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Nieuwe vloeistofwegers zorgen 
voor homogene toevoeging 
en arbeidsgemak

Een weekend lang stond onze fabriek stil voor het installeren van 

twee nieuwe vloeistofwegers. Een vervanging die noodzakelijk was 

en ons de mogelijkheid gaf om nieuwe ontwikkelingen en innova-

ties te implementeren in ons productieproces. 

schoonmaakwerkzaamheden aan 

de sproeiers en in de menger minder 

vaak nodig zijn.’

Vernieuwingen

‘We hebben een vloeistofweger voor 

vloeistoffen op waterbasis en een 

voor vloeistoffen op oliebasis 

geplaatst’, vertelt Theo Coppens, 

Technisch directeur van Coppens 

Diervoeding. ‘Voorheen werd de weger 

opengezet en werd de vloeistof met 

een drukpomp via een vast aantal 

sproeiers in de menger gespoten. Bij 

de nieuwe vloeistofwegers kan de 

vloeistof al in de leidingen lopen 

voordat de pomp wordt aangezet. Dit 

noemen we voordoseren. Dit scheelt 

tijd in het gehele proces. Bij het sluiten 

worden de sproeiers direct met een 

naald doorgeprikt om verstoppingen 

te voorkomen.’

Homogene toevoeging

‘We hebben nu ook de mogelijkheid 

om de tijd te bepalen waarin het 

Hendrik de Vor 
25 jaar in dienst

Het is 25 jaar geleden dat Hendrik 

de Vor bij Coppens in dienst is 

gekomen als Verkoopmanager. 

Inmiddels is Hendrik al jaren onze 

Algemeen Directeur.  

Wij wensen Hendrik nog vele 

mooie jaren bij Coppens.

product wordt toegevoegd aan de 

menger. Hierdoor worden zowel 

grote als kleine hoeveelheden met 

de meest optimale tijdsduur 

toegevoegd in de menger. Hierdoor 

wordt het product beter verdeeld 

over de gehele inhoud. Daarnaast 

zorgt de pomp voor de juiste druk 

zodat er een constante toevoer is. 

Nadat het product is toegevoegd, 

wordt de leiding met perslucht 

leeggedrukt en schoongemaakt.’

Arbeidsgemak 

‘De nieuwe vloeistofwegers geven 

meer arbeidsgemak voor onze 

collega’s in de fabriek. De geuren die 

vrijkomen bij het wegen van met 

name de vettige vloeistoffen worden 

in dit nieuwe systeem afgezogen’, 

vervolgt Theo. Daarnaast werkt het 

systeem schoner waardoor 
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Netto 
vleeskuiken

resultaten

25% beste

V.C. 1,52

V.C. 1500 gram 1,07

Aflevergewicht (gr) 2628

Groei (gr/dag) 65,5

Uitvalpercentage 2,47

In onderstaande tabel ziet u de 

netto-resultaten van de top 25%  

van onze vleeskuikenhouders in de 

periode van 1 maart tot en met 

31 mei 2020.

Patrick 
van den Hurk 
25 jarig jubileum

Ook Patrick van den Hurk vierde 

onlangs zijn 25 jarig jubileum bij 

Coppens. Na zijn stage is hij in 

dienst gekomen als pluimveeadvi-

seur, maar is inmiddels Commer-

cieel Manager Vleespluimvee. 

We wensen Patrick nog vele 

werkzame jaren toe in onze mooie 

pluimveesector!

Eerste microdoseersysteem 
van de wereld werkt uitstekend

Onze voerfabriek is de eerste ter 

wereld waar gewerkt wordt met het 

Amabox microdosering systeem. 

Het systeem bestaat uit een grote 

computergestuurde stellingkast met 

500 identieke kunststof bakken. In 

elke bak kan 50 kg product worden 

opgeslagen. De duizenden (hand-

matige) bijstortingen per week van 

premixen, additieven en mineralen 

behoren tot de verleden tijd, want 

het Amaboxsysteem weegt en 

doseert op twee gram nauwkeurig 

automatisch de producten tijdens 

het productieproces van onze 

voeders. 

Het was een enorme uitdaging om 

deze techniek in onze fabriek te 

integreren. Maar het resultaat mag er 

zijn. We werken nu veel efficiënter én 

de fysieke werkzaamheden voor onze 

productiemedewerkers zijn sterk 

verminderd. We willen echt niet meer 

werken zonder dit systeem.

Vacature 
Accountmanager Vleespluimvee

Wegens onze succesvolle en 

aanhoudende groei in de vlees-

pluimveehouderij zijn wij voor de 

regio Noordoost-Nederland op zoek 

naar een Accountmanager 

Vleespluimvee.

Ben je klantgericht, betrokken, 

resultaatgericht, heb je overtuigings-

kracht en ben je een kenner van de 

vleespluimveehouderij? Dan zijn we 

op zoek naar jou!

Bekijk de vacature op 

www.coppens.nl/vacatures
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Bedrijfsovername 
vleeskuikenbedrijf
familie Beelen uit Mill 
Vleeskuikenhouders Gerrit en Jan Beelen
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Dit jaar neemt Jan Beelen (40 jaar) uit Mill het 

bedrijf van zijn ouders Gerrit en Els Beelen over. 

Naast het vleeskuikenbedrijf met ruim 45.000 

dieren hebben ze ook nog een bedrijfstak waarin 

ze bussen verhuren en in auto’s handelen.

‘Eigenlijk ben ik vrij laat met het overnemen van het 
bedrijf van mijn ouders’, begint Jan het gesprek. ‘De 
meeste bedrijfsopvolgers starten veel eerder met de 
overname. Maar bij mij is het anders gelopen. Ik heb eerst 
twintig jaar als monteur in een garage gewerkt en werkte in 
de avonduren thuis mee.’

‘In 2015 hebben we een nieuwe stal gebouwd en toen is Jan 
met halve dagen in ons bedrijf komen werken’, vervolgt 
Gerrit. ‘Twee en een half jaar lang werkte Jan ‘s morgens in 
de garage als monteur en werkte hij ‘s middags thuis.’ Jan: 
‘Maar op een gegeven moment werkt dat niet meer prettig 
en heb ik de keuze gemaakt om volledig thuis te gaan 
werken.’

Bedrijfsovername 
‘En nu is het zover dat Jan dit jaar ons bedrijf financieel 
gaat overnemen. Wij zijn inmiddels allebei de 65 jaar 
gepasseerd en het werken tussen de kuikens wordt dan een 
hobby voor ons’, lacht Gerrit. ‘In het begin zal er niet veel 
veranderen in de taakverdeling. Jan is verantwoordelijk 
voor de nieuwe vleeskuikenstal en voor het grootste gedeel-
te van het onderhoud en de verhuur van de bussen. Ikzelf 
verzorg de kuikens nog in de andere stallen, houd alles op 
het erf bij en spring bij als monteur. Els blijft voorlopig de 
boekhouding verzorgen, maar dit zal in de loop van de tijd 
overgenomen worden door Kristel, de vrouw van Jan. De 
twee takken zijn goed te combineren en nemen allebei 
ongeveer de helft van onze tijd in beslag. Uiteindelijk is het 
natuurlijk wel de bedoeling dat Jan alle werkzaamheden 
gaat overnemen.’ 

Bedrijf is up to date 
Jan: ‘Ons bedrijf is tot 2028 up to date. Voorlopig hoef ik 
nog niet veel te investeren. Maar als het kan, wil ik wel 
graag de stallen, die in 1983 en 1986 zijn gebouwd, een 
keer vervangen door een nieuwe stal. Voorlopig is dat 
echter nog niet nodig omdat de stallen goed zijn onderhou-

den en van binnen zijn gerenoveerd. Het lijkt me overigens 
het beste om eerst wat te gaan verdienen en een buffer op 
te bouwen.’

Volwaard past bij ons 
Gerrit: ‘In 2009 zijn we mede vanwege het Volwaard- 
concept klant geworden bij Coppens. Hiervoor hadden we 
altijd reguliere kuikens, maar dat beviel ons eigenlijk niet 
meer. Volwaardkuikens passen beter bij ons en zijn 
bovendien ideaal te combineren met onze andere 
bedrijfstak. Met dit concept hoeven we immers niet meer 
uit te laden en kunnen we een ronde minder draaien. 
Bovendien hebben we gewoon meer passie voor een traag 
groeiend kuiken. Die zijn makkelijker te houden dan 
traditionele kuikens. Het geeft veel meer rust en dat werkt 
fijn. We zouden niet anders meer willen. Al zijn de 
Volwaard kuikens wel wat gevoeliger geworden. Er komt 
nu iets meer vakmanschap bij kijken dan in het begin. Dit 
komt onder andere doordat de druk van Coccidiose en de 
Ziekte van Marek wat groter is geworden.’  

Toekomstplannen 
Jan: ‘Voor mij hoeft ons bedrijf niet verder te groeien. Ik 
wil gewoon goed verdienen en in mijn vrije tijd leuke 
dingen kunnen doen. Ik wil verder groeien als pluimvee-
houder, maar dat kan ook met het huidige aantal kuikens. 
Passie zit niet alleen in inkomen maar ook in werkplezier.’ 
‘Ik waardeer het enorm als een ondernemer precies weet 
wat hij wil’, haakt accountmanager Martijn Kuijken aan. 
‘De keuzes die Jan maakt passen gewoon bij hem en het 
bedrijf. Het is juist goed dat niet iedereen in de sector 
hetzelfde nastreeft. Jan heeft inmiddels veel ervaring in de 
kuikensector en zorgt ervoor dat alles goed draait in de 
stal. Hij werkt secuur, volgt de kuikens nauwkeurig en 
onderneemt meteen actie als ze bijvoorbeeld iets achter 
lopen in de groei. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst 
van zijn bedrijf.’ 

Profiteren van onze vrijheid 
‘En wij gaan iets meer van onze vrijheid genieten’, besluit 
Gerrit met een lach. ‘We gaan nu regelmatig een middag 
fietsen of een paar dagen met de camper op pad. Echt 
stoppen hoeft voor mij nog niet. Ik werk nog erg graag mee 
en hoef voorlopig nog niet achter de geraniums te zitten.’

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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‘ Onderzoeksresultaten 
uit onze 
varkensproefstallen 
zijn direct bruikbaar’

Sinds 2016 is onze biggenproefstal gevestigd in 

Deurne. En halverwege 2019 zijn we voor de 

vleesvarkens overgegaan naar een nieuwe 

onderzoekstal in Sterksel. Met deze twee stallen 

zijn we in staat om alle onderzoeken uit te voeren 

die we graag willen doen. 

 

Biggenstal

‘In onze biggenstal in Deurne kunnen we proeven doen bij 

biggen vanaf spenen tot ongeveer 25 kilogram’, vertelt 

diernutritionist Saskia van Zon, die sinds begin dit jaar 

verantwoordelijk is voor deze proefstal. 

‘Per jaar draaien we ongeveer zes voerproeven. Hiervoor 

kunnen we per hok de voeropname, gewicht en voedercon-

versie meten. Daarnaast kunnen we de 

diarreescore toepassen. Dit is een visuele 

score op hokniveau en geeft ons een goed 

beeld van de speendip en het verloop ervan.’ 

Direct bruikbaar in praktijk

‘Onze biggenproefstal is opgedeeld in zeven afdelingen met 

zes hokken per afdeling en tien biggen per hok. Dit zijn in 

totaal 420 biggen. Het is een praktijkstal met biggen met 

standaard genetica. Hierdoor zijn de proeven die we uitvoeren 

direct te vertalen naar de praktijk. Zo hebben we bijvoorbeeld 

een zurencombinatie direct ingezet in biggenvoeders na de 

positieve afronding van een proef. En hebben we de 

verhouding van aminozuren geoptimaliseerd.’  

‘Sinds kort heeft Coppens ook de beschikking over een 

camera. Deze kunnen we gebruiken voor gedragsonderzoek. 

In deze biggenstal hebben we onlangs het eetgedrag van 

de biggen geobserveerd. Dit soort korte gedragsonder- 

zoeken kunnen we heel goed gelijktijdig uitvoeren.’

Creatieve oplossingen

‘Ik ben begin dit jaar gestart bij Coppens en direct verant-

Saskia van Zon, diernutritionist  
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woordelijk gesteld voor deze proefstal en dat is echt heel 

interessant! Een afgebakend project om te starten als 

diernutritionist, maar ook om creatieve oplossingen te 

vinden om een proef goed uit kunnen voeren. Momenteel zijn 

we alle biggen individueel aan het wegen. Daarvoor is een 

systeem bedacht, dat goed werkt in de praktijk. Het is 

hartstikke leuk om te doen, maar ook erg arbeids- 

intensief. We gaan dit zeker niet elke proef doen’, lacht 

Saskia. 

Vleesvarkensproefstal

‘De overgang naar onze nieuwe vleesvarkensproefstal was 

geleidelijk’, vertelt nutritionist Wouter Janssen. ‘Doordat onze 

proefstal in Duizel in de stoppersregeling zat, wisten we dat 

deze stal zou wegvallen. We zijn dus op tijd gaan zoeken 

naar een nieuwe stal en hebben deze gevonden in Sterksel. 

Een traditionele varkensstal die ook is aangesloten bij ons 

Coppens Livestock concept. De stal heeft zeshonderd 

vleesvarkensplaatsen verdeeld over tachtig hokken. In deze 

stal kunnen we drie rondes van zestien weken, all-in all-out, 

per jaar draaien met beren, borgen of gelten. Ideaal voor ons 

onderzoek.’

Basis voor nieuwe voeders

‘Ter validatie van de nieuwe vleesvarkensproefstal hebben 

we twee rondes parallel onderzoek uitgevoerd. Hierdoor zijn 

we zeker van betrouwbare onderzoeksgegevens uit onze 

nieuwe proefstal. De resultaten van deze onderzoeken 

waren erg positief. Ons nieuwe ‘Inno Big/Start Luxe’ voer is 

hieruit ontstaan. Dit is een voer met een hoger eiwit dat 

speciaal afgestemd is op specifieke genetica en seksen.’

‘Onderzoeken 
met een positief effect 

voor onze klanten worden 
zo snel mogelijk ingezet.’

De proefopzet wordt door Wouter opgezet in samenwerking 

met onze innovatiemanager. Wouter is ook verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen van de proefvoeders. Tijdens de ronde 

worden de voeropnames dagelijks geregistreerd. De varkens 

worden gewogen bij binnenkomst, bij elke voerwissel (week 

vier en acht) en aan het einde van de proef (week veertien). 

Als een proef is afgelopen kunnen we ook het inslachtings-

percentage meten en de spek- en spierdikte meenemen in 

de analyses. 

Cruciaal onderdeel Inno-Feed proces

Wouter: ‘In onze stal doen we hoofdzakelijk voerproeven. 

Naast de proeven met toevoegingen in het voer en 

verschillende voersamenstellingen doen we ook proeven om 

ons productieproces verder te optimaliseren. Onze 

proefstallen zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van het 

Inno-Feed productieproces. Momenteel doen we onderzoek 

naar nieuwe potentiële grondstoffen om nog meer circulair 

te kunnen gaan produceren.’ 

‘Doordat de onderzoeken erg praktijkgericht zijn, blijft het 

resultaat van een proef nooit lang op de plank liggen. Als de 

resultaten een positief effect hebben voor onze klanten, dan 

worden ze zo snel mogelijk ingezet.’

info@coppens.nl

Wouter Janssen, diernutritionist 
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‘Out of the box’ denken 
in onze proefstal

‘We zijn een kennis gedreven bedrijf en willen 

graag voorop lopen met innovaties. Door onze 

vleeskuikenproefstal hebben we de mogelijkheid 

om ‘out of the box’ te denken en ideeën uit het veld 

direct uit te proberen. Met deze inzichten kunnen 

we de dierprestaties bij onze klanten verbeteren.’ 

Iris Zweekhorst is een van de nutritionisten van Coppens die 
het onderzoek in de vleeskuikenproefstal in Vlierden regelt. 
Iris: ‘De proefstal is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf. 
De diernutritionisten zijn direct betrokken bij de proeven en 
indien nodig ook onze collega’s uit de buitendienst. Dit 
houdt het praktisch met korte lijnen.’

‘De onderzoeken in de stal, zes rondes per jaar, zijn 
praktisch ingesteld met een wetenschappelijk karakter.  
In tegenstelling tot een praktijkproef kunnen we hier 
proeven herhalen en toevalligheden uitsluiten. We noteren 
standaard de gewichten, dagelijkse groei, leeftijd, 
voeropname, strooiselkwaliteit en we beoordelen de 
voetzoollaesies.’

Direct implementeren
‘Onze kracht zit mede in het feit dat wij een 
eigen proefstal hebben. Wij hebben de 
flexibiliteit om een probleem direct te 
onderzoeken en om nieuwe voersoorten en 

strategieën uit te testen. Hierbij kunnen we onderzoeken 
uitvoeren zonder dat er commerciële belangen bij gemoeid 
zijn. We onderzoeken dus eerst op voorhand een innovatief 
voerconcept in onze proefstal. Daarmee bepalen we of een 
concept of grondstof ook voor onze klanten geschikt is. 
Vervolgens zetten we, in overleg, het nieuwe voer in op een of 
twee praktijkbedrijven voordat we het volledig uitrollen. Een 
voorbeeld hiervan is het gebruik van insectenolie. 

De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat 
kuikens hierdoor beter groeien met een gunstigere 
voederconversie ten opzichte van soja olie als grondstof. 
Daarnaast heeft het een positief effect op het bestrijden van 
Clostridium problemen. Zodra insecteneiwitten wettelijk 
zijn toegestaan kunnen we deze, dankzij ons onderzoek, 
direct implementeren.’

‘De resultaten laten zien dat 
kuikens beter groeien met een 

gunstigere voederconversie’ 
‘We hebben zoveel ideeën voor onderzoeken dat onze 
planning in de komende twee jaren helemaal vol zit. 
Gelukkig zijn we wel flexibel in de uitvoering van deze 
planning. Mocht er een nieuw idee komen met meer 
prioriteit, dan wordt er gewoon geschoven.’ 

Iris Zweekhorst, diernutritionist
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Tijdens een bedrijfsbezoek bij kalkoenenklant 

Marcel Geraedts uit Beesel werd met diernutritio-

nist Jan Jonkers de opstartperiode van de kalkoe-

nen besproken. Deze periode van nul tot vier à vijf 

weken leeftijd is van groot belang voor de presta-

tie van het kalkoenkoppel gedurende de rest van 

de periode. 

Kleine voeropname dip
Marcel: Het is belangrijk dat de dieren op vijf weken het 
‘normgewicht’ hebben behaald wat genetisch gezien 
haalbaar is. In week twee, van de vorige ronde, lieten de 
kalkoenen echter een kleine voeropname dip zien, waardoor 
ze waarschijnlijk niet het gewenste gewicht konden behalen. 
Niet dat het niet goed was, maar het kon beter.’

Monitoring kalkoenkoppels
‘Monitoring van diverse kalkoenkoppels tijdens de 
opstartperiode, door diernutritionist Jan Jonkers, gaf aan 
dat de voeropnamedip in week twee inderdaad aanwezig 
was. 

Jan: ‘Er waren twee opties om dit op te pakken: Het voer dat 
in week twee gevoerd wordt meer ‘inhoud’ geven; dus meer 
energie en eiwit toevoegen. Of de voervorm aanpassen om 
de opname per dier per dag in de gewenste periode te 
verhogen.’

Aangepaste voervormen
‘Aangezien de eerste optie kostprijsverhogend is, hebben we 
gekozen voor optie twee en hebben we de voervormen 
aangepast van alle kalkoenvoeders die worden gevoerd tot 
vier weken leeftijd. Dit resulteerde in een kruimelvorm voor 
week een en een 2.5 mm korreltje in weken twee tot en met 
vier.’

‘Optimaal resultaat behalen 
in de stal’

Geen opnamedip meer
Alle kalkoenkoppels zijn inmiddels opgestart met deze 
vernieuwde aanpak. Ook bij Marcel. ‘De voeropname van de 
kalkoenkuikens is goed. De opnamedip is niet meer 
aanwezig en de gewichten op vier tot vijf weken zijn zoals ze 
behoren te zijn.’ 

Bovenstaande laat zien dat monitoring en terugkoppeling van 
prestaties in relatie tot voer zeer belangrijk is. Onze dier- 
nutritionisten zijn  regelmatig in de stallen van onze klanten 
te vinden. Ze willen graag met eigen ogen zien of de 
verwachte prestaties van onze diervoeders overeenkomen met 
de daadwerkelijke prestaties in de stal. Jan: ‘Door middel van 
deze werkwijze kunnen we de voeders ‘bijsturen’ om een 
optimaal resultaat te behalen in de stal bij onze klant.’

info@coppens.nl

Monitoring 
en terugkoppeling verbetert 
prestaties kalkoenen

Diernutritionist Jan Jonkers  
en kalkoenenhouder Marcel Geraedts
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Zeugen blijven
optimaal presteren 
met zomervoeders

Zeugen zijn de ware atleten in de stal en 

leveren continu topprestaties. Zodra de 

temperatuur boven de twintig graden 

uitkomt, zit een zeug niet meer in haar 

comfortzone en kost het energie om haar 

lichaamstemperatuur constant te houden. 

Dit kan gevolgen hebben voor de voer- 

opname en de conditie. Een zomerdip door 

hittestress is te voorkomen door het juiste 

management. Aanpassingen in het voer 

kunnen hierbij helpen.
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Prestaties zeugen dalen door hogere temperatuur

De thermo neutrale zone voor drachtige en lacterende zeugen 

ligt tussen de 16-22 °C. Als de temperatuur in de zeugenstal 

oploopt tot boven de 25 °C, kan dit leiden tot een lagere 

voeropname, een verlaagde melkproductie, verlies van 

lichaamsgewicht, een lager speengewicht en verminderde 

reproductieve prestaties.

Unieke zomervoeders

Om hittestress bij zeugen te voorkomen maken onze klanten 

gebruik van twee unieke zomervoeders; de Inno Dracht E Sole 

en de Inno Lac Sole. Beide voeders hebben zich in de 

afgelopen jaren bewezen. Door de grondstofkeuzes en het 

toevoegen van een hittestress-mix zorgen we ervoor dat de 

zeugen minder interne warmte produceren. Daarnaast is het 

lacto zeugenvoer geconcentreerder waardoor een zeug minder 

voer hoeft op te nemen. In combinatie met de juiste manage-

ment maatregelen blijven de zeugen optimaal presteren.

Zeugen blijven vreten

Door het verstrekken van het zomervoer, in combinatie met de 

juiste voercurve blijven de zeugen vreten. Hierdoor bespaar je 

jezelf onnodig werk, omdat er minder voerbakken leegge-

schept hoeven te worden. 

Zeugen blijven in conditie

De zomervoeders zorgen ervoor dat de zeugen beter in 

conditie blijven. Het afbigpercentage en het aantal geboren 

biggen blijven daardoor beter op niveau. De zeugen blijven 

op gewicht en hebben minder last van een zomerdip. Zodra 

de R uit de maand is, kunnen de zomervoeders worden 

ingezet. In de maand september kan er, op basis van de 

weersvoorspellingen, bekeken worden wanneer de 

zomervoeders weer omgezet kunnen worden naar een 

standaard zeugenvoer. 

Koelsystemen voor varkensstallen

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om het 

klimaat in de stal optimaal te houden voor de varkens. Te 

hoge temperaturen hebben een negatieve invloed op de 

prestaties en het welzijn van de dieren.  Het koelen van 

varkensstallen zorgt ervoor dat het klimaat verbeterd  

tijdens warme dagen. Ondanks het feit dat het vaak  

slechts enkele weken per jaar echt warm is, mogen we de 

negatieve gevolgen van hitte niet onderschatten.

Wij hebben de werking en voor- en nadelen van de verschil-

lende koelsystemen op een rijtje gezet. Deze zijn te vinden op 

www.coppens.nl/varkens/klimaat. 

Checklist: Voorkom een zomerdip

Onze varkensadviseurs hebben verschillende tips op een rijtje 

gezet om een zomerdip bij zeugen te voorkomen: 

  Zorg voor zoveel mogelijk verkoelende maatregelen in en 

om de stal. Denk hierbij aan witte daken, schaduw en 

vernevelaars of ander vormen van koeling voor de inlaten

  Wijzig de voertijden: Voer bijvoorbeeld tweemaal heel vroeg 

in de morgen, om 5.00 uur en om 9.00 uur. 

  Geef extra vitaminen, mineralen en suikers rondom het  

dekken

  Laat zeugen die in een warme periode in de kraamstal 

hebben gestaan voldoende herstellen aan het begin van 

de dracht. Dit kan door het instellen van een hogere 

voercurve

  Let op de silo hygiëne in verband met condensvorming

  Werk met tropenrooster in de stallen zodat rust heerst 

tijdens het warmste gedeelte van de dag.  Zowel voor de 

dieren als voor de medewerkers

  Zorg ervoor dat de varkens de hele dag de beschikking 

hebben over voldoende fris drinkwater

  Zet tijdig de vloerverwarming en biggenlampen uit

  Stel een warmteplan op in overleg met je adviseur

  Zorg ervoor dat de luchtwassers zuiver zijn

  Zet de luchtinlaten open en let op eventuele tochtplekken

  Pas de klimaatinstellingen aan. Denk hierbij aan alarmgren-

zen, koeling en bandbreedtes in verband met temperatuur-

schommelingen

  Verhoog de minimumtemperatuur met twee graden om te 

voorkomen dat er te lang koude lucht in de stal getrokken 

wordt

  Voorkom het inschijnen van de zon door ramen

  Zorg voor rust in de stal

  Controleer de luchtinlaten (buiten en binnen) en maak ze 

indien nodig schoon

Advies op maat

In alle gevallen geldt, dat het voorkomen van hittestress, 

maatwerk op bedrijfsniveau is. Wij adviseren je graag over de 

mogelijkheden op jouw bedrijf. Interesse? Bel 0492-531600. 
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     Suzanne Verhoeven en Henriëtte van Gorp: 

 ‘ Het is leuk om klanten 
direct te kunnen 
ondersteunen’

Henriëtte van Gorp en Suzanne Verhoeven vormen 

samen onze verkoop binnendienst. Henriëtte is 

verantwoordelijk voor de ondersteuning van het 

pluimveeteam en Suzanne voor het varkensteam. 

‘Mocht het echter nodig zijn, dan kunnen we 

elkaars werk direct overnemen’, geeft Suzanne 

aan. 

Henriëtte: ‘Ongeveer vijftig procent van onze werkzaam- 

heden bestaat uit protocollaire werkzaamheden. Denk 

hierbij aan het maken van prijslijsten en offertes, het 

verzamelen en monitoren van technische resultaten en het 

verwerken van administraties.’

Suzanne: ‘De andere vijftig procent van onze tijd vullen we 

flexibel in. We bewaken en ondersteunen bijvoorbeeld de 

commerciële plannen van de buitendienst. We werken ook 

veel samen met ons marketing team tijdens de organisatie 

van beurzen, open dagen of excursies en het ontwikkelen 

van foldermateriaal. Elke dag is anders en dat maakt ons 

werk uitdagend.’

’Het pluimveeteam is een leuk en energievol team’, vertelt 

Henriëtte enthousiast. ‘Ze gaan vernieuwing niet uit de weg 

en werken samen met bedrijven in de gehele sector van 

kuiken tot retail. Doordat ik volledig werkzaam ben voor het 

pluimveeteam zijn de lijntjes erg kort en kan ik de buiten-

dienst optimaal ondersteunen.’

Suzanne: ‘Binnen de varkenssector gebeurt er op dit moment 

heel veel. En samen met het varkensteam anticiperen we 

daar direct op. Ik vind het interessant om met onze Coppens 

Livestock bedrijven samen te werken en om onze klanten 

direct te kunnen ondersteunen daar waar nodig.’

‘Samen zorgen we ervoor dat onze buitendienstmedewer-

kers zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan het 

begeleiden van varkens- en pluimveeklanten!’


