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Coppens Contact geeft
een kijk op de innovatieve
wereld van diervoeding.

Agrarische Dagen
Someren

Uitnodiging

In het weekend van 16 en 17 september vinden de Agrarische

opnemen, waardoor ze een perfecte

Dagen Someren plaats. Onze stand staat in een pagodetent op

start maken. Ter ondersteuning van

het buitenterrein. Het thema van de beurs is “Voer voor voedsel

de gezondheid van biggen rondom

– Kringloop economie in de praktijk”.

het spenen, presenteren we de
BigXplore; Een afleidingsbrok

Coppens heeft dit thema aangegre-

grondstof in onze diervoeders. Ook

waarmee oorbijten drastisch

pen om een aantal van haar

ziet u in onze stand kuikens uit het ei

teruggedrongen of zelfs voorkomen

innovaties te presenteren. U kunt

komen volgens het Home Hatching

kan worden.

onder andere een kolonie Black

principe. De kuikens die op deze

Soldier Flies bekijken. Het aandeel vet

manier ter wereld komen, kunnen

Graag tot ziens tijdens de gezellige

uit deze insecten benutten wij als

direct water en Re(a)dy voer

Agrarische Dagen!

Netto
vleeskuiken
resultaten
Periode: 1 april 2017 t/m 30 juni 2017
25% beste gemiddeld

P2 |

Studieclub seizoen van start!
Na de zomer beginnen de meeste
studieclubs weer met hun programma. Onze adviseurs en diernutritionisten verzorgen graag een boeiende
bijeenkomst. Dit kan op uw eigen
locatie óf bij onze fabriek in

V.C.

1.56

1.57

Helmond in combinatie met een

V.C. 1500 gram

1.14

1.20

excursie.

Aflevergewicht (gr)

2560

2423

Groei (gr/dag)

64.6

62.7

Op onze website coppens.nl vindt u

Uitvalpercentage

3.54

3.54

verschillende onderwerpen en

Voetzoollaesie

10.49

24.84

mogelijkheden.

Oorbeschadigingen verleden
tijd met BigXplore
In de nazomer ontstaan grote temperatuurverschillen tussen dag
en nacht. Hierdoor neemt het risico op oorbijten bij de gespeende
biggen toe. De afleidingsbrok BigXplore helpt om dit probleem

Even voorstellen

terug te dringen of zelfs te voorkomen.

Marc Rovers

Behoefte invullen

Mijn naam is Marc Rovers, ik ben 38

De weken na spenen kunnen een stressvolle periode zijn voor de big. De

jaar oud en sinds 1 juli werk ik als

BigXplore zorgt door zijn afwijkende, grote formaat voor afleiding, waardoor de

diernutritionist vleespluimvee bij

big minder stress ervaart. Daarnaast is de samenstelling afgestemd op de

Coppens Diervoeding.

gewijzigde nutritionele behoeften van de big na het spenen en zorgen de juiste
typen vezels voor een verzadigd gevoel. Dit heeft een kalmerend effect op de

Ik ben opgegroeid op een melkveebe-

big. Tevens bevat het voer antioxidanten welke stress verlagend werken en

drijf. Na mijn studies aan de HAS Den

bevat het een additief dat de voeropname stimuleert.

Bosch (veehouderij) en Wageningen
Universiteit (Animal Sciences,

Probeer gratis!

specialisatie animal nutrition) heb ik

U kunt kosteloos ondervinden welk effect de BigXplore heeft op uw biggen.

bijna 14 jaar gewerkt bij Orffa,

Op coppens.nl vindt u alle informatie over deze promotie-actie.

leverancier van diervoederadditieven
aan mengvoederbedrijven en
premixers wereldwijd.
Bij Orffa was ik verantwoordelijk voor
de technische ondersteuning (voor alle
diersoorten, maar de focus lag vooral
op varkens en pluimvee) richting
collega’s, distributeurs en klanten,
zowel binnen als buiten Europa. Een
mooie job, waarbij ik veel van de
wereld heb mogen zien.
Samen met mijn vrouw Pauline woon
ik in Deurne. We wonen nu nog tijdelijk
in Deurne, maar we zijn een huis aan
het bouwen in Vlierden. In mijn vrije tijd
zit ik graag op de fiets, ‘s zomers op de
racefiets en in de winter op de MTB in
de bossen in onze mooie omgeving.
Voor mij is deze nieuwe baan een
mooie uitdaging bij een mooi bedrijf. Ik

Afleidingsbrok BigXplore

heb er veel zin in en hoop iedereen snel
te leren kennen.

info@coppens.nl
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Volwaard concept
viert 10 jarig jubileum

Agrofoodpluim voor Beter
Leven en Volwaard Concept

In gesprek
met...
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Tijdens het 10 jarig jubileum feest van het Volwaard
scharrelconcept en het Beter Leven Keurmerk namen
Marijke de Jong van de Dierenbescherming en Ad Kemps
samen met de pluimveehouders van het eerste uur en de
ketenpartners de Agrofoodpluim in ontvangst.
Deze werd uitgereikt door gedeputeerde Anne-Marie
Spierings van de Provincie Noord-Brabant.

Op donderdag 13 juli hebben we het 10 jarig

“We hebben in de 10 jaar

jubileum gevierd van het Volwaard concept. We

dat we Volwaard kuikens

blikken samen met de pluimveehouders terug op

houden, helemaal geen

10 jaar Volwaard. Want mede door deze pioniers

medicijnen gebruikt,”

is het concept een succes geworden.

vertellen Petra en Piet
Verberne (St. Oedenrode).

Janny en Niek van den
Borne (Reusel): “In

“Dit terwijl de kuikens met
weer en wind in de

december 2006 kwam

buitenlopen te vinden zijn en we het stalklimaat eigenlijk

Coppens vragen of we in een

niet kunnen sturen, omdat de stallen open zijn. Door de

huurstal met Volwaard

juiste rassenkeuze kunnen deze kuikens gewoon veel

wilden beginnen. Ze hadden

meer hebben dan een gangbaar kuiken. Ook tijdens

nog een stal te weinig om

extreem warme dagen blijft het Volwaard kuiken prima

het geheel op te kunnen

overeind. Dit is goed voor het welzijn van het kuiken én

starten. Drie weken later zaten de Volwaard kuikens er al

voor de pluimveehouder. Het werkt een stuk relaxter.”

in. Het was de vraag of de consument bereid was om meer
te betalen voor dierwelzijn. Inmiddels is gebleken dat dit

Willy en Ardi van Erp

zeker het geval is. Het Volwaard concept is makkelijk uit

(St. Anthonis) zijn vanaf het

te leggen aan de consument, waardoor het zo goed werd

eerste koppel enthousiast

geaccepteerd.”

over de Volwaard-kip. “In
het begin was het allemaal
“We hebben in het begin

kleinschalig, maar het

even getwijfeld of we mee

duurde niet lang of de

wilden doen,” vertellen

verkoop kwam in een

Marjan en Guillaume van

stroomversnelling. Het is interessant om de ontwikkeling

Cranenbroek (Budel).

van een nieuw product van dichtbij mee te maken. Zo

“Maar onze kleine stal

raak je veel meer betrokken bij de keten en het eindpro-

voldeed perfect, omdat ze

duct. We gingen zelfs in de supermarkt kijken of de

destijds stallen tot 10.000

Volwaardproducten ook echt in de schappen lagen. Als

kuikens zochten. De vraag naar de Volwaard-kuikens

dat niet zo was, gingen we met de bedrijfsleider praten.”

was in het begin klein, waardoor we wel twee keer per
ronde moesten uitladen. Toch hebben we nooit spijt

“Doordat we met een ander

gehad. Veel andere pluimveehouders waren in het begin

ras en een nieuw houderij-

erg kritisch over de scharrelkuikens. Het mooie is, dat

systeem werkten, moesten

een aantal daarvan nu ook scharrelkuikens houden. Dat

we in het begin alles zelf

is toch de beste erkenning voor dit concept.”

uitvinden,” vertellen
Bert en Elly de Kort (Hulten).
“We hebben daarom een

“Het is interessant
om de ontwikkeling
van een nieuw product
van dichtbij mee te maken”

scharrel-studieclub
opgericht. We deelden alle gegevens open met elkaar. Daar
hebben we veel aan gehad. Dat het Volwaard concept zo’n
groot succes zou worden, had niemand verwacht. We zien
met de Volwaard een mooie toekomst tegemoet voor het
welzijn van de kippen én voor de pluimveehouder. Want op
deze manier, kun je wel tot je 95ste kuikens houden.”
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Secuur werk in het
Piglet Research
Centre

Biggengroei en voeropname

diernutritionist Joris van

In onderstaande grafieken ziet u de gemiddelde biggengroei per dag (vanaf
geboorte tot en met 25 kg) en de opgenomen hoeveelheid biggenvoer per grootgebrachte big. De resultaten van het Piglet Research Centre worden vergeleken met
de gemiddelde landelijke gegevens van Agrovision.

Iersel in het Piglet
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358
326

Gemiddelde biggengroei/dag (gr)

0

28,8

27,2

Biggenvoer/grootgebrachte big (kg)

Varkenshouder Hans Bankers uit Deurne verzorgt

heb afdelingen van 60 biggen verdeeld over zes hokjes. Van

de biggen in het Piglet Research Centre oftewel

ieder hokje met tien biggen wordt de opname, groei en

de biggenproefstal. Hans heeft een varkensbe-

gezondheid vastgelegd, evenals eventuele beschadigingen.”

drijf met 800 biggenplaatsen, 1456 vleesvarkensVeel proefeenheden

plaatsen en 10 ha akkerbouw.

“Doordat Hans veel kleine hokken heeft, hebben we veel
Gemotiveerd aan de slag

proefeenheden per ronde. In iedere proefgroep zitten 300

“Tijdens de beurs in Venray hoorde ik dat Coppens een

tot 400 biggen,” vertelt Joris. “Hierdoor kunnen we sneller

varkensbedrijf zocht met speenbiggen om hun voerproeven

verschil aantonen, beter verbanden leggen en conclusies

in te kunnen doen. Dat leek me wel wat,” vertelt Hans.

trekken. Een ander voordeel is dat Hans een vaste

“Het brengt wel extra werk met zich mee. Naast de gewone

biggenleverancier heeft. Daar zitten biggen met een lager

verzorging ben ik per week ongeveer tien uur extra tijd

en hoger speengewicht bij. Door aparte groepjes te maken

kwijt. Het voer wordt bijvoorbeeld in zakgoed verstrekt en

met grote en kleine biggen, kunnen we onze voerstrate-

op een aantal tijdstippen gewogen, zodat we het verbruik in

gieën beter afstemmen op de verschillende behoeften. Je

beeld krijgen. Daarnaast worden de biggen iedere week

ziet een duidelijk verschil in voeropname tussen deze

door Joris van Iersel, diernutritionist bij Coppens, en mij

groepen. Door een andere behoefte en verschil in

gewogen. Het is secuur, maar mooi werk. Het interessante

voeropname, vragen de verschillende biggen een andere

is dat Joris op het einde van de ronde de resultaten ook aan

voerstrategie.”

mij terug koppelt.”
Terugkoppelen naar de praktijk
Een echte praktijkstal

“Doordat we alles wegen, ook de controle groepen, hebben

“Mijn biggenstal is een traditionele stal. De biggen krijgen

we al veel data verzameld over de groei en opname van

onbeperkt voer in droogvoerbakken. Om te zorgen dat de

gespeende biggen. De meeste varkenshouders beschikken

biggen in het begin voldoende water en voer opnemen

niet over deze gegevens van hun speenbiggen. Het is de

maak ik de eerste drie dagen tweemaal per dag een papje,

kunst om met de verzamelde informatie voersoorten te

zowel van het proefvoer, als van het controlevoer. Dat zorgt

ontwikkelen en voerstrategieën te bepalen, waarmee onze

voor een goede voeropname in het begin van de ronde.”

klanten weer betere resultaten kunnen behalen. In de tabel
hiernaast vergelijken we de gegevens van het PiRC met het

Verschillende proeven

landelijke gemiddelde.”

“Inmiddels hebben we al meerdere proeven afgerond in de
stal bij Hans,” vertelt Joris. “We hebben onder andere

Proeven in de toekomst

verschillende voersoorten, grondstoffen en additieven

Joris: “Er staat nog een aantal proeven voor verschillende

vergeleken in het traject tussen spenen en 25 kg, in de

toeleveranciers in de planning. Daarnaast hebben we nog

speenfase (0-14 dagen na spenen) en in de biggenfase

voldoende ideeën om onze voeders verder te optimaliseren.

vanaf 14 dagen.”

Uiteraard testen we deze eerst uit, voordat we ze werkelijk
in de praktijk inzetten. We willen in de toekomst ook nog

Hans: “Ikzelf weet nooit wat voor voer de biggen krijgen.

bekijken wat het effect van verschillende voersoorten/

Meestal krijg ik twee of drie verschillende soorten voer met

strategieën bij speenbiggen is, tijdens het latere traject bij

gekleurde labels thuis. Deze kleuren corresponderen met

de vleesvarkens. Hoeveel winst is er nog te behalen als je

de kleuren die om en om voor de biggenhokjes hangen. Ik

investeert in de biggenfase?”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl
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Kalkoensector
in beweging
De kalkoenhouderij in Nederland is een relatief
kleine sector, maar dat wil niet zeggen dat er
geen ontwikkelingen plaatsvinden.
Integendeel zelfs!

In gesprek
Managementmet...
tool

P8 |

Theo Coumans, kalkoenhouder te Ospel:

gezondheid problemen van de toen aanwezige genetica.

“Ik ben gestart met huisverkoop van kalkoenvlees. Samen

Hybrid Converters stonden bekend als een sterk ras, waarbij

met enkele andere kalkoenhouders doen we dit onder de

de vertering goed te sturen is. Het ras voldoet tot op heden

merknaam “de Slanke Bourgondier”. We willen het

aan de gestelde verwachtingen. Natuurlijk heeft ook het

Nederlandse kalkoenvlees bij het grote publiek onder de

voortschrijdend inzicht betreffende ventilatie, vaccinatie en

aandacht te brengen. Het project verloopt naar tevreden-

entschema’s een bijdrage geleverd aan de gezondheid van

heid. De beperkende factor is momenteel het gebrek aan tijd.

de dieren. Ziektepreventie staat bij mij hoog in het vaandel.”

Om zo’n project te laten slagen moet je constant op zoek zijn
naar potentiële klanten en je bestaande klanten actief

Marcel Geraedts, kalkoenhouder te Beesel:

blijven benaderen met een duidelijk en transparant verhaal.”

“Drie jaar geleden heb ik mijn bedrijf gemoderniseerd. Met
het creëren van ruimtelijke opfok in plaats van opfok in

Marleen van der Most, pluimveedierenarts Poultry Vets te Ell:

ringen en implementatie van een ander verwarmings- en

“Waar we met zijn allen trots op mogen zijn in de kalkoe-

drinksysteem, spaar ik per jaar 300 tot 350 uur werk uit.

nensector is de vermindering van het antibioticagebruik

Tevens is de opfokkwaliteit van mijn jonge kalkoenen

met ca. 40%. De nadruk is de laatste jaren duidelijk komen

hierdoor duidelijk verbeterd.

te liggen op de preventie van ziekten.
Ik ben overgestapt van ronddrinkers naar drinknippels. In
Opvallend is ook dat we bij de kalkoenen al jaren gewend

combinatie met de centrale verwarming blijft het strooisel

zijn om met regelmaat, gezamenlijke bedrijfsbezoeken te

nu veel droger. In West-Europa was ik de eerste die dit

plannen, waarbij zowel dierenarts, diernutritionist, als

drinksysteem in een afmeststal voor hanen ging gebruiken.

kalkoenhouder aanwezig zijn. Juist doordat er in kalkoen-

Ik heb er mee moeten leren werken, maar vanaf het

houderij tijdens een ronde enkele kritische momenten zijn,

moment dat ik de afstelling in de vingers had, werkte het

waarop je zeer attent moet zijn, bewijst dit soort overleg

systeem perfect.”

direct haar meerwaarde.
Jan Jonkers, diernutritionist vleespluimvee Coppens
Daarnaast lijkt het alsof voorheen virussen een ‘duidelijker’

Diervoeding te Helmond:

ziektebeeld gaven. Diezelfde virussen spelen nu nog steeds

“De grootste uitdaging van de laatste jaren binnen de

een rol, maar ze sluimeren meer op de achtergrond.

kalkoendiervoeding was het optimaliseren van de voeders

Hierdoor vertonen de dieren niet het uitgesproken

om de darmgezondheid te verbeteren.

ziektebeeld van het betreffende virus, maar zijn ze wel
vatbaarder voor andere ziekteverwekkers. Het stellen van

Deze aanpak heeft bijgedragen aan een lager antibiotica-

de diagnose wordt hierdoor niet makkelijker. Het belang

gebruik, een betere voetzoollaesiescore en meer afgele-

van een goede samenwerking met pluimveehouder en

verde dieren. Kortom; een hoger rendement op het

diernutritionist wordt daardoor steeds waardevoller.

primaire kalkoenbedrijf. Daarnaast was de optimalisatie
van de voeders gericht op het voorkomen van de black

De openheid en transparantie binnen deze kleine sector is

head ziekte bij de kalkoenen. Door een gezonde en

sowieso erg opvallend. Het belang van de sector staat hier

stabiele darmflora na te streven en inzet van additieven

duidelijk voorop en de onderlinge contacten zijn goed. Deze

en ondersteunende producten, verminderen we de kans

open cultuur is zeker een kracht van de sector.”

op black head ziekte.

Adrie Melis, kalkoenhouder te Oisterwijk:

Mijn doel als diernutritionist is altijd om een voerprogram-

“Anderhalf jaar geleden ben ik, net als veel andere

ma op te stellen wat rendement oplevert voor onze

kalkoenhouders, overgestapt naar de Hybrid Converter

afnemers. Daarbij is het continu balanceren tussen kosten

genetica. Dit in verband met de pootproblematiek en darm-

en opbrengsten.”
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Ondernemerschap vleesvarkenshouderij;

Hoe behaalt u
voldoende
saldo?
De voerwinst van een gemiddeld vleesvarkensbedrijf ligt al jaren onder de kritieke voerwinst.
Dit betekent dat de gemiddelde boer geen boer
blijft! Hoe zorgt u er voor dat uw bedrijf wel blijft
bestaan? Met andere woorden: hoe realiseert u
wél het benodigde saldo?

Sector in
beweging
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Visie varkenshouder
De visie van de vleesvarkenshouder vormt de basis bij inzet
van het Inno-Feed vleesvarkensprogramma. Waar liggen
de (on)mogelijkheden binnen zijn bedrijf? Wat zijn de
wensen en eisen van de ondernemer? Aan de hand van
deze uitgangspunten bepalen we samen de juiste koers.

“Passend sprintvoer
in groeifase verbetert
voerconversie”

Doelstelling behalen
Het Inno-Feed vleesvarkensprogramma omvat verschillende (reken)programma’s, technologieën en strategieën.
Een greep uit de mogelijkheden en opties:

Fosfaat efficiëntie
De dure afzet- en verwerkingsmogelijkheden van mest in
combinatie met de verhoogde verwerkingsplicht, maken

Rentabiliteit en productiegetal

het voor varkenshouders een hele uitdaging om de

We hebben een programma ontwikkeld, waarmee we

mestafzetkosten in de hand te houden. Met onze vacuüm-

aantonen wat de economische waarde is van uw techni-

coaters en hoog energetische voeders zorgen we voor een

sche resultaten. Dit kan in verschillende situaties bruikbaar

zo efficiënt mogelijke benutting van het voer en de

zijn. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat bewust afwijken van

mineralen.

het landelijk gemiddelde soms een voordelige keuze kan
zijn in een specifieke bedrijfssituatie.

Voer op maat
Ons assortiment is onlangs vernieuwd, waardoor legio

De beste afleverstrategie

mogelijkheden zijn ontstaan voor zowel 2, 3 als 4 fasevoe-

Wat is de juiste afleverstrategie voor u? Om dit te bepalen

dering. Wij ondervinden steeds sterker het belang én de

maken we een vergelijking tussen de verschillende

noodzaak van een passend sprintvoer in de groeifase. Door

concepten op basis van de werkelijk geleverde dieren.

het verhogen van de gehaltes in de sprintvoeders kunnen
we in deze fase het voer nu nog beter naar behoefte

Door variabelen als hokoppervlakte, voersysteem,

inzetten.

aanvoer van biggen en het huidige resultaat in te voeren in
ons adviesprogramma, maken we via saldoberekeningen

Dankzij ons zeer moderne productieproces hebben we

inzichtelijk welke afzetmarkt voor u en uw bedrijf het

vele opties om voer op maat te maken. Onder andere

beste voldoet.

dankzij de mogelijkheid om iedere grondstof apart fijner of
grover te malen en de optimale ontsluitings- en coating-

Ook kunnen we bekijken of er binnen uw huidige concept

mogelijkheden.

nog winst te behalen valt. Bijvoorbeeld door het optimale
aflevergewicht te berekenen.

Onze brijvoerklanten adviseren we om te werken met
stabiele bijproducten. Daarnaast pleiten we voor aankoop

Voerstrategie

van granenmixen in plaats van gemalen granen. Granen-

Op basis van sekse, gewicht, ras, huidig resultaat en de

mixen zijn bewerkt via het Inno-Feed productieproces en

bedrijfsdoelstelling berekenen we passende voercurves en

bevatten extra enzymen. Dit bevordert de verpompbaar-

mengseltabellen. Door de voeropname te bepalen, is

heid en uitstroombaarheid. Hierdoor kan gewerkt worden

tussentijds bijsturen mogelijk. We hanteren hierbij de

met een hoger droge stof percentage.

stelregel ‘Behoefte = Gehalte x Opname’. Het adviesprogramma vergelijkt de huidige situatie met het advies en

Het Inno-Feed vleesvarkensprogramma helpt u als

met de theoretische behoefte. Daardoor wordt de meest

vleesvarkenshouder bij het ontwikkelen een strategie die

optimale voersamenstelling en het juiste schakelmoment

past bij úw bedrijf; op weg naar bovengemiddelde

direct inzichtelijk.

prestaties en het bijbehorende saldo!

Meer weten?

Bel +31 (0) 492 - 531600
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Akkerbouwer bouwt
vleeskuikenscharrelstal
Mark en Cariene van de Bunt – op ’t Hof uit
Lelystad hebben een vleeskuikenstal gebouwd voor
30.000 scharrelkuikens. Een mooie uitdaging,
want ze hebben wel een akkerbouwbedrijf van
55 ha, maar nog nooit zelf kuikens gehouden.

Sector in
beweging

bezoekersruimte te bouwen boven de hygiënesluis en het
kantoor. Bovendien zijn scharrelkuikens minder arbeidsintensief en dat combineert weer goed met onze akkerbouwwerkzaamheden.”
Hoe ziet je nieuwe stal eruit?

Waarom ga je vleeskuikens houden?

“De nieuwe stal is onder andere uitgerust met een

Mark: “Het is een prima risicospreiding om onze akker-

overdekte uitloop, twee warmtewisselaars in verband met

bouwtak te gaan combineren met een vleeskuikentak. Het

fijnstof, zes nokventilatoren en vijf achtergevel ventilato-

voordeel van kuikens houden, is dat je 5 à 6 rondes per

ren, scan air uitloopschuiven en Tulderhof lichtbakken

jaar hebt, terwijl je in de akkerbouw maar een keer per jaar

voor daglicht. Daarnaast komt er een graansilo van 250

zaait en oogst. Bovendien kan ik de kuikenmest aanwen-

ton voor de opslag van eigen graan,” somt Mark op. Een

den op het land en vervolgens mijn eigen tarwe voeren

opvallend detail: “De vloer van de stal ligt niet op de

aan de kuikens.”

fundering, is niet geheid en ook niet geïsoleerd. De vloer
ligt op 50-60 cm freesasfalt dat dient als warmtebuffer.

Waarom heb je gekozen voor scharrelkuikens?

Het asfalt en de vloer liggen los op de klei en kan dus nog

“Ik heb voor scharrelkuikens gekozen vanwege het 1 ster

zakken. De muren en poeren zijn natuurlijk wel geheid,”

Beter Leven Keurmerk. Ik vind het belangrijk dat ik de

lacht Mark.

consument kan uitleggen wat ik doe en met welke gedachte.
Mede daarom hebben we ervoor gekozen om een

Lees het volledige interview op coppens.nl.
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