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

Innovatie

‘Lef in het bedrijfsleven’-prijs
Op 12 oktober heeft Ad Kemps de ‘Lef in het bedrijfsleven’-prijs

mee samen te werken, of zelfs als

van de Dierenbescherming ontvangen uit handen van Marijke de

vijand, werd beschouwd, ging Ad

Jong, programmamanager Beter Leven keurmerk.

nauw samenwerken. Hij is daarin
echt een voorloper. En zie nu maar
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Het is de tweede keer dat deze prijs

“Zowel de ontwikkeling van de

eens waar die samenwerking toe

uitgereikt werd aan een persoon uit

Volwaard kip, maar ook het

geleid heeft: het Beter Leven

het bedrijfsleven. De prijs komt voort

ontwikkelen en toepassen van

keurmerk is een succes.”

uit een eerdere editie, ‘Lef in het

innovaties in de praktijk, dragen bij

lab’-prijs genaamd, die ging naar

tot een beter welzijn voor mens en

Het initiatief met de Volwaard-kip

personen die werkten aan een

dier. Zonder Ad hadden we geen

omvatte in 2007 een half miljoen

vervanging en vermindering van

Volwaard kip gehad en misschien

dieren. Inmiddels zijn dat bijna 27

proefdiergebruik.

ook geen Beter Leven keurmerk. Ad

miljoen vleeskuikens per jaar

heeft ook lef getoond door altijd op

geworden. Hiermee is bijna een

Marijke de Jong sprak haar

een constructieve manier met de

vijfde van al het verse kippenvlees

waardering uit voor alles wat Ad

Dierenbescherming samen te

dat de supermarkten verkopen

betekend heeft in de totstandko-

werken. Met een organisatie die door

voorzien van het Beter Leven

ming van het Beter Leven keurmerk:

anderen vaak als onmogelijk om

keurmerk.

Sector in beweging
die manier direct worden geanalyseerd. Door de actuele voer- en

Netto
vleeskuiken
resultaten

wateropname naast de norm te
leggen, wordt direct inzichtelijk of er
iets speelt in de stal. We kunnen dan
tijdig bijsturen.

‘Meten is weten.’ Dit oude gezegde

Voor onze pluimveehouders is het

is nog altijd actueel en het gaat

een veilig gevoel dat er een extra

Even voorstellen:

zeker op in de vleespluimveehoude-

persoon mee kan kijken naar de

rij. Coppens verzamelt en analy-

dagelijkse bedrijfsresultaten. Twee

Tim van Gorp

seert, samen met de pluimveehou-

zien immers meer dan één!

“Graag wil ik me voorstellen als

der, zoveel mogelijk data. Niet
alleen na afloop, maar ook tijdens

Periode 1 augustus t/m 31 oktober 2017

de ronde.

25% beste gemiddeld

V.C.

1.52

1.55

Onze accountmanagers en

V.C. 1500 gram

1.12

1.16

diernutritionisten loggen regelmatig

Aflevergewicht (gr)

2498

2467

als ‘gast’ in, in de managementsyste-

Groei (gr/dag)

64.4

63.5

men van onze klanten. Data kan op

Uitvalpercentage

3.06

2.88

nieuwe adviseur varkenshouderij.
Mijn naam is Tim van Gorp en woon
in Oisterwijk. Ik ben op 6 april 1995
geboren in Udenhout en ben
opgegroeid op een varkensbedrijf.
Sinds 18 september maak ik bij
Coppens Diervoeding deel uit van de
buitendienst varkenshouderij.
In juli heb ik de opleiding Dier- en

25 jarig dienstverband

Veehouderij op de HAS Hogeschool

Peter Verberne

in Den Bosch afgerond. Tijdens mijn
studie ben ik altijd in de varkenshou-

Zaterdag 26 augustus vierden we het 25 jarig jubileum van onze
collega Peter Verberne. Veel bekenden, familie en (ex)collega’s
bezochten de receptie.

derij geïnteresseerd geweest. Ik heb
dan ook aan diverse projecten in deze
sector gewerkt.
Ik heb veel zin in mijn nieuwe job bij
Coppens en kijk er naar uit om uw

Peter is bij Coppens begonnen als

aanspreekpunt te mogen zijn.”

productiemedewerker in 3-ploegendienst. Een paar jaar later vervolgde hij

Agenda

zijn carrière op onze afdeling logistiek
als planner. Hij neemt voornamelijk de
aanvoerplanning van de grondstoffen,

16 januari

maar ook de productie- en afvoerplan-

Symposium Hogere

ning voor zijn rekening.

Varkensgezondheid, Eindhoven

Peter, wij vinden je een zeer

16 - 18 februari

veelzijdige en prettige collega!

Agridagen, Ravels (B)

Hartelijk bedankt voor je inzet en
betrokkenheid de afgelopen 25 jaar.

6 - 8 maart

Hopelijk volgen er nog vele jaren in

Landbouwdagen Intensieve

goede gezondheid!

Peter en Antonine Verberne

Veehouderij, Venray

info@coppens.nl
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Vleeskuikenhouders Annemieke en Hans Baetsen
uit Kelpen-Oler

Ziekte van Marek;

De enting maakte
het verschil

In gesprek
met...
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De Ziekte van Marek kan een probleem zijn bij

Enten kan zinvol zijn

concept-vleeskuikenhouders. Ook Hans en

Suzanne Bosman, dierenarts bij Poultry Vets: “Ons advies

Annemieke Baetsen uit Kelpen-Oler kregen ermee

is om een enting te overwegen, wanneer de Ziekte van

te maken. De resultaten op hun bedrijf met 95.000

Marek is aangetoond en er klinische verschijnselen op het

Volwaardkuikens op twee locaties werden steeds

bedrijf aanwezig zijn. Enten alleen is echter niet

slechter, maar het was een raadsel waar dit door

voldoende. Het virus is rondom ieder bedrijf aanwezig.

veroorzaakt werd. Nadat de Ziekte van Marek

Het is dus van belang om hygiënisch te werken en de

aangetoond was, zijn ze gaan enten. Met succes!

stallen na iedere ronde goed te reinigen, grondig te
ontvetten en daarna te ontsmetten. Dat er niet direct aan

Resultaten werden slechter

de Ziekte van Marek gedacht werd, komt met name

Hans: “Het liep al een tijdje niet echt lekker op ons

doordat deze ziekte voorheen (op traditionele bedrijven)

bedrijf. De kippen wilden het voer niet eten en gooiden de

nooit een probleem was. Na besmetting duurt het enige

tarwe uit de pan. Aan het einde van de ronden leek het

tijd voor de klinische verschijnselen zichtbaar worden.

net of de kuikens een E. Coli infectie hadden. De uitval

Traditionele kuikens zijn op dat moment al geslacht. Ook

was te hoog en een voederconversie van 1.95 bij 1500

is bij traditionele kuikens het infectierisico beter

gram is vrij dramatisch te noemen. Eerst hadden we

beheersbaar, omdat ze geheel binnen gehouden worden.

alleen problemen in één stal, maar later op beide

De langere levensduur van Volwaardkuikens in combina-

locaties.” “Voordat we aan het Marek-virus dachten,

tie met de uitloop vergroten de kans op Marek.”

hebben we eerst andere factoren, zoals entingen,
ventilatie en de opstart tot op de bodem uitgezocht en

Een wereld van verschil

geoptimaliseerd,” vertelt Oscar Visser, accountmanager

Hans: “We besloten om de kuikens tenminste drie ronden

vleespluimvee. “Maar in plaats van een verbetering zagen

te enten. Het effect van de eerste enting was meteen

we tot onze verbazing een verslechtering.”

gigantisch. We draaiden die ronde gemiddeld 16 punten
scherper. De tweede ronde was zelfs nog beter. De

Verlamde kuikens

kuikens laten geen korreltje voer meer liggen en de uitval

Hans: “We hadden nooit aan de Ziekte van Marek

was in de eerste twee weken maar 0,3%. We moeten nu

gedacht, totdat we opeens verlamde kuikens zagen. Deze

alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat de kuikens

kuikens vielen voorover en lagen dan met de kop gestrekt

niet te zwaar worden,” lacht Hans. “Tijdens de derde

in het strooisel. Ik heb er een filmpje van gemaakt en deze

ronde hebben we besloten om te stoppen met enten. We

doorgestuurd naar Oscar en de dierenartsen van Poultry

denken dat de druk voldoende gedaald is.”

Vets. Toen werd het idee geopperd dat het misschien wel
eens Marek kon zijn. Besloten werd om de verlamde

Kosten – baten

kuikens apart te houden, zodat we ze voor onderzoek

Hans: “Dat de enting duur was, is logisch, want de 95.000

konden opsturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

kuikens moesten allemaal met de hand geënt worden.

Maar `s avonds liepen die kippen gewoon weer. Er waren

Maar het kan zeker uit als de voederconversie zoveel

zelfs kuikens uit het selectiehok gesprongen. We zagen

verbetert. Gelukkig heeft de broederij geïnvesteerd en is

geen enkel ziek dier meer. De ronde erna hebben we de

de verwachting dat de prijs voor arbeid van het enten

zieke kuikens direct opgestuurd. Na sectie en verder

lager kan worden. Ons advies voor andere pluimveehou-

onderzoek bleek dat de dieren de Ziekte van Marek

ders is om direct te gaan enten als Marek is aangetoond.

hadden.”

Wij gaan nu echt weer met plezier naar de stal!”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl
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Nu is het
moment
om keuzes
te maken!

Sector in
beweging
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Varkenshouder Mark Tijssen: “Ik ben er van overtuigd dat een
groot deel van de Nederlandse varkenshouderij haar dieren in
ketens zal gaan afzetten.”

De varkenshouderij is inmiddels in een iets

Trends volgen?

rustiger financieel vaarwater terecht gekomen.

“Daarnaast hebben we te maken met een sterk verande-

Er heersen voor de korte termijn dus ook minder

rende marktvraag. Zo was een vet varken een paar jaar

zorgen. Toch is dit juist hét moment om na te

geleden nog uit den boze, maar deze trend lijkt zich te keren

denken over de toekomst!

en de vraag naar vette varkens is in een stroomversnelling
terecht gekomen. Ook de fokkerij verandert. De TN70 heeft

Er staat veel te gebeuren in de varkenshouderij. De

haar intrede gedaan en vraagt om een specifieke aanpak.

overheid vraagt varkenshouders om te saneren, te

Het is aan de varkenshouder om te bepalen met welke

stalderen, ammoniakuitstoot te beperken, asbest te

trends hij wel of niet wil mee gaan. Ook hierin moeten nu

verwijderen etc. Dit is zo maar een greep uit de maatrege-

bewuste keuzes gemaakt worden.”

len waar we mee te maken hebben. Moet uw stal
aangepast worden? Dan dient u beslissingen te nemen

Visie van varkenshouder Mark Tijssen

inzake groen label, varkensrechten, het aantal aanwezige

Mark Tijssen, varkenshouder te Roggel, heeft zijn bedrijf

dierplaatsen, het energievraagstuk en de mestafzet. Door

verdeeld over verschillende locaties in de Limburgse Peel.

nu in kaart te brengen wat u wilt en wat de mogelijkheden

Hij heeft een duidelijke visie en hij heeft zijn bedrijfsstrate-

zijn, kunnen de huidige geldstromen op de juiste manier

gie daarop afgestemd: “Ik ben er van overtuigd dat een

aangewend worden.

groot deel van de Nederlandse varkenshouderij haar dieren
in ketens zal gaan afzetten. De tijd dat Nederland kostprijs-

Marcel van Zeeland (adviseur varkenshouderij) heeft al

leider was in de varkensbranche ligt ver achter ons. Dat is

met veel varkenshouders om tafel gezeten om de opties

voor mij de eye-opener geweest om tot het besef te komen

voor de toekomst door te spreken. Marcel: “Eén van de

dat het anders moet. De Nederlandse varkenshouder moet

belangrijkste keuzes welke gemaakt moet worden is: Ga ik

zorgen voor een andere toegevoegde waarde.”

binnen een keten leveren of kies ik voor de vrije afzetmarkt?”

“Je moet er wel het type persoon voor zijn om in concepten
en programma’s te participeren. Mij ligt dat wel; Meer

Samen analyseren

inzicht in de keten, een goede traceerbaarheid en een

“Om mijn klanten te helpen een gedegen keuze te maken,

duidelijke rol voor de verschillende partijen. Zo lever ik

heb ik een vergelijkingsschema ontwikkeld. Het schema is

bijvoorbeeld in het Balance Breed programma van de VION

gebaseerd op 10-jarige landelijke gemiddelde prijzen. De

en ben ik partner in het concept van het Ruyghveen-varken.

bedrijfsspecifieke voerwinst per gemiddeld aanwezig

Natuurlijk moet je je kunnen committeren aan een bepaald

vleesvarken en het voerwinstpercentage zijn de variabelen

systeem, maar mijn inziens versterken ketenpartijen elkaar.”

in het schema. Hiermee kan ik voor ieder individueel
bedrijf aangeven wat het omslagpunt is (benodigde

“Dát er vraag is naar vlees van hoge kwaliteit en transpa-

toeslag per kg gewicht) om in aanmerking te komen voor

rantie bewijst het Ruyghveen-varken. De vraag naar dit

levering in het Beter Leven 1 ster concept. Zodra we dit

vlees kwam via een lokale slager rechtstreeks van de

weten, maken we de verdiepingsslag door een analyse te

consument. In de anderhalf jaar dat dit concept bestaat,

maken op basis van vergelijkbare bedrijven.”

ondervinden we duidelijk een toenemende vraag naar dit
kwaliteitsproduct uit de Peel.”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie.

info@coppens.nl
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Vleeskuikenbedrijf
DijKoo v.o.f. Bergeijk
Riëtte Dijkmans-Koolen en Roel Dijkmans
In gesprek
Managementmet...
tool
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In november heeft vleeskuikenbedrijf DijKoo v.o.f.
een open dag gehouden in hun nieuwe vleeskuikenstal. Het is het bedrijf van Riëtte Dijkmans-Koolen
en haar zoon Roel Dijkmans. Riëtte heeft in 1986
het bedrijf van haar ouders overgenomen en heeft
dit samen met haar man Gerrit uitgebreid naar
140.000 kuikens. Helaas is Gerrit in 2005 overleden en heeft Riëtte het bedrijf alleen voortgezet. In
2012 hebben ze een nieuwe stal gezet. Vanaf die tijd
werkt Roel, eerst parttime en sinds 2016 fulltime,
mee op het bedrijf. Riëtte en Roel houden nu
175.500 kuikens verdeeld over vijf stallen.

Meedoen was voor ons aantrekkelijk. Het zorgen voor
daglicht is de duurste aanpassing, maar in verband met
de hagelschade herstellingen hebben we dit kunnen
beperken. Wij zijn bij Coppens Diervoeding de eerste
vleeskuikenklant die meedoet aan het Enrichment
concept. Ze moesten wel de nodige aanpassingen doen
aan hun productieproces, omdat McDonalds specifieke
voereisen hanteert.”
Deens klimaatsysteem
Roel: “De stalcomputer is afkomstig van het Deense
bedrijf DACS Climate Solution. Onze dierenarts Johan
van Erum attendeerde ons op dit bedrijf, toen we in 2012

Hagelstorm

de stal aan het bouwen waren. Wij zijn nog steeds een van

“Tijdens de hagelstorm op 23 juni 2016 kregen we de

de weinige vleeskuikenbedrijven in Nederland die met

volle laag,” vertelt Riëtte. “Met als gevolg dat alle daken

DACS samenwerken, maar het bevalt ons erg goed.

op ons bedrijf stuk waren. Gelukkig hebben we altijd op

Technisch gezien is samenwerken met een Deens bedrijf

safe gespeeld en waren we goed verzekerd. Ook tegen

nog nooit een probleem geweest. Ze kunnen alles op

hagelschade. Van het geld van de verzekering konden we

afstand mee besturen en aanpassen. We moeten wel altijd

alle golfplaten, kokers en roldeuren vervangen. De oudste

in het Engels communiceren, maar ook dat went. De

stal was zo erg getroffen, dat we besloten hebben deze te

stalcomputer regelt ventilatie, licht, voer, water en

slopen en vervroegd een nieuwe stal te bouwen. We

registreert diverse zaken. Als we ooit nog naar een stal

hebben gekozen voor een stal met een lessenaars dak,

met uitloop willen overschakelen, dan kan dat met dit

zodat er in de toekomst nog een andere stal tegenaan

systeem. De warmtewisselaar en het systeem van DACS

gebouwd kan worden.”

werken namelijk beide met gelijke druk in de stal. Met
DACS creëren we een ideale luchtstroming als de kuikens

Enrichment concept

wat ouder zijn. De eerste weken zal de ventilatie gedaan

Riëtte: “Slachterij de Kuikenaer hoorde dat we alle daken

worden door de warmtewisselaars, waarna DACS zal

moesten vervangen en gaf ons als tip om de stallen te

bijschakelen. Met de energiezuinige frequentieregelaars

voorzien van dakramen. Door te zorgen voor daglicht,

op beide systemen kunnen we alles precies regelen.”

konden we deelnemen aan het Enrichment concept van
McDonalds. In dit concept kun je reguliere kuikens

Klaar voor de toekomst

houden, met enkele extra welzijnseisen. Er dienen

“De nieuwe stal voldoet aan de nieuwste normen van

strobalen, speeltjes en zitstokken aanwezig te zijn in de

‘Brabant’ van 2022. Een stal gaan we nog vervangen en de

stal en er moet voldoende daglicht binnen komen. We

andere stallen moeten nog aangepast worden. We blijven

kunnen 42 kg per m houden, mogen uitladen en kunnen

dus nog wel even bezig. Ik ben er in ieder geval heel erg

zware kuikens tot 2800-2900 gram afleveren. We hebben

blij mee dat Roel voor de kuikens heeft gekozen,” besluit

inmiddels drie ronden gedraaid voor dit concept.

Riëtte.

2

Bekijk de fotoreportage van deze nieuwe stal op

coppens.nl
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Wintertips
varkenshouderij
Het winterseizoen is aangebroken. De kans op
kou, tocht en een verminderde weerstand bij de
dieren is in deze periode aanwezig. Door te
anticiperen op de weersomstandigheden voorkomt u terugval in dierprestaties.

Tips van onze
experts!

P10 |

V
 oercurve zeugen

T
 ips vleesvarkens
Omdat de onderhoudsbe-

Zorg dat de afdelingen

hoefte van zeugen in koude

goed droog en op

periodes toeneemt, is het

temperatuur zijn, voordat

raadzaam om samen met

er nieuwe dieren in

uw adviseur de voercurves

komen. Door het

te checken en de wegers te

schoonspuiten koelt het

ijken, zodat de zeugen niets

beton erg af. Stel de

tekort komen. Daarnaast

bandbreedte van de

kunt u de hoeveelheid extra onderhoudsvoer beperken

neutrale zone en de temperaturen allemaal in op

door de staltemperatuur en ventilatie nauwkeurig in te

winterstand. Kijk de verwarming na en voorkom stilstand

stellen en in de gaten te houden. Met een constant klimaat

hiervan. Voorkom tocht bij het transport van (natte)

hoeft de zeug zelf minder te reguleren, waardoor ze haar

dieren om longproblemen te voorkomen.

energie aan haar biggen kan spenderen.
V
 oorkom klauwproblemen
W
 armtebehoefte biggen

Door de kou buiten en de
Ook in de kraamstal en bij

warmte binnen, is de kans

de gespeende biggen is

op vochtige hokken groter.

extra aandacht voor het

Hierdoor kunnen

klimaat nodig. Houdt

klauwproblemen ontstaan.

zowel de temperatuur in

Zorg daarom voor een

de kraamafdeling als in de

kalkbak in het voerstation

lignesten van de biggen

en schenk voldoende

goed op niveau. In het
biggennest moet het gedurende de eerste dagen 35 graden

aandacht aan controle en verzorging van beenwerk en
klauwen.

zijn. Jonge biggen die te snel afkoelen nemen minder
biest op, met mogelijk diarree als gevolg. Ook pas

M
 estputten

gespeende biggen hebben behoefte aan voldoende warmte

Doordat het mestniveau in

om een speendip zoveel mogelijk te beperken. Zorg dat de

de putten in de winter

vloerverwarming overal goed blijft functioneren. Verklein

vaak laag staat, bestaat de

de luchtinlaat bij het frisse neuzen systeem in kraamstal-

kans op putventilatie. Sluit

len om de onderdruk te behouden.

de afzuigpunten van de
mestput daarom goed af.

B
 rijvoerbedrijven
Bij vorst is de kans op
bevriezing van brijvoerleidingen aanwezig. Loop alle

V
 entilatie

leidingen na en isoleer

Verklein de luchtinlaat of

daar waar nodig is. Vooral

maak deze dicht. Houdt

de delen in de stal waar

wel in de gaten dat er

geen dieren liggen én de

voldoende geventileerd

buitenleidingen zijn extra

wordt, in verband met de

gevoelig voor bevriezing. Isoleren kan op verschillende

luchtvochtigheid en het

manieren; het hoeft niet veel te kosten, maar het bespaart

CO2- en ammoniakge-

u wel een hoop ellende.

halte.

Meer weten?

Bel +31 (0) 492 - 531600
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ProPlume;

Nieuwe
vleespluimvleespecialist
in Vlaanderen
Samen met Voeders Degrave uit Staden (WestVlaanderen) is Coppens Diervoeding een nieuw
bedrijf gestart; ProPlume. We gebruiken de kennis
en expertise van beide familiebedrijven om
vleespluimveehouders in Vlaanderen te helpen
bij het realiseren van uitmuntende technische
resultaten, een goede, stabiele darmgezondheid
en optimaal financieel rendement.

Sector in
beweging

Bert van Boxtel
Om dit nieuwe bedrijf vorm te geven is Bert van Boxtel in
dienst gekomen. Bert werkt al acht jaar in de vleeskuikensector in West- en Oost-Vlaanderen en heeft dus ruime
ervaring. “Het opzetten van een nieuw bedrijf is een mooie
uitdaging,” aldus Bert. “Het mooie is dat beide participerende bedrijven dezelfde, klantgerichte, manier van
werken hanteren, waardoor de samenwerking en
communicatie tussen de bedrijven zeer voorspoedig

Voorheen produceerde Voeders Degrave uitsluitend

verloopt. Ook in de naam ProPlume komt dit tot uitdruk-

varkensvoeders, maar afgelopen jaar hebben zij geïnves-

king. We zijn er namelijk voor de PROfessionele vlees-

teerd in een nieuwe perslijn en vacuümcoater. Daarmee

pluimveehouder en we zijn PRO pluimveesector. Alle

kunnen ze vanaf 2018 ook vleeskuikenvoeders produceren.

betrokkenen zijn zeer gemotiveerd om dit mooie, nieuwe

De voeders voor ProPlume worden in Staden geproduceerd,

initiatief tot een succes te maken.”

om de transporttijden naar het afzetgebied zo kort mogelijk
te houden. Logischerwijze zal ook de order aanname in

Middels gedegen marktonderzoek bepalen we de juiste

Staden plaatsvinden. Coppens neemt de verkoop van de

propositie van ProPlume. Als we volledig klaar zijn om in

ProPlume voeders voor haar rekening, evenals de

Staden vleespluimveevoer te kunnen produceren en de

nutritionele begeleiding. Ook de contracten met slachte-

marktaanpak bekend is, gaan we ook een vertegenwoordi-

rijen worden vanuit Helmond verzorgd.

ger aannemen voor de verkoop.
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