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BigXplore goedgekeurd
als verrijkingsmateriaal

Innovatie

van het ruwvoer in de mestput 

terecht komt. Het gepelleteerd 

ruwvoer, waarbij de pellets groter zijn 

dan de spleetbreedte van de 

roostervloer, is een goed alternatief. 

De grote pellets BigXplore voldoen 

aan de karakteristieken eetbaar, 

kauwbaar, onderzoekbaar en 

manipuleerbaar. Ze zijn echter niet 

permanent aanwezig. Daarom moet 

het, net als los ruwvoer, in combinatie 

met een permanent aanwezig 

verrijkingsmateriaal gecombineerd 

worden dat ten minste kauwbaar, 

onderzoekbaar en manipuleerbaar is, 

om te voldoen aan de eisen van het 

Beter Leven Keurmerk 1-ster.

Om tegemoet te komen aan de exploratiebehoefte van het varken 

en om ongewenste gedragingen zoals staart- en oorbijten te 

voorkomen is het binnen het Beter Leven Keurmerk verplicht om 

hokverrijking aan te bieden. Onlangs heeft de Dierenbescherming 

‘gepelleteerd ruwvoer bij roostervloer’ toegevoegd als mogelijk 

verrijkingsmateriaal voor het Beter Leven Keurmerk 1-ster. De 

BigXplore is een pellet welke hier prima voor benut kan worden.

BigXplore

Wij hebben het speenvoer BigXplore 

oorspronkelijk ontwikkeld om stress 

na het spenen te verminderen. De 

BigXplore zorgt door zijn afwijkende, 

grote formaat voor afleiding, 

waardoor de big minder stress 

ervaart. Daarnaast is de samenstel-

ling afgestemd op de gewijzigde 

nutritionele behoeften van de big na 

het spenen en zorgen de juiste typen 

vezels voor een verzadigd gevoel, 

wat een kalmerend effect heeft.

 

Pellets ten opzichte van los ruwvoer

Bij een volledige roostervloer is 

handmatige verstrekking van los ruw-

voer ongunstig, omdat een gedeelte 
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Even voorstellen: 

Harold Veens
Vanaf 1 april is Harold Veens 

werkzaam bij Coppens Diervoeding 

als Productmanager varkens. 

Harold: “Ik heb mijn eerste werkerva-

ring opgedaan in de vleeskalveren-

sector in de buitendienst. Daarna heb 

ik gewerkt bij een mengvoederbedrijf 

en een stalinrichtingsbedrijf en heb ik 

een eigen varkensbedrijf gehad. Ik wil 

graag mijn kennis en ervaringen delen 

in mijn nieuwe functie als Product-

manager varkens bij Coppens.”

25% beste gemiddeld

V.C. 1.54 1.57

V.C. 1500 gram 1.11 1.19

Aflevergewicht (gr) 2568 2457

Groei (gr/dag) 64.8 62.9

Uitvalpercentage 2.76 3.36

Periode 1 januari t/m 31 maart 2018

Netto 
vleeskuiken

resultaten

Sector in beweging

Even voorstellen:

Kees van Aar

Begin mei verrasten we Piet en 

Petra Verberne uit Sint Oedenrode 

met een presentje, bloemen en 

taart omdat ze maar liefst 40 jaar 

klant zijn bij Coppens.

“Onlangs zijn we gestopt met de 

Van links naar rechts: Antoine van Loon (verkoopdirecteur Coppens) en Petra en Piet Verberne.

Piet en Petra Verberne:

40 jarig klant jubileum
zeugen, maar de Volwaardkuikens 

houden we voorlopig nog,” lacht 

Piet. “Ik zou wel door willen gaan 

tot mijn 85e, dus wie weet halen 

we het volgende jubileum ook 

nog!”

Per 1 februari is Kees van Aar uit 

Liempde gestart als Accountmana-

ger Varkenshouderij bij Coppens 

Diervoeding. 

“Sinds 2015 werk ik in de agrarische 

sector,” vertelt Kees. “Als bedrijfslei-

der van het agrarisch opleidingsbe-

drijf en uitzendbureau VPO B.V., heb 

ik ontzettend veel relaties mogen 

onderhouden en voerde ik pioniers-

activiteiten uit. 

Bij Coppens Diervoeding krijg ik de 

kans om me te specialiseren in de 

varkenssector, waarbij ik mijn 

enthousiasme en motivatie graag 

met anderen deel.”
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BIG Challenge 
Team Coppens 
strijdt voor het 

goede doel

Even voorstellen: Het BIG Challenge Team Coppens Diervoeding bestaat uit collega’s van Coppens 
Diervoeding, Ponco en ProPlume en is aangevuld met kennissen en familie uit onze omgeving. 
Wij stellen graag onze fietsers en lopers aan u voor: van links naar rechts: Nick van den Dungen, 
Ronny Mombaerts, Antoine van Loon, Henriëtte van Gorp, Jan van Wagenberg, Corné van den Hurk, 
Jan Jonkers, Patricia Coppens, Patrick van den Hurk, Jan van Gorp, Marc Rovers, Mike van den 
Dungen en Hans Zijlmans. Op de foto ontbreekt Bert van Boxtel.
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“Bij Coppens is meedoen aan de Alpe d’HuZes 

met BIG Challenge al jaren een onderwerp van 

gesprek. Tijd was echter altijd de beperkende 

factor. Maar dit jaar, tijdens het 10 jarig jubileum 

van BIG Challenge, hebben we de knoop doorge-

hakt en doen we met twee teams mee aan dit 

mooie evenement op 6 en 7 juni,” vertelt team-

captain Jan Jonkers. 

Alpe d’HuZes is het jaarlijks terugkerende evenement 
waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend de 
legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk 
geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Veel mensen 
uit de agrarische sector zetten zich ook in voor deze strijd. 
Zij hebben zich verenigd in BIG Challenge; Farmers 
Against Cancer. 

Doelen
“Er zijn meerdere redenen waarom we met Coppens 
Diervoeding deelnemen aan BIG Challenge,” vertelt Jan. 
“Deelnemen aan de Alpe d’HuZes is voor alle deelnemers 
een sportieve uitdaging. Zij gaan zo vaak mogelijk de Alpe 
d’Huez op fietsen of lopen. Daarvoor zijn de teamleden 
druk aan het trainen. Daarnaast is promotie van de 
agrarische sector een belangrijk nevendoel. Wij zijn net 
als de rest van de agrarische sector betrokken bij de 
maatschappij. We zetten ons dan ook graag in voor een 
goed doel. Onderzoek om een einde te maken aan de 
ellende en onmacht die de ziekte kanker veroorzaakt, is 
zo’n goed doel. Het is een ziekte die alle deelnemers op de 
een of andere manier heeft geraakt. De belangrijkste 
reden van onze deelname is dan ook: Zo veel mogelijk geld 
inzamelen voor KWF Kankerbestrijding voor het 
onderzoek naar goed, gelukkig en gezond leven met 

kanker. Ons streven is om minimaal 60.000 euro op te 
halen.” 

Betrokkenheid agrarische sector
In dit jubileumjaar nemen maar liefst 19 BIG Challenge 
teams uit de agrarische sector deel aan de Alpe d’HuZes. 
Het streven van de fietsers, lopers en vrijwilligers is om 
1.000.000 euro op te halen voor het KWF. Dit alles onder 
het motto: Opgeven is geen optie! 

Sponsoractiviteiten   
Om geld in te zamelen is BIG Challenge Team Coppens 
fanatiek aan de slag gegaan met het organiseren van 
evenementen. De meeste evenementen zijn inmiddels al 
achter de rug. We kunnen met een goed gevoel terugblik-
ken op onder andere de BIG Biggenrace, de BIG Bene-
fietsparty met dienstenveiling, de BIG Spinningactie, het 
BIG BeneFiets Diner en de BIG Dakar Challenge. Deze 
activiteiten samen hebben al een mooi bedrag opgeleverd. 
Maar een aantal activiteiten lopen nog. Zo kunt u nog 
altijd meedoen aan de BIG Challenge Sponsor loterij, 
waarmee u kans maakt op een fiets t.w.v. €1599,- of u kunt 
nog Farmers/Pigs/Chicken are cool T-shirts, mokken, 
caps, zeep en handdoeken bestellen om bijvoorbeeld uw 
hygiënesluis mee aan te vullen. 

Steun ons!
Jan: ”Er is inmiddels al een mooi bedrag gedoneerd door 
varkens-en pluimveehouders, leveranciers, collega’s, 
relaties, familie en vrienden van het BIG Challenge team 
Coppens. Daar zijn wij erg blij mee. Maar het is nog steeds 
mogelijk om dit goede doel financieel te steunen. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
coppens.nl of bigchallenge.eu.  
Hartelijk bedankt!
   

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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Vleeskuikenhouders René en Suzan Punt uit Klundert:

Zoek de samenwerking 
op met je dierenarts 

en voerleverancier. 
Daag elkaar uit!

In gesprek 
met...

Suzan en René Punt bespreken samen 
met Oscar Visser (r) de resultaten.
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René en Suzan Punt vormen samen met hun 

dochter Merel (ruim een jaar oud) een gezin. Ze 

hebben een vleeskuikenbedrijf met 70.000 

reguliere vleeskuikens. De kuikens worden 

gehuisvest in twee stallen. De ene is in 1994 

gebouwd, de andere in 2016. Daarnaast hebben ze 

nog 62 hectare akkerbouw. De eigen tarwe wordt 

gevoerd aan hun kuikens en de kuikenmest wordt 

gebruikt op het land. Suzan en René zijn vooruit-

strevend en willen altijd blijven verbeteren. 

Opvang van de kuikens

René: “Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het 

uitvoeren van de welkomstcheck. Tijdens de opzet van de 

kuikens wegen en temperaturen we 30 kuikens. Ook 

scoren we bij de kuikens onder andere op navels, het 

liefste zie je een mooi gesloten navel. Na 4, 8 en 24 uur 

temperaturen we de kuikens nog een keer en voelen we of 

ze al gegeten hebben. Op basis van die metingen pas ik 

indien nodig de staltemperatuur aan. Het streven is om te 

starten met een vloertemperatuur van 28.5 graad. In de 

meeste gevallen hoeven we maar een half graadje bij te 

sturen. Omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe 

onze kuikens het doen, blijven we elke ronde weer 

consequent wegen en meten. Daar passen we ons 

management vervolgens op aan. Het heeft in de afgelo-

pen jaren zeker zijn nut bewezen. We zitten net boven de 

2% uitval over de gehele ronde. Daarnaast heeft de 

overschakeling naar Coppens Diervoeding voor een sterke 

verbetering van het technisch resultaat gezorgd en dat 

blijft nu ook mooi stabiel. De voetzoollaesiescore over het 

laatste jaar is gemiddeld 39 punten.”

Altijd zicht op de kuikens

“We hebben in beide stallen een camera hangen,” vertelt 

Suzan. “Zo kunnen we in het voerlokaal én op de telefoon 

altijd zien hoe de verdeling van de kuikens in de stal is. Het 

geeft een prima overzicht en wanneer de verdeling niet 

goed is, ondernemen we meteen actie.” 

Voermanagement

De kuikens worden gevoerd door Coppens Diervoeding. 

“Het is stikgoed voer”, vertelt René enthousiast. “We 

beginnen de ronde met ongeveer 40 gram startvoer per 

kuiken op het kuikenpapier. Na ongeveer 12 dagen 

schakelen we over naar de Groei 1, na 21 dagen naar de 

Groei 2 om vervolgens op de Finish de ronde af te maken.”

Samenwerking is de basis om het beter te doen

Suzan: “Tijdens iedere ronde hebben we overleg met 

dierenarts Sible Westendorp en Oscar Visser van 

Coppens. We analyseren dan de ronde en maken een plan 

van aanpak voor de volgende ronde. We bespreken wat de 

kritieke punten zijn en waar we winst kunnen behalen. Ook 

na een heel goede ronde bekijken we hoe het nog beter 

kan. Het zit nou eenmaal niet in ons om snel tevreden te 

zijn, we willen altijd blijven verbeteren. Deze manier van 

samenwerken vinden we erg prettig. Door deze samen-

werking blijven we onszelf continu uitdagen!”

Automatische spoeling drinkleiding 

“Toen we in 2016 de nieuwe stal hebben gezet, hebben we 

tevens de drinkleiding van de oude stal vernieuwd,” vertelt 

René. “De drinkleidingen zijn uitgerust met een automati-

sche spoeling. Dat werkt fantastisch. In de eerste week 

spoelen we de leidingen iedere dag. Vervolgens twee keer 

per week. Zeker in de eerste week is het spoelen belang-

rijk. De kuikens drinken dan nog niet veel, waardoor er 

meer stilstaand water is en de temperatuur in de stal is 

dan hoog. Als je handmatig moet spoelen, schiet het er te 

gauw bij in. We hebben geen moment spijt van deze 

investering.” 

Doorgaan met reguliere kuikens

Suzan: “We willen voorlopig doorgaan met het houden 

van reguliere kuikens. Deze manier van kuikens houden 

past bij ons. Het loont als je het goed doet en we zien 

momenteel geen redenen om het anders te doen. We 

willen zowel in de vleeskuikentak als in de akkerbouw 

vooruit, dat doen we door zo goed mogelijk ´up to date´ 

te blijven.”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl

“Deze manier van kuikens 
houden past bij ons”



Management- 
tool

P8  |

Kijkje in de 
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Voer van 
grote invloed op 
varkensgezondheid

Diernutritionist Huub Derix: “Wij monitoren de vleesvarkensresultaten van onze klanten op basis van 
koppelregistratie om betrouwbare resultaten te genereren. De trendlijnen in de grafiek tonen duidelijk 
de positieve ontwikkeling bij een van onze klanten.”

Groei en voerconversie vleesvarkens
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“Varkens krijgen niet alleen voer om ze te laten 
groeien, maar ook om ze gezond te houden,” stelde 
professor Josef Kamphues in januari 2018 tijdens 
het Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid 
in Venray. De Duitse professor Josef Kamphues is 
sinds 1993 hoofd van het instituut voor diervoeding 
van de Stiftung Tierärztliche Hochschule in 
Hannover.

Belang darmgezondheid
Kamphues is ervan overtuigd dat zowel de hoeveelheid 
antibioticagebruik als het percentage maagafwijkingen 
drastisch te verlagen is met behulp van voeraanpassingen. 
“De procestechniek welke op het voer wordt toegepast, 
speelt een grote rol bij het in conditie houden van de 
maag en de darmen van het varken. Om de darmen 
gezond te houden, zijn grof gemalen granen of granen in 
meelvorm het meest ideaal. Met grof gemalen grondstof-
fen voorkomen we een te waterige inhoud van de maag. 
Een visceuze voedselbrij zorgt ervoor dat de eerste stap in 
de eiwitvertering goed verloopt. Daarmee worden 
verteringsproblemen verderop in de darmen voorkomen.”

Technologie voedt darmgezondheid
“Wij delen dit standpunt,” vult Huub Derix, diernutritio-
nist bij Coppens, aan. “Wij hebben onze fabriek ruim tien 
jaar geleden speciaal ingericht om via processing invloed 
te kunnen uitoefenen op de darmgezondheid van dieren. 
In die periode zijn de voerbespaarders uit het voer 
gegaan. Door in te spelen op grondstofkeuze, nutriëntge-
haltes en specifieke additieven konden we het gemis van 
de voerbespaarders compenseren. Echter, in specifieke 
gevallen waren extra maatregelen noodzakelijk om de 
darmgezondheid op peil te houden. In onze fabriek 
kunnen we alle grondstoffen individueel tot de gewenste 
fijnheid malen met een hamermolen of grof pletten met 
een walsenstoel. In elke samenstelling kunnen we per 
grondstof bepalen welk deel daarvan we grof willen 
pletten en welk deel we fijn willen vermalen. In de 
afgelopen jaren hebben we dit proces steeds verder 
kunnen optimaliseren, zoals te zien is in de grafiek op de 
linkerpagina.”

Grondstofkeuze
Tevens is Kamphues er van overtuigd dat de grondstof-
keuze van invloed is op de vertering van het voer. “Rogge 
bijvoorbeeld, bevat koolhydraten die fermenteren in de 
dikke darm. Hierbij komt relatief veel boterzuur vrij, dat 
de ontwikkeling van salmonella remt.”

Huub: “Ook wij sturen in onze samenstellingen heel 
bewust op de juiste vezelfracties uit de verschillende 
grondstoffen. Met de juiste vezels kun je inderdaad de 
productie van vluchtige vetzuren in de darm stimuleren, 
wat leidt tot een gezonde darm. Ook nu loopt er weer een 
proef op ons vleesvarkens proefbedrijf waarbij we 
extreem hoge aandelen vezelrijke grondstoffen in het voer 
verwerken zoals zonnepitschroot, raapschroot, tarwegries 
en palmpitschilfers. We betitelen granen vaak als 
‘zetmeel-grondstoffen’, maar ze bevatten natuurlijk ook 
vezels. En omdat het aandeel granen groot is binnen een 
samenstelling, moet je ook met deze vezelfractie rekening 
houden. Juist voor deze grondstoffen is het daarom van 
belang om een juiste keuze te maken in het grof en fijn 
malen om een optimum te krijgen tussen darmgezond-
heid en een lage voerconversie.”

Speenmoment blijft cruciaal
Daarnaast is en blijft het moment van spenen een cruciaal 
moment op voedingsgebied. “Om dit soepeler te laten 
verlopen, is later spenen de ultieme oplossing,” aldus 
Kamphues. “De marktdruk maakt dit echter bijna 
onmogelijk.” Huub: “Daarom is het noodzaak om de 
biggen van jongs af aan droogvoer te laten opnemen naast 
de melk. Dit verkleint het risico op darmproblemen bij de 
biggen. Een big tot aan 21 dagen leeftijd eet nog geen 
droogvoer uit behoefte, omdat de zeug nog voldoende  
melk geeft. Als je de big aan het eten wilt krijgen, moet je 
dus uit een ander vaatje tappen. Biggen gaan wel eten uit 
nieuwsgierigheid. Uit meerdere onderzoeken in samen-
werking met WUR hebben we aangetoond dat biggen met 
behulp van een grote korrel als de Baby Big XL sneller 
voer gaan opnemen.”

Bekijk de fotoreportage van deze nieuwe stal op coppens.nl
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“Als de gezondheid
van de varkens 
goed is, komen 

de betere 
resultaten 

vanzelf”
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Varkenshouder Guido van Loon, Bergeijk

Varkenshouder Guido van Loon uit Bergeijk doet mee aan het Antibioticavrij Leven 
concept van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Ten opzichte van de andere 
varkenshouders die deelnemen aan KDV scoort Guido goed op basis van gezondheid en 
vleeskwaliteit, zoals in bovenstaande overzichtjes te zien is.

GEZONDHEID

GEHEEL GEZOND

98%

MIJN LAATSTE 
LEVERINGSWEEK
(week 13 / beren & gelten)

MIJN LAATSTE 
LEVERINGSWEEK
(week 13 / beren & gelten)

AANTAL

 210
Laatste  Levering: 27/03/2018

GEM. GEWICHT (KG)

GEM. SPEK (MM)

GEM. SPIER (MM)

95,9

11,9

71,1

% GEHEEL GEZOND

MIJN KETEN

98,5 96,2

% PHEUMONIE

MIJN KETEN

0,4

1

% BORSTVLIES

MIJN KETEN
In gesprek 

met...

2,4

7,7
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Meer weten? Bel +31 (0) 492 - 531600

Varkenshouder Guido van Loon uit Bergeijk wil bij 

de betere varkenshouders horen én een hogere 

voerwinst behalen. Om deze doelen te bereiken 

heeft hij verschillende maatregelen genomen om 

de gezondheidsstatus van zijn bedrijf met 270 

zeugen en 2300 vleesvarkens te verbeteren. 

Weten wat er speelt

Guido: “Om te weten wat er allemaal speelde op ons 

bedrijf, heb ik enkele jaren geleden ResPig laten uitvoeren. 

Met een diagnostisch bloedonderzoek en een beoordeling 

van de risicofactoren werd de actuele gezondheid van mijn 

varkens in beeld gebracht. Ik wilde in ieder geval van de 

APP problemen af. Ook PRRS bleef maar circuleren op 

mijn bedrijf. Op basis van de uitslagen, ben ik gaan enten. 

De biggen kregen een enting tegen Circo en Mycoplasma, 

de vleesvarkens tegen APP. Toen de APP onder controle 

was, ben ik gestopt met enten en heb ik de PRRS enting bij 

de biggen toegevoegd. Met resultaat, want nu is het weer 

rustig op mijn bedrijf. Daarnaast ontworm ik de zeugen 

iedere ronde, waardoor ook de biggen en vleesvarkens 

minder snel worden besmet. De entingen zijn wel duur, 

maar ik ben nu wel verzekerd van een goede gezondheids-

status van mijn varkens. Weinig uitval, gezonde dieren en 

plezierig werken wegen zeker op tegen de kosten van het 

enten. Zieke varkens kosten nu eenmaal meer dan een 

enting.” 

Antibiotica arm

“Door deze aanpak heb ik weinig gezondheidsproblemen 

op mijn bedrijf. De stap om mee te doen aan het Antibioti-

cavrij Leven concept van Keten Duurzaam Varkensvlees 

(KDV) was daarom klein. Ik krijg een meerprijs voor mijn 

dieren, terwijl ik maar weinig hoefde aan te passen. 

Bovendien had ik er vertrouwen in dat door deelname aan 

dit concept, de gezondheid van de varkens nog verder zou 

verbeteren. Dat is ook wel gebleken. Alle biggen krijgen na 

de geboorte een elektronisch oornummer. Wanneer er 

dieren behandeld worden, dan scan ik ze. Aan de slachtlijn 

is daardoor direct te zien welke varkens voldoen aan het 

concept. De dieren die nooit antibiotica hebben gehad, 

gaan naar een afnemer in Italië. Ik gebruik nauwelijks nog 

antibiotica, alleen wanneer een dier bijvoorbeeld kreupel 

is. De varkens kunnen prima zonder, als de gezondheid en 

de weerstand goed is.”

Minder varkens opleggen

Guido: “Sinds ik met het Beter Leven-concept ben gestart, 

liggen de biggen op 0,4 m2. Dit had een positief effect op 

groei en gezondheid, zodat ik toch evenveel aflever. De 

vleesvarkens zitten in grote groepen op een oppervlakte 

van 0,9 m2 per dier en worden onbeperkt gevoerd. 

Ondanks de extra bewegingsruimte is de voederconversie 

goed gebleven. Doordat de vleesvarkens nu gezonder zijn, 

kunnen ze met een goedkoper voer toe. De groei blijft 

hiermee hetzelfde, maar de voerkosten dalen!”

Niet te vroeg spenen

“Ik speen niet eerder dan 28 dagen. De biggen zijn dan 

zwaarder en nemen het voer beter op. De biggen krijgen in 

het kraamhok eerst zes dagen een kleimineraal. Daarna 

schakel ik over op Baby Big XL, gemengd met Precoce B. 

Rondom het spenen krijgen ze Insecto Speen, waar 

insectenolie in is verwerkt. Deze olie werkt antimicrobieel 

door het hoge aandeel laurinezuur. Ze nemen de Insecto 

Speen goed op. We hebben al een half jaar geen last meer 

van Streptokokken. Door het later spenen is de worpindex 

minder goed, maar de bigkwaliteit is wel beter. Ik speen 

momenteel gemiddeld 30 biggen per zeug, maar ik wil 

naar 32 biggen. Ik denk dat dat haalbaar is, omdat ik in de 

afgelopen periode al 90% van de Topigs 40 zeugenstapel 

vervangen heb door de TN70. Deze zeugen produceren 

meer biggen en hebben betere moedereigenschappen. Ik 

gebruik de PIC408G als beer.” 

Guido: “Voorlopig wil ik op deze manier doorgaan met mijn 

bedrijf. Goed naar de varkens kijken, consequent en 

hygiënisch werken en zorgen voor gezonde dieren. Want 

als de varkens gezond zijn, dan komen de betere resulta-

ten vanzelf!” 
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Sector in 
beweging

Na een dienstverband van ruim 36 jaar bij 

Coppens Diervoeding heeft Ad Kemps onlangs 

afscheid genomen. Ad is jarenlang hét gezicht 

van Coppens geweest. Wij waarderen zijn 

tomeloze inzet, het plezier en de betrokkenheid  

waarmee hij altijd heeft gewerkt. Eerst als 

vertegenwoordiger in de pluimveesector, vervol-

gens als commercieel directeur. In de laatste 

jaren werden zijn werkzaamheden samengevat 

onder de noemer ‘Innovaties & Projecten’.

Receptie in stijl

Ad heeft altijd interesse gehad in innovaties en de 

toekomst. Hij ging regelmatig ongebruikelijke, nieuwe, 

bijzondere samenwerkingsverbanden aan. Vandaar dat we 

voor zijn afscheidsreceptie trendwatcher Adjiedj Bakas 

gevraagd hadden een voordracht te houden. Tijdens de 

voordracht kwamen veel statements voorbij waarin wij ook 

Ad herkennen, zoals “Wie niet innoveert gaat dood”, en 

“Als trendsetter handel je vanuit je intuïtie”.

Bakas gaf vele voorbeelden van innovaties die op verschil-

lende plekken in de wereld plaatsvinden in de agrarische 

sector. De conclusie van deze reeks aan voorbeelden was, 

dat we momenteel in een zeer chaotische overgangsperi-

ode leven. Maar, zoals Bakas het verwoordde: “Chaos is 

nodig om nieuwe ideeën te laten ontstaan!”

Na deze wervelende voordracht kreeg Ad namens alle 

collega’s en de connecties uit zijn netwerk een mooie 

herinneringsvideo aangeboden, waarin Ad geprezen werd 

om wat hij betekend heeft. Zowel voor iedereen persoonlijk 

als voor het bedrijf Coppens.

Ik ga voor de ‘zachte landing’

Ad stopt echter nog niet helemaal met werken; “Ik blijf nog een 

aantal dagen per maand werkzaam voor Cooperate Livestock 

Production (CLP); een ketenorganisatie, waarvan Coppens 

Diervoeding één van de drie aandeelhouders is. Dus af en toe 

zal ik zeker nog bij Coppens in Helmond te vinden zijn!”

Ad: “Ik dank iedereen voor de fijne samenwerking en de 

warme reacties die ik heb mogen ontvangen naar 

aanleiding van mijn afscheid.”

Ad Kemps 
neemt afscheid


