gram

het grondwater voortaan gezuiverd met zouten. Hierbij

per dag minder. Dit kwam onder andere doordat de dieren

worden mineralen omgezet in chloor, zodat het drinkwater

tijdens de warme dagen minder voer opnamen. Deze dip

en de leidingen worden ontsmet. De leidingen zijn nu

wilden we in 2019 voorkomen. Door het monitoren van de

schoon en in het water worden geen kiemen en entero’s

voeropnames, kregen we een beter inzicht en zijn we de

meer aangetoond. Dat was voorheen helaas niet altijd het

varkens anders gaan voeren.”

geval. Het is een dure investering, maar doordat de
gezondheid en de resultaten zijn verbeterd hebben we er

“Door de inzet van hoog energie Massiefvoeders was de

zeker geen spijt van.”

groei in de maanden juli tot en met september maar liefst
50 gram per dag hoger dan in dezelfde periode van 2018.

Spenen op vier weken

Het voeren van de Massiefvoeders is een extra investering,

“Om de resultaten in de vleesvarkensstal te verbeteren,

daarom wilden we deze maar drie maanden inzetten. Maar

hebben we ook verschillende zaken gewijzigd bij de zeugen,”

de groei is zoveel verbeterd dat we deze nog steeds voeren,”

vertelt Kees. “Zo zijn we gestart met een tien dagen systeem.

lacht Kees. “In het derde kwartaal van 2019 was de groei

We spenen sinds juli de biggen op een leeftijd van vier, in

zelfs 60 gram meer dan in het derde kwartaal van 2018.”

plaats van drie weken. Hiervan beginnen we nu het eﬀect te
zien. We krijgen stabielere, meer uniforme groepen biggen.

Mede door het inzetten van dit voer, halverwege het jaar, is

We hebben minder dagen nodig om een vleesvarken af te

er gemiddeld over 2019 een extra groei gerealiseerd van 45

leveren.”

gram per dag. Om de groei te verbeteren hebben Kees en
Conny echter nog meer acties ondernomen:

Doel
“Ons doel is om meer biggen per zeug te spenen. We willen

“60 gram groei meer
dan vorig jaar”

van 30,5 biggen naar 32 biggen per zeug per jaar. Bij de
vleesvarkens is ons doel om een gemiddelde groei van 950
gram te behalen. Het gemiddelde is nu 911 gram. We zijn
dus op de goede weg!” besluiten Kees en Conny.

info@coppens.nl
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Maalfijnheid

1
Grondstof
waardering en
normering

2

Ontsluiting

Productieproces

Vetten/oliën en enzymen
(vacuüm) coating

Inno-Feed concept
Dierprestaties

4

Advies op maat
in de stal

3

Inno-Feed concept
is continu in beweging
Het Inno-Feed concept vormt al ruim tien jaar het DNA van
Coppens Diervoeding. Het is een concept dat als leidraad door
ons hele bedrijf loopt en de basis vormt voor onze voeders en
adviezen. Maar wat is het eigenlijk?
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Wat is Inno-Feed?

onze fabriek. Verder hebben we de mogelijkheid om alle

Inno-Feed is een concept waarin samenwerking de

hitte instabiele enzymen pas na het persen op het voer aan

belangrijkste voorwaarde is. Door een goede samenwerking

te brengen. Dit zorgt voor 100 procent effectiviteit.

met diernutritionisten, bedrijfsadviseurs, productiemede-

Sinds kort kunnen we met onze vacuüm coaters de

werkers en natuurlijk onze klanten kunnen we de beste

hoeveelheid olie in onze voeders verhogen. De markt vraagt

dierprestaties bereiken in de stal. Het Inno-Feed concept is

immers om hogere energetische voeders met behoud van

te verdelen in vier logische stappen die als rode draad door

goede korrelkwaliteit. Door deze innovatie binnen onze

ons bedrijf lopen. Van de inkoop van grondstof tot en met de

fabriek en de ervaringen die we met hoog energetische

prestaties van de dieren in jouw stal.

voeders hebben opgedaan in onze proefstallen kunnen we
nu inspelen op deze vraag.

Dierprestaties
De laatste stap; De prestaties van de dieren is eigenlijk ook de

Advies op maat

allereerste stap die gezet moet worden in dit concept. Elke

Het advies bij onze klanten is een belangrijk onderdeel van

varkens-of pluimveehouder heeft namelijk eigen doelstellin-

het Inno-Feed concept. Dit gebeurt voor een belangrijk deel

gen. De een wil graag het maximale uit het dier halen terwijl

in de stal tussen de dieren. Het advies dat we geven is

een ander gaat voor werkgemak. Als het doel bekend is,

natuurlijk afhankelijk van verschillende kengetallen en de

kunnen de eerste drie stappen hierop aangepast worden.

wensen van onze klanten. Echter, de basis is de voeropname.
Door het monitoren van de voeropname, de resultaten en de

Grondstoffenwaardering en normering

doelstelling op het bedrijf kunnen we, met onze eigen advies-

Het maken van een voer start met een grondstof waardering.

tools, het resultaat voorspellen en een advies op maat leveren.

Nutritionisten van andere bedrijven spreken vaak over
voersamenstellingen, maar onze nutritionisten zien dat het

Unieke karakter

verschil ook gemaakt wordt door goed te weten wat er exact

Om tot goede dierprestaties te komen moet de voerstrategie

in de grondstoffen zit en waar ze vandaan komen.

kloppen en eerder genoemde stappen goed doorlopen

Daarom worden alle grondstoffen die bij ons binnenkomen

worden. Samen zorgen ze voor optimale dierprestaties.

geanalyseerd. Op basis van deze analyses berekenen onze

Samenwerking tussen diernutritionist en voeradviseur is

nutritionisten de voederwaardering van alle grondstoffen.

hierbij essentieel. Wij maken het voer op basis van wat we

Pas als de waarde van onze grondstoffen bekend zijn, kunnen

zien in de stal en daarom gaan onze diernutritionisten

we de juiste normen bepalen om het voer te kunnen

regelmatig mee naar varkens- en pluimveeklanten.

samenstellen. De terugkoppeling van onze klanten en de
resultaten van onze proefstallen vormen de basis voor de

Het Inno-Feed concept bestaat inmiddels ruim tien jaar,

juiste normering van de voeders.

maar is continu in beweging door de innovatiekracht van
Coppens.

Uniek productieproces
Tijdens het productieproces in onze fabriek hebben we
meerdere mogelijkheden om het voer te bewerken voor een
specifieke diergroep. Als eerste zijn we in staat om op
grondstofniveau de mate van vermaling, te bepalen. Dit
heeft een positief effect op de darmgezondheid van de
dieren en kropontwikkeling bij kuikens. Daarnaast zijn we in
staat om grondstoffen op drie verschillende niveaus te
ontsluiten, zodat we telkens voor de meest optimale manier
kunnen kiezen. Hiervoor hebben we een standaard

Van links naar rechts: Jan Jonkers, Saskia van Zon, Iris Zweekhorst,

conditioner, een long time conditioner en een expander in

Wouter Janssen, Huub Derix en Maarten Hollemans

Coppens.nl
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Column

Trots op onze
veehouderij
De huidige discussie over de veehouderij is zo complex dat

sector. Het is goed om te zien dat de hele sector zich

niemand er meer iets van snapt. Duidelijk is het gebrek aan

verenigd en dat we ons samen sterk maken voor een

waardering voor de veehouders en de druk vanuit de

toekomst in de veehouderij.

maatschappij om onze sector te veranderen. Waarom er
veranderd moet worden, is vaag en vaak ook tegenstrijdig.

Wij delen dan ook zoveel mogelijk de positieve verhalen
vanuit de sector, maar ook de zorgen die er zijn. Want deze

Grote vraagtekens zetten we bovendien bij het kennisniveau,

zorgen delen we met jullie. Een aantal van onze collega’s

van de pers en de betrokken lokale en landelijke politici, over

heeft een eigen bedrijf, en ondervinden de onduidelijkheid en

de issues die spelen. We verbazen ons dan ook over de

de druk die er momenteel heerst persoonlijk.

manier waarop momenteel beslissingen genomen worden
over onze sector. Een sector, die bestaat uit mensen die elke

De beperkingen in het ondernemerschap zijn op dit moment

dag keihard werken en iedereen van eerlijk en gezond

groot en iedere ondernemer kiest hierin zijn eigen weg. Wij

voedsel voorzien.

denken graag mee om de mogelijke toekomstscenario’s voor
jouw bedrijf door te rekenen. Wij willen graag een sparring-

Wij willen graag meedenken over de toekomst van onze

partner zijn. Wij zijn trots op onze veehouders en het feit dat

sector. We willen niet buitenspel gezet worden. We willen,

we werken in een van de meest innovatieve sectoren ter

net als jullie, invloed hebben op de beslissingen die gemaakt

wereld.

worden. Elke kans die we daarvoor hebben, pakken we
daarom met beide handen aan. Wij willen iedereen

Patrick van den Hurk en Adrie Klaassen

oproepen om niet over de sector te praten, maar mét de

Sectormanagers pluimvee en varkens
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