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De eerste weken van juni 2015 gaan de boeken in 

als twee van de spannendste weken in de historie 

van Coppens Diervoeding. De fabriek ging 

namelijk, weliswaar gepland, vijf dagen dicht; 

Een unieke gebeurtenis in de Nederlandse 

mengvoerindustrie.

De reden van deze stilstand was een noodzakelijke uitbreiding 
van het productieproces in verband met de stijgende vraag 
naar onze voeders. We hebben deze gelegenheid tevens benut 
om wederom een vernieuwingsslag te maken.

Uitbreiden en vernieuwen
In deze periode zijn twee kleinere hamermolens vervangen 
door exemplaren met een hogere maalcapaciteit en is een 
tweede walsenstoel geplaatst. Door deze aanpassingen is 
de totale maalcapaciteit toegenomen en hebben we 
voldoende capaciteit gecreëerd voor de plaatsing van de 
vierde perslijn later dit jaar. Daarnaast zijn in deze periode 
de elektra-voorzieningen uitgebreid.

Om plaats te maken voor vier vacuüm coaters hebben we 
de fabriek met twee verdiepingen verhoogd. Door een 
vacuüm te creëren in de coater trekken de toegevoegde 
oliën, vetten, vitamines en enzymen beter in de korrel. 
Tevens kan het aandeel te coaten vetten en oliën nu 
verhoogd worden, waardoor we hoger geconcentreerde 
voeders kunnen produceren; Een verdere ontwikkeling in 
ons Inno-Feed procedé. In 2008 kregen we de fl exibiliteit 
om per voersoort en per grondstof de gewenste maalfi jn-
heid en ontsluitingsgraad te bepalen. Nu, zeven jaar later, 
worden we met het coaten onder vacuüm ook fl exibeler in 
toepassingen van de overige toevoegingen.

Dank u wel!
Mede dankzij een goede inventarisatie vooraf en de volledige 
medewerking van onze klanten in de weken voorafgaand en 
tijdens de stilstand van de fabriek is de verbouwing soepel 
verlopen. Wij danken u hartelijk voor uw begrip en 
medewerking. Met de gedane aanpassingen zijn wij weer 
klaar voor de toekomst!

Even voorstellen: 

Johan Venken

Sinds 1 juli ben ik, Johan Venken, in 

dienst bij Coppens Diervoeding als 

Accountmanager vleespluimvee. 

Mijn werkgebied is de regio Antwerpen 

en Limburg.

Tot enkele maanden geleden was ik in 

dienst bij de Vlaamse Bedrijfspluimvee- 

en Konijnenhouders, kortweg de Lands-

bond. Dit is een vakbond voor pluim-

veehouders, vergelijkbaar met de 

N.V.P. in Nederland. Voordien was ik 

gedurende lange tijd uitbater van een 

studentenkroeg in hartje Antwerpen.

Ik hoop u snel te ontmoeten. 

Sector in beweging

Netto 
vleeskuiken
resultaten 

Periode 1 april t/m 30 juni 2015

coppens.nl

25% beste gemiddeld

V.C. 1.54 1.58

V.C. 1500 gram 1.18 1.23

Afl evergewicht (gr) 2382 2381

Groei (gr/dag) 62.0 60.1

Uitvalpercentage 3.01 3.47

Voetzoollaesie score 18.7 29.3

900 gram extra groei met XL korrel

Onlangs heeft Coppens Diervoeding in samenwerking met Wageningen 

Universiteit onderzoek verricht naar de e� ecten van de Baby Big XL. 

De XL korrel is in het kraamhok ingezet en werd vergeleken met een kleine 

prestarter. Wederom bleek de XL korrel een positieve invloed te hebben. 

- Biggen met XL korrel begonnen eerder met het opnemen van vast voer;

-  Ook aten deze biggen meer (2.31 kg XL korrel versus 1.24 kg kleine 

prestarter per toom);

- Het gewicht van de biggen met XL korrel was op 63 dagen 900 gram hoger.

 Meer weten? Coppens.nl

Potentie vleeskuikenconcepten

Stagiair Gydo van den Boomen (HAS Hoge-

school) heeft in de afgelopen maanden 

onderzocht wat de potentie van de nieuwe 

alternatieve vleeskuikenconcepten is binnen de 

Nederlandse vleeskuikensector. Wanneer deze 

concepten, zoals de Goed Nest Kip, een succes 

worden, kan dit grote invloed hebben op de 

Nederlandse vleeskuikensector. Veel bedrijven die meegewerkt hebben aan het 

onderzoek, waaronder enkele fokkerijen, broederijen en slachterijen, verwachten 

dat deze concepten een stabiele vraag in de Nederlandse markt gaan invullen.

  Meer weten over de mogelijkheden door de stijgende vraag naar alternatieve 

vleeskuikens? Kijk op coppens.nl

Voorbereid op 
de stijgende vraag 
naar voeders

Kijkje in de 
keuken
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In 2015 viert Coppens Diervoeding haar 90-jarig 

jubileum. Een lange periode, waarin het familie-

bedrijf Coppens uitgegroeid is tot een toonaange-

vende partner in de diervoederbranche. Wat zijn de 

strategische keuzes geweest in de bedrijfsvoering? 

Waarin verschillen we van andere bedrijven? En wat 

typeert de huidige generatie Coppens? De huidige 

eigenaren Fred en Theo Coppens geven hun visie 

op ’90 jaar Coppens’.

Gemaakte keuzes
“Ongeveer dertig jaar geleden hebben onze pa en zijn broer, 
Frans en Ad Coppens, de keuze gemaakt voor een nieuwe 
productielocatie in Helmond,” steekt Fred van wal. “Op dat 
moment was ons bedrijf gevestigd in Hoogeloon, waar we 
op termijn geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hadden 
vanwege de ligging midden in het dorp. We kozen voor 
vestiging aan het water in verband met de aanvoer van 
grondstoff en per schip. Bovendien bevond de nieuwe locatie 
zich in het hart van de regio met de meeste intensieve 
veehouderijen.”

“Een strategische keuze die we later gemaakt hebben, was 
om ons uitsluitend te richten op varkens- en vleespluimvee-
voeders,” vervolgt Theo. “Voorheen waren we tevens actief 
in de rundvee- en legpluimveesector. Wij zijn echter overtuigd 
dat focus en specialisatie in de diervoederbranche nodig is, 
om dat wát je doet, ook echt goed te kunnen doen.”

Vooruitstrevend familiebedrijf
Over de vraag wat het verschil is tussen Coppens en andere 
bedrijven in diervoederbranche, moeten beide broers even 
nadenken. “Wij zijn in ieder geval een familiebedrijf met 
veel innovatiekracht, we willen vernieuwen, we streven 
continu een betere effi  ciëntie na en volgen de marktont-
wikkelingen op de voet. Samenvattend denken we dat 

we een vooruitstrevend familiebedrijf zijn,” aldus Theo. 
“Wij zijn ons bewust dat de wereld om ons heen continu 
verandert. Als je wilt blijven bestaan, moet je voorop 
durven lopen.”

Fred: “Wat niet vanzelfsprekend is voor een familiebedrijf 
is dat we een Raad van Commissarissen en een Raad van 
Advies hebben en dat we zelf niet de functie van algemeen 
directeur bekleden. De Raden bestaan uit adviseurs die 
ons scherp houden en waar we veel van leren. Ook op de 
werkvloer streven we naar de juiste mensen op de juiste 
plek. Hierin investeren we continu. De mensen die bij 
Coppens in dienst zijn moeten hun kwaliteiten blijven 
ontwikkelen. Stilstand is tenslotte achteruitgang!”

Op één lijn
Theo: “Als we onszelf zouden typeren, dan vinden we dat 
we beiden rationeel en nuchter in het leven staan. Ook 
emotie speelt een rol bij het maken van keuzes in een 
familiebedrijf, maar we zijn ons wel degelijk bewust van 
het feit dat het om rendement draait. Zonder dat is er 
geen toekomstperspectief.”
 
“Als broers geven we elkaar de ruimte binnen het bedrijf. 
We vertrouwen elkaar blindelings. Bij te nemen besluiten 
vormen we ieder onze mening, we praten erover en maken 
een keuze. Daarin zijn we voortvarend.”

“Uiteindelijk hebben we allebei hetzelfde doel voor ogen,” 
vervolgt Fred. “Namelijk de ontwikkeling van de voor-
gaande 90 jaar continueren en een gezond en zelfstandig 
bedrijf blijven.”

  90 jaar 
Coppens

P4  |

In gesprek
met...

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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“Als broers geven 
we elkaar de ruimte 

binnen het bedrijf. 
We vertrouwen 

elkaar blindelings.” 

Theo (links) en Fred Coppens
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Het Poultry Research Centre (PRC) in Vlierden 

bestaat 10 jaar! In deze periode hebben we er ruim 

50 proeven uitgevoerd. Het PRC is belangrijk, 

omdat we streven naar continue verbetering voor 

onze klanten. Onze focus ligt vooral op voer- en 

rassenproeven.

Voerproeven
Onze klanten willen een zo hoog mogelijke groei, lage 
voederconversie, gezonde kuikens en/of makkelijk werken. 
Wij optimaliseren daarom continu ons voerassortiment 
en we ontwikkelen nieuwe lijnen. Daarom achterhalen we 
wat de beste aminozuurpatronen zijn en onderzoeken we 
wat de eff ecten zijn van verschillende vetbronnen en 
eiwitconcentraten én van nieuwe grondstoff en, zoals 
insecten. Aangezien (darm)gezondheid een belangrijk 
thema is, verrichten GD en dierenartsen regelmatig sectie 
en bepalen we periodiek het slachtrendement.

Rassenonderzoek
Door nieuwe rassen te testen, weten we wat de eetcapaciteit, 
groeipotentie en voereffi  ciëntie van een bepaald ras is, 
vóórdat pluimveehouders deze kuikens in de stal hebben. 
Hierdoor kunnen we advies en een voerassortiment op maat 
leveren en hoeven onze klanten niet zelf de (on)mogelijk-
heden van een nieuw ras te ondervinden. Zo is het Volwaard-
kuiken (1ster Beter Leven kuiken) mede in ons PRC 
ontwikkeld. Daarnaast bekijken we de verschillen tussen 
Home Hatching en traditioneel uitgebroede kuikens én 
hebben we de Kip van Morgen uitgebreid getest om de 
juiste voerstrategie te bepalen.

Minimalisatie voetzoollaesies
Onlangs hebben we onderzocht hoe voetzoollaesies voor-
komen kunnen worden. Naar aanleiding van deze proef 
hebben we praktische tips opgesteld die kunnen helpen 
de voetzoollaesiescore te verlagen. De gemiddelde score 
van onze klanten in het tweede kwartaal van 2015 is 29,3. 
Bekijk onze praktische tips op coppens.nl.

Ons Poultry 
Research Centre 
bestaat 10 jaar! Vernieuwingen 

leiden tot resultaat!

Wilgard en Lian Vosters in Luyksgestel hebben hun 
bedrijf in 2012 uitgebreid met een nieuwe stal voor 
36.000 vleeskuikens, waarmee de totale omvang 
van de vleeskuikentak op hun bedrijf nu bestaat uit 
100.000 dieren.

Renovatie oude stallen

“In de periode dat de nieuwe stal in gebruik genomen werd, 

werd ook de Vleeskuikenrichtlijn ingesteld, waardoor we toch 

weer een stuk kritischer werden op de voetzoollaesiescores,” 

vertelt Wilgard. “In de oude stallen draaide het zeker niet 

slecht, maar zodra we bijvoorbeeld kuikens van iets mindere 

kwaliteit kregen, zag je duidelijk verschil ontstaan in technisch 

resultaat tussen de oude stallen en de nieuwe stal. Vorig jaar 

hebben we daarom twee van de drie oude stallen gereno-

veerd. Er zijn nieuwe drinklijnen geplaatst, de elektra en 

verlichting zijn volledig vervangen, er is nieuwe klimaat-

apparatuur geïnstalleerd en beide stallen zijn uitgerust met 

een indirect gestookte warmtewisselaar. Daarnaast zijn we 

van nokventilatie overgestapt op lengteventilatie. Al met al 

werd het een niet geringe investering van 6 euro per kuiken. 

In dit bedrag zijn ook de nieuwe voerweeginstallatie en de 

besturing van de ventilatie meegenomen.”

Dextrose en vitamine

“Na het afronden van de renovaties ben ik met mijn adviseur 

van Coppens en mijn dierenarts om tafel gaan zitten om te 

bekijken waar nog verdere verbeteringen mogelijk waren. 

Na het verrichten van verschillende metingen hebben we 

actiepunten opgesteld. Ik voeg nu dextrose toe aan het voer 

voor de jongste kuikens en de dieren worden ondersteund 

middels extra vitaminering. Daarnaast laat ik watermonsters 

onderzoeken en blijf ik zeer kritisch op ondermaatse kuikens. 

Tenslotte ben ik extra alert op de vloer- en ruimtetemperatuur 

bij opzet.”

Score van 21

“In combinatie met de investeringen die gedaan zijn, heeft 

deze aanpak ertoe geleid dat we momenteel prachtige 

technische resultaten behalen. De gemiddelde voetzool-

laesiescore over alle stallen was slechts 21 punten. 

De voederconversie is gemiddeld maar liefst 10 punten 

verminderd, na doorvoering van alle vernieuwingen. En ik 

moet zeggen, de continue verbetering van de technische 

resultaten motiveert gigantisch,” besluit Wilgard.

In gesprek 
met...

Lees meer over ons Poultry Research Centre coppens.nl
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Sector in 
beweging

Biggen gedijen prima 
bij degelijk systeem

Interesse? info@coppens.nl

Wilfred Bankers heeft in Deurne een bedrijf met 

1200 zeugen, 1400 vleesvarkens, 400 opfokzeugen 

en 8500 Freilandkippen. Sinds oktober 2014 maakt 

hij in alle kraamhokken gebruik van CulinaCupLine. 

Dit is een geautomatiseerd leidingsysteem dat op 

een hygiënische manier warme, vloeibare melk en 

prestarter doseert in cups voor biggen. “Mijn doel 

is om zo veel mogelijk goede biggen bij de zeug te 

spenen,” vertelt Wilfred. 

“Ik zag in Duitsland dat het mogelijk is om 16 biggen bij 
de zeug te spenen met cups als ondersteuning. Dat sprak 
me erg aan. Ik ben ervan overtuigd dat het voor de 
gezondheid van de biggen het beste is om ze bij de zeug te 
spenen. Door de hoge voeropname in de kraamstal zijn ze 
ook beter voorbereid op het spenen, omdat ze al gewend 
zijn aan ander voer. Vooral de mindere biggen hebben 
baat bij de cups. We hebben nu veel minder kleine 
restbiggen. We spenen momenteel meer dan 13,5 
biggen bij de zeug.”

Onbeperkt verse, warme melk
“De biggen krijgen vanaf de geboortedag CulinaMilk via 
de cups. Op dag 12 schakelen we over op prestarter 
CulinaLiquid. Er is 24 uur per dag onbeperkt verse, warme 
melk of prestarter beschikbaar voor de biggen. In de laatste 
dagen voor het spenen krijgen ze tevens droogvoer (Inno 
Speen Luxe) bijgevoerd. Dit voer krijgen ze vervolgens ook 
in de biggenstal, waardoor de overgang goed verloopt. 
De biggen hebben al zwarte mest op het moment van spenen. 
Dat betekent dat ze al veel droge stof hebben opgenomen 
en dat de darmen goed zijn voorbereid.”

Andere manier van werken
“Het systeem is super degelijk en werkt altijd. Het vergt 
wel een andere manier van werken in de kraamstal. Met 
het inbouwen alleen, ben je er nog niet. Je moet echt met 
het systeem leren werken. Wij werken volgens vaste 
protocollen. Mijn medewerkers weten precies wat ze op 
welk moment moeten doen. Zo beginnen ze op maandag-
ochtend altijd met het reinigen van de leidingen. Het is 
belangrijk dat het systeem schoon is. De cups worden in 
de eerste vier dagen dagelijks gereinigd. Daarna een keer 
per week. De biggen drinken zo veel dat de melk altijd 
vers blijft en de cups niet vuil worden. De melk wordt bij 
55 graden aangemaakt en de prestarter bij 45 graden. Zodra 
de vloeistof, via de gesloten ringleiding, bij de biggen komt, 
is deze 30 graden. Iedere ronde wordt de vloeistof door de 
warmtewisselaar gepompt en weer opgewarmd.”

Noodzaak van goed reinigen
“In het begin hebben we wel opstartproblemen gehad, 
door een verkeerde manier van reinigen,” vertelt Wilfred. 
“De gevolgen waren biggen met diarree en een hogere 
uitval. We hebben onze doelstelling daarom destijds ook 
niet behaald. Er bleken te veel coli’s in het systeem te 
zitten. Om dit op te lossen hebben we met een digitale 
meter dagelijks de vervuiling gemeten. Op basis van deze 
metingen hebben we gekozen voor een ander reinigings-
protocol. Daarmee was het probleem meteen opgelost.”

“De biggen doen het goed”, besluit Wilfred. “Het bijvoeren 
kost veel minder arbeid, omdat het niet meer met de hand 
hoeft. Ik zou het systeem zo weer installeren.”

“Het systeem is super 
degelijk en werkt altijd. 

Het vergt wel een andere 
manier van werken 

in de kraamstal.”
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Gust en Marja van Gils hoorden eind vorig jaar van 
het concept ‘Kip van Morgen’. In februari, tijdens de 
Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Venray, 
hebben ze zich hierin verder verdiept. De keuze was 
vervolgens snel gemaakt. Eind april werd de eerste 
ronde kuikens opgezet in hun stallen in Zondereigen, 
Baarle-Hertog (B). “Als de resultaten van de komende 
rondes net zo goed blijven, willen we nooit meer 
anders,” vertelt de enthousiaste Marja.

Het interview voor dit artikel vond begin juli plaats, tijdens 

de eerste hittegolf van dit jaar. “Dit warme weer is precies de 

reden waarom we graag in dit concept wilden meedraaien,” 

verzucht Marja. “Wij hadden voorheen altijd stress in deze 

warme periodes. We houden al sinds 1983 kuikens in onze 

twee stallen met een totale oppervlakte van 1728 m2. Wij 

hebben het dierwelzijn hoog in het vaandel en onder deze 

weersomstandigheden was het altijd een hele uitdaging 

om het stalklimaat dragelijk te houden.”

“Het grote voordeel van dit concept, waarvan de naam 

inmiddels gewijzigd is in ‘Goed Nest Kip’, is dat je geen grote 

investeringen hoeft te plegen,” vervolgt Gust. “ Er zijn wel 

wat veranderingen, zoals een lagere bezettingsgraad met 

16 kuikens/m2, een robuuster type kuiken en aangepast voer. 

We laden bovendien niet meer uit en we plaatsen per duizend 

kuikens een baal stro in de stal als afl eidingsmateriaal. 

Daarnaast voeren we gedurende de eerste rondes wekelijks 

wegingen uit, zodat we zelf een nauwkeurig beeld krijgen 

van de tragere groei van de kuikens.”

“Deze ronde hebben we probleemloos gedraaid zonder 

enige medicatie. Dat was ons vooraf ook verteld, medicatie 

is bij dit robuuste type nagenoeg nooit nodig. Financieel 

draaiden we met de Goed Nest Kip zelfs beter dan met de 

traditionele kuikens, dus wij zijn zeer content met de eerste 

ronde. Op deze manier gaan we graag nog jaren door met 

het houden van kuikens,” besluit Gust.

Stressvrij kuikens 
houden met de 
Goed Nest Kip

Primeur in België

Goed Nest 
Kip

De biggenproductie is fors gestegen op zeugenbedrijven. Dit vergroot de 

uitdaging om kwalitatief goede en gezonde biggen af te leveren. 

Het vernieuwde Inno-Feed Biggenvoer Adviesprogramma biedt praktische 

handvaten en stelt de juiste randvoorwaarden voor het houden van biggen 

en zorgt voor perfecte dierprestaties.

Vier pijlers 
Waarborging van de pijlers water, management, voeding en klimaat is de absolute 
voorwaarde voor optimale biggenprestaties. 

1.  Water
Onderzoek toont steeds weer aan dat de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater 
op veel  bedrijven ondermaats is. Controle van de drinkwatervoorziening op uw 
bedrijf is een must!

2.   Management
Wij hebben een praktische afdelingskaart ontwikkeld die u in staat stelt het 
management inzichtelijk te maken. Vanaf spenen wordt de kwaliteit van de biggen 
elke zeven dagen geëvalueerd. De informatie op de afdelingskaart wordt gebruikt 
voor de evaluatie van de ronde.

3.  Voeding
Door focus op dier- en darmgezondheid en het juiste voermanagement zijn we in 
staat de prestaties van uw dieren te verbeteren.

4.  Klimaat
Net als het drinkwater, is het stalklimaat op veel bedrijven onder de maat en zijn 
aanpassingen nodig om de technische resultaten te verbeteren. Structurele 
waarborging van de kwaliteit van het stalklimaat is essentieel. 

Nieuw kengetal
Het resultaat van verbeteringen op basis van de vier pijlers is meetbaar met ons 
nieuwe kengetal: het Afl everpercentage. Dit kengetal geeft weer hoeveel van de 
gespeende biggen daadwerkelijk als kwaliteitsbig verkocht werden en wat het aandeel 
uitval en slachtbiggen is. Het Afl everpercentage wordt als volgt berekend:

Afl everpercentage = 
aantal verkochte kwaliteitsbiggen / aantal opgelegde biggen x 100%.

Biggenvoer adviesprogramma

Waar ligt uw focus?

Meer weten? Bel +31 (0) 492 - 53 16 00
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Sector in 
bewegingWij investeren in 

gespeende biggen

Er is nog winst te behalen door het verbeteren van de 
resultaten van gespeende biggen. Daarom investeren 
wij in deze diergroep, die extra aandacht vereist. 
Met het onlangs geopende Piglet Research Center 
testen we op een professionele manier biggenvoer, 
voerstrategieën en nieuwe grondstoff en. De resultaten 
uit dit onderzoekscentrum benutten we om de 
dierprestaties bij onze klanten verder te verbeteren.

Wegen en meten

Het Innovatie Team Coppens voert, vier keer per jaar, een 

proef uit met 1300 biggen op het Piglet Research Centre. 

De gespeende biggen worden minimaal drie keer per ronde 

gewogen. Dit doen we bij opleg, tijdens voerschakelingen en 

bij het afl everen. Daarnaast wordt de voeropname dagelijks 

geregistreerd. De resultaten uit de verschillende proeven, 

worden door onze diernutritionisten geïmplementeerd in ons 

biggenvoer en in onze adviesprogramma’s en komen uw 

biggen dus direct ten goede.

Waarom deze investering?

Onze klanten hebben behoefte aan producten en adviezen 

die aansluiten op hun specifi eke doelen, wensen en bedrijfs-

omstandigheden. Wij onderzoeken daarom nieuwe grond-

sto� en, biggenvoeders en voerstrategieën.

Door onderzoek blijven we onze biggenvoeders continu 

optimaliseren. We weten immers steeds beter hoeveel een 

big werkelijk eet en groeit en wat zijn potentie is. De voer-

samenstelling en het management kunnen dus nog beter 

afgestemd worden op de werkelijke behoefte van de big. 

Hierdoor wordt de jeugdgroei optimaal benut.

  Naast het Piglet Research Centre hebben we ook 

Research Centra voor vleesvarkens en vleeskuikens. 

Piglet Research Centre


