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Betere groei en voederconversie 
door hoog eiwit gehalte

‘Het blijkt dat de nieuwe vleestypische 

rassen met een hoge voeropname, 

meer behoefte hebben aan eiwit.  

De opname ervan resulteert in een 

hogere groei en/of scherpere 

voederconversie. Bij varkens met een 

lagere voeropname capaciteit is het 

daarnaast belangrijk om ook te 

investeren in energie. In onze fabriek 

zijn we in staat om extreem hoge 

energie gehaltes in het voer te 

verwerken.’

Op basis van de uitkomsten van 

deze proeven hebben we het 

eiwitgehalte van alle startvoeders 

verhoogd. 

‘Wij adviseren u graag als u wilt 

overstappen op een biggen- of 

vleesvarkensvoer met een hoger 

eiwitgehalte,’ besluiten de 

diernutritionisten. 

‘In onze proefstal voor biggen hebben we onderzoek gedaan naar 

de effecten van voeders met een hoger eiwitgehalte, ’ vertelt 

diernutritionist Huub Derix. ‘In de rest van de wereld is dit gangbaar 

omdat daar antibiotica, zink en koper ingezet kan worden om de 

darmgezondheid op peil te houden. Door de regelgeving in Neder-

land zijn deze maatregelen niet mogelijk en is het dus een uitdaging 

om het eiwitgehalte te verhogen.’ 

zonder problemen overgeschakeld 

naar deze biggenvoeders’.

Vleesvarkensvoeders

We hebben vervolgens onderzocht of 

we deze hogere groei en scherpere 

voederconversie ook konden 

realiseren door het eiwitgehalte te 

verhogen in het startvoer bij 

vleesvarkens,’ vervolgt diernutritionist 

Wouter Janssen. ‘We hebben daarom 

in allebei de vleesvarkens proefstallen 

onderzoek gedaan en gekeken naar 

de effecten bij beren, borgen en gelten 

van verschillende moderne genetica.’ 

Biggenvoeders

‘In de proef zijn we er in geslaagd om 

de darmgezondheid te behouden met 

een hoger eiwitgehalte in het 

biggenvoer. Het hogere eiwitgehalte 

resulteert inderdaad in een hogere 

groei en een betere voederconversie. 

Het assortiment is hier inmiddels op 

aangepast. 

Het is daarbij wel noodzakelijk om de 

gespeende biggen in drie fasen te 

voeren. We moeten er in de eerste tien 

dagen na het spenen voor zorgen dat 

de darmgezondheid weer op peil is, 

zodat daarna de hoge eiwitvoeders 

maximaal benut kunnen worden. Veel 

klanten zijn in de afgelopen periode ‘Specifieke behoefte door hogere opnames’
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Even voorstellen: 

Adrie Klaassen 

Nieuw Swine Research Centre

info@coppens.nl

Netto 
vleeskuiken

resultaten

Onlangs hebben we in Sterksel ons 

nieuwe Swine Research Centre in 

gebruik genomen. In deze vleesvar-

kensstal testen we nieuwe voeders, 

voerstrategieën en grondstoffen. De 

verkregen informatie benutten we 

om dierprestaties en economische 

resultaten bij onze vleesvarkensklan-

ten verder te verbeteren. 

Door het uitvoeren van onderzoek 

Op 11 juni is Adrie Klaassen bij 

Coppens Diervoeding gestart als 

commercieel manager varkens. Hij 

stelt zich graag aan u voor.  

Adrie: ‘Na mijn studie aan de 

Agrarische Hogeschool ben ik bij 

verschillende agrarische toeleverings- 

en adviesbedrijven werkzaam 

geweest. De rollen van bedrijfsadvi-

seur en manager hebben mij altijd 

veel voldoening gegeven. Ik zoek mijn 

uitdagingen door het beste uit 

kunnen we antwoord geven op 

vragen vanuit de markt. Deze bleken 

de afgelopen jaren zeer divers. Zo 

deden we niet alleen onderzoek ter 

verbetering van dierprestaties, maar 

ook naar het terugdringen van 

antibioticagebruik. Verder hebben 

we ook gekeken naar het verhogen 

van het eiwitgehalte in voeders, het 

verbeteren van darmgezondheid en 

mensen en het bedrijf te halen. Ik vind 

het belangrijk om zaken in beweging 

te zetten, waardoor er dynamiek 

ontstaat om toekomstgericht te 

ondernemen. Dit zowel voor de mens 

als voor de organisatie.’

‘Ik wil mij graag inzetten om het 

mooie bedrijf Coppens Diervoeding 

verder te ontwikkelen. Alleen gaan 

we sneller, samen komen we 

verder.’

25% beste

V.C. 1,53

V.C. 1500 gram 1.11

Aflevergewicht (gr) 2550

Groei (gr/dag) 63.2

Uitvalpercentage 2.81

Hieronder ziet u de resultaten die 

onze klanten behaalden in de  

periode van 1 juni tot en met  

31 augustus 2019.

de toepassing van circulaire 

grondstoffen. Tenslotte volgen we 

het welzijn van de varkens met een 

management volgsysteem.

Wil je meer weten over deze 

proeflocatie? Kijk dan op www.

coppens.nl/coppens/innovaties/

swine-research.
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                                                                            Vleesvarkenshouder Willem Jan de Wit uit Vessem 

                                                  ‘Ik kies voor een
       zo stabiel mogelijk                           
                      rantsoen’
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Vleesvarkenshouder Willem Jan de Wit uit Vessem 

houdt vleesvarkens op drie locaties. In Vessem 

heeft hij 3.400 vleesvarkens op brijvoer. In Ospel 

houdt hij op de ene locatie 3.400 vleesvarkens op 

brijvoer en op de ander locatie 1.800 vleesvarkens 

op droogvoer. 

Brijvoer versus droogvoer 
Willem Jan: ‘In 2000 hebben we in Ospel een brijvoer- 
installatie in de nieuwe stal geïnstalleerd. In Vessem zijn 
we in 2007 ook overgestapt op brijvoer. Op de andere 
locatie in Ospel is het niet mogelijk om een brijvoerinstal-
latie te plaatsen. Daar voeren we dus droogvoer. We 
hebben deze keuze gemaakt omdat ik de voorkeur heb voor  
brijvoer. Hier kun je beter mee sturen en daardoor een 
beter rendement behalen. Al denk ik dat je met droogvoer 
technisch beter kan draaien.’ 

‘Ik kan acht verschillende bijproducten voeren, maar kies 
ervoor om een zo stabiel mogelijk rantsoen te voeren met 
zo min mogelijk verschillende bijproducten. Het heeft voor 
mij geen meerwaarde om continu iets anders te voeren. 
Doordat ik werk met een restloze brijvoerinstallatie, 
schakelen we na drie weken startvoer over op een 
tussenvoer. Na zeven weken tussenvoer schakelen we over 
op eindvoer. Ik probeer zo goed mogelijk te draaien. Het is 
daarbij extra belangrijk om plezier te hebben in het werk 
dat je doet.’

Vroeg beginnen 
‘Ik begin graag vroeg. Dan controleer ik eerst de varkens in 
Vessem en heb ik daarna mijn handen vrij voor andere 
werkzaamheden. Mijn bedrijfsleider verzorgt de vleesvar-
kens op de twee locaties in Ospel en zorgt ervoor dat deze 
locaties draaien. Hij heeft de vrijheid en kan er zelfstandig 
werken. Toch rijd ik er meerdere keren per week naartoe 
en help ik mee als dat nodig is.’ 

Betrouwbare keuzes 
‘Als ik keuzes maak, kies ik graag voor materialen die 
betrouwbaar zijn en lang mee gaan,’ vertelt Willem Jan. 
‘Door te kiezen voor duurzaamheid, heb ik minder 
onderhoudskosten en is het op de lange termijn vaak een 
goedkopere keuze. Deze manier van werken heb ik van thuis 

uit meegekregen. Ik kies trouwens ook voor betrouwbaar-
heid als het gaat om de partners waarmee ik samenwerk.’ 

Ventilatiesysteem aangepast 
‘Het klimaat in een van de stallen in Ospel was niet 
optimaal. We hebben daarom in het midden van de 
afdelingen flappen opgehangen en de voelers voor de 
ventilatie verhangen. Hierdoor hebben we een andere 
luchtstroom gecreëerd waardoor de lucht beter wordt 
verdeeld over de afdeling. Binnen een paar weken daalde 
het aantal behandelingen vanwege luchtwegproblemen 
aanzienlijk.’ 

Koelsystemen 
‘We hebben op alle locaties een luchtkoelsysteem 
geïnstalleerd. In Vessem hebben we sinds drie jaar een 
buitenkoeling met waterverneveling waarmee we de lucht 
4 tot 7 graden kunnen koelen. Afgelopen zomer is het in 
deze stal niet warmer geweest dan 33 graden. De vernevel- 
installatie  gaat automatisch aan als de binnenkomende 
lucht boven de 22 graden komt. We gebruiken grondwater 
om mee te koelen. In Ospel hebben we gekozen voor 
binnenkoeling omdat de luchtinlaat op de kopgevel zit. 
Daar wordt de lucht binnen verneveld waardoor deze 
afkoelt. Omdat de koudere lucht niet helemaal tot achter in 
de stal kan komen, hebben we een extra nevelleiding en 
extra ventilatoren geplaatst. Het installeren van een 
koelsysteem is zeker een aanrader.’

Één aanspreekpunt 
‘Bij Coppens heb ik één aanspreekpunt en dat is Harold 
Veens. Ik vind het prettig om direct de juiste persoon te 
kunnen bellen. Wij sparren veel met elkaar, maar we 
sparen elkaar niet. Als ik ergens mee zit wil ik graag binnen 
een afgesproken tijd een antwoord.’ 

Toekomstplannen 
‘Ik wil een bedrijf dat toekomstbestendig is, daarom zijn 
alle stallen voorzien van luchtwassers. Op de stal in 
Vessem liggen zonnepanelen en in Ospel worden deze 
binnenkort ook geplaatst. In Ospel ga ik op een locatie nog 
uitbreiden. Ik heb daar nog een vergunning voor het 
bouwen van een stal met 1.800 vleesvarkens,’ besluit 
Willem Jan.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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Frans Smolenaers uit Nederweert: 

Een succesvolle 
omschakeling

naar scharrelkuikens

Pluimvee adviseur Rens van Berkel (l)  

en vleeskuikenhouder Frans Smolenaers (r)
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Frans Smolenaers uit Nederweert is in 2016 

overgeschakeld van het houden van 40.000 

scharrellegkippen naar 48.510 Volwaard vlees-

kuikens. Na een periode met extra begeleiding 

heeft hij het houden van scharrelkuikens hele-

maal onder de knie. 

Van legkippen naar scharrelkuikens

‘De inrichting van mijn stal was aan vervanging toe en ik 

moest een nieuwe vergunning aanvragen. Ik stond voor de 

keuze hoe ik verder wilde met mijn bedrijf. In die periode 

hoorde ik dat Coppens Diervoeding stallen met Wintergarten 

zocht voor scharrelkuikens. Ze vertelden me dat het houden 

van scharrelkuikens minder arbeidsintensief was dan het 

houden van legkippen en dat het prettiger werken was. Ze 

hadden gelijk,’ lacht Frans. ‘Omdat ik maar de helft van mijn 

pluimveerechten nodig had, heb ik de kosten van de 

inrichting en de verbouwing kunnen betalen met de verkoop 

hiervan.  De eerste kuikens heb ik opgezet in november 2016. 

Ik heb nooit spijt gehad van deze omschakeling.’  

Veel begeleiding gekregen

‘Ik had veel ervaring met het houden van legkippen, 

vleesvarkens en zeugen, maar nog niet met het houden van 

vleeskuikens,’ vertelt Frans. Vleeskuikenadviseur Oscar 

Visser heeft er veel tijd ingestoken om mij hierin te begelei-

den. In het begin kwam hij iedere twee weken. Soms zelfs 

vaker. Daarnaast hadden we regelmatig contact via 

WhatsApp. Geleidelijk aan werd mijn behoefte aan 

begeleiding minder. Inmiddels heb ik het houden van kuikens 

helemaal onder de knie.’

Makkelijk werken

‘Ik vind het belangrijk om gemakkelijk te kunnen werken met 

gezonde kuikens. Dat is ook de reden waarom ik voor 

scharrelkuikens heb gekozen. Verder vind ik het belangrijk 

om de kostprijs zo laag mogelijk te  houden, om zo het beste 

rendement te kunnen behalen. Het gemakkelijk werken 

zonder het gebruik van antibiotica staat me ook aan. Als je 

tijdens een ronde met je handen in je zakken door de stal 

kunt lopen, dan kan ik daar van genieten. De basis voor 

makkelijk draaien, is dat er goede kuikens geleverd worden. 

Het voer moet natuurlijk ook goed zijn, maar daar heb ik 

geen klachten over.

Doordat het houden van scharrelkuikens makkelijk gaat, kan 

ik dit goed combineren met het maken en verkopen van mijn 

zelf ontworpen eierliften voor legkippenhouders.’ 

Op afstand meekijken

‘Het mooie is dat ik op afstand de kuikens in de gaten kan 

houden met Farm Connect. Ook mijn adviseur Rens van 

Berkel kan hierop inloggen. Hij kijkt er dan ook regelmatig op,’ 

legt Frans uit. ‘Dat waardeer ik wel. Op deze manier wordt de 

voortgang van de ronde met een extra paar ogen gevolgd.’

Onbeperkt voer

‘De kuikens beschikken de hele dag over voer. Tijdens het 

controleren wil ik wel zien hoever de pannen leeg zijn, 

daarom zet ik pas na mijn controleronde de voerinstallatie 

aan. Een voerschema is in mijn ogen niet nodig voor 

scharrelkuikens. Ik ga voor gecontroleerd gerantsoeneerd, 

zodat de pannen een keer per dag leeg komen. Dit moet 

zeker niet te lang duren, want ik wil niet dat de kuikens 

nuchter worden en stress ervaren.’

Rens: ‘We hebben het rantsoen voor Volwaard kuikens 

aangepast omdat we in het concept overgeschakeld zijn 

naar de Hubbard 257. Ieder ras kuiken heeft namelijk een 

andere benadering nodig. We vinden het belangrijk dat de 

kuikenhouders de afgesproken gewichten kunnen leveren en 

dat de slachterijen de gewenste gewichten kunnen laden.’  

Buitenkoeling

‘Afgelopen jaar heb ik geïnvesteerd in een buitenkoeling. Ik 

wilde geen duur systeem, omdat ik door de lagere bezetting 

van de scharrelkuikens eigenlijk nooit extra uitval door hitte 

heb gehad. Rens liet me een eenvoudig systeem met 

sproeiers zien, dat me wel aansprak. Ik heb de sproeiers voor 

de buitenkoeling zelf tussen de twee wintergartens geïnstal-

leerd omdat daar de grootste luchtinlaten zitten. Het heeft 

me maar vijfhonderd euro gekost. Een nadeel van dit systeem 

is wel dat er erg veel grondwater doorheen gaat. Afgelopen 

zomer was ik wel blij met de koeling. Je merkte meteen dat 

het een paar graden koeler werd in de stal.’ 

Toekomst

‘Over vijf jaar wil ik evalueren hoe ik verder wil met mijn 

bedrijf. Voorlopig ga ik op deze manier verder, want het gaat 

prima zo!’

info@coppens.nl
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‘We gaan vol voor 
onze dieren’

Joanne Otten controleert de biggen. 

Ze is zeer tevreden over de nieuwe zeugenlijn. 
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‘In 1978 zijn mijn ouders hier in Rijkevoort opnieuw 

begonnen nadat zij waren weggekocht in Heumen. 

Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid naar vijfhon-

derd zeugen’ steekt Frits Otten van wal.  Samen 

met Joanne runt Frits het bedrijf. Enkel op zater-

dag worden ze geholpen door medewerker Ruud. 

Een opvolger is er niet voor het bedrijf. Sinds ruim 

een jaar produceren ze biggen voor Coppens 

Livestock. Een bewuste keuze waar ze nog geen 

moment spijt van hebben.

Coppens Livestock
Joanne: ‘Als we nu terugkijken is er eigenlijk best veel 
veranderd in het afgelopen jaar. Het heeft even geduurd 
voordat we allebei klaar waren om de stap naar Coppens 
Livestock te zetten, maar het geeft ons zoveel rust. We 
krijgen nu een vaste prijs voor onze dieren en voor de rest 
voelt het nog steeds hetzelfde. We doen ook net of het onze 
eigen varkens zijn en zo behandelen we ze ook.’ Frits: 
‘Sommigen noemen het een voergeldstal, maar zo voelt het 
niet. Het is gewoon ons bedrijf. Door de samenwerking met 
Coppens kunnen we ons volledig toeleggen op de technische 
resultaten.’

Diarreeproblemen
Aan die technische resultaten hebben Frits en Joanne het 
afgelopen jaar hard gewerkt. Voordat de samenwerking 
met Coppens was opgestart hadden ze veel problemen met 
diarree bij de biggen.  Frits: ‘We zagen de problemen met 
name na het spenen. We hebben daarom samen met 
bedrijfsadviseur Elke Hermans de voeropname bijgehou-
den vanaf de kraamstal. Het  bleek dat de biggen bijna niks 
aten. Nog geen 100 gram in vier weken tijd. Dat moest dus 
worden aangepakt.’ Joanne: ‘In de kraamstal starten we de 
biggen nu op met een soort papje waarin de speenkorrel 
wordt opgelost in warm water. Dit bouwen we dan op naar 
het verstrekken van vast voer in de vorm van de grote 
korrel, BigXplore.’

Samenwerken
De bedrijfsbezoeken van Coppens worden samen met de 
dierenarts uitgevoerd. Frits: ‘Door samen over het bedrijf 
te lopen wordt je geattendeerd op zaken die je zelf niet ziet. 
En dat geldt voor ons allemaal. We proberen samen in 

beeld te krijgen waar een probleem precies zit. In 
tegenstelling tot vroeger verdelen we nu direct de diverse 
taken om het probleem aan te pakken.’ Joanne vult aan: 
‘Gelukkig is de samenwerking tussen ons zo goed dat er de 
vrijheid is om alles tegen elkaar te zeggen.  Zo kunnen we 
samen naar een doel toe werken.’

32 biggen
En een ambitieus doel ligt er! ‘We willen graag naar 32 
afgeleverde biggen per zeug,’ vertelt Joanne.  Bij de start 
van Coppens Livestock zaten we op 28,5 biggen en op dit 
moment zitten we jaarrond al op 30,5 biggen per zeug. Om 
deze vooruitgang te boeken hebben we veel gewijzigd; 
nieuwe voerfirma, nieuwe zeugenlijn, praktische manage-
mentadviezen en we zijn gestart met de gezamenlijke 
bedrijfsbezoeken.’ 

Duidelijke structuur
Joanne: ‘Door de samenwerking met Coppens zijn we nu 
erg bezig met het doorvoeren van een goede structuur op 
het bedrijf. We zijn vorig jaar gestart met het versneld 
vervangen van de zeugenlijn. Vervolgens zijn we begin dit 
jaar overgestapt naar een tien-dagen-systeem en werken 
we steeds meer met strakke protocollen. Door deze 
structuur hoef je niet meer iedere dag bij iedere zeug na te 
denken wat er moet gebeuren.’

Focus op het dier
Frits: ‘Ik denk dat het ook interessant kan zijn voor jonge 
ondernemers. Zij kunnen eerst de focus leggen op het 
technische resultaat en zich daarna ontwikkelen als 
ondernemer. We kijken nu met name naar de technische 
cijfers en de rest hebben we losgelaten. ‘En dat geeft ons 
zoveel rust.’ vult Joanne aan. ‘Zoals het ons nu vergaat zou 
ik iedereen kunnen aanbevelen om ook aan te sluiten bij 
Coppens Livestock.’

  

‘De overstap naar
Coppens Livestock gaf 

ons rust’
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Jan Jonkers
‘De kalkoensector is erg klein. Nederland telt ongeveer 25 bedrijven. Samenwerken met 

de hele sector is daarom nodig om vooruitgang te boeken. De kalkoenhouder, 

gespecialiseerde dierenartsen en veevoerleverancier hebben daarom veel contact met 

elkaar. Dit gaat uitstekend met de gespecialiseerde dierenartsen die werkzaam zijn in 

de Nederlandse kalkoenhouderij.’

‘Een voorbeeld van een innovatieve vooruitgang is het inzetten van probiotica.  Toen 

Poultry Vets met dit idee kwam, konden we ons hierin direct vinden. De samenstelling 

van het voer hebben aangepast aan de toevoeging van de probiotica. 

Hierdoor kan de probiotica zo optimaal mogelijk werken in het dier. 

Een gezamenlijke inzet voor een optimaal resultaat voor de kalkoen-

houder.’

‘Les nummer 1 bij het houden van kalkoenen is 
dat het hele gevoelige dieren zijn,’ vertelt Marleen 
van der Most, dierenarts bij Poultry Vets. ‘Ze zijn 
heel stressgevoelig, maar ook zeer veerkrachtig. 
Je kan soms bij een bedrijfsbezoek in de ochtend 
een prima koppel dieren zien en in de avond is 
het helemaal mis.’

Dierenarts

Marleen van der Most is nu ruim vier jaar dierenarts bij 

Poultry Vets in Ell. Haar specialisatie is kalkoenen. ‘De 

kalkoenen waren voor mij de reden om te kiezen voor 

pluimvee. Ieder koppel heeft een eigen verhaal en 

historie. Doordat je ze langdurig volgt, leef je echt mee 

met een koppel. Dat vind ik er zo leuk aan.’ 

Balans

‘Door de stressgevoeligheid dienen veranderingen zo 

geleidelijk mogelijk te verlopen. Zeker in de opfokperiode, 

want dan heb je een weerbare kalkoen om over te zetten. 

Het gaat erom dat je de beproevingen die de dieren 

meemaken zoveel mogelijk probeert te plannen zodat ze 

niet samenvallen. Een vaccinatie waar ze een entreactie op 

krijgen, voer je niet uit tijdens een coccidiose infectie of een 

voerovergang. Het afstemmen helpt echt om de gezond-

heid van de dieren op peil te houden.’

‘Het plannen is een stuk gemakkelijker als er een goede 

samenwerking is tussen de kalkoenhouder, voerleverancier 

en dierenarts. Door samen aan de keukentafel het gesprek 

aan te gaan, kun je de mogelijke stressmomenten beter in 

kaart brengen. De opfokperiode is enorm belangrijk. Door 

goede communicatie geef je de kalkoenen een goede start 

voor de rest van de ronde.’

Probiotica

‘Samen kunnen we de kalkoenhouder verder helpen. Bij een 

bedrijf hadden wij bijvoorbeeld last van coccidiose in 

‘Out of the box denken’
 kan leiden tot
 een mooi resultaat
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combinatie met clostridium. Dit gaf meerdere rondes op 

een rij een verhoogde uitval van dieren in de opfokperiode. 

Door ‘out of the box’ te denken, zijn wij gestart met het 

inzetten van probiotica via het drinkwater. We zagen deze 

kalkoenen op een gegeven moment soms drie keer per 

week op sectie. Wij zaten er met onze neus bovenop. Het 

koppel maakte duidelijk wel een coccidiose infectie door, 

maar de problemen met clostridium bleven achterwege. Er 

kwam geen opeenstapeling van problemen. Door deze 

positieve ervaring hebben wij dit product op meerdere 

bedrijven ingezet. Wij zien er goede resultaten van.’

Samenwerken

Samen aan de keukentafel zitten en als een team 

samenwerken met de boer. Die combinatie staat garant 

voor succes. Marleen: ‘Wij hebben verschillende kalkoen- 

bedrijven die wij wekelijks samen met Jan Jonkers van 

Coppens  bezoeken. Wij vullen elkaar goed aan. Jan heeft 

veel ervaring en staat open voor vernieuwende ideeën.’

Marleen:
‘Het succes van
de ronde wordt

grotendeels bepaald 
in de eerste 5 weken’

Adrie: ‘We hebben
met z’n drieën de vinger 
goed aan de pols gehouden.
Je moet toch scherp 
blijven.’

Kalkoenhouder Adrie Melis
‘Voor mijn bedrijf heb ik altijd wel de intentie om iets nieuws 

uit te proberen, maar dit moet wel verantwoord gebeuren. 

Door de inzet van de probiotica gebruik ik nu minder 

antibiotica dan voorheen en kunnen we technisch top 

blijven draaien. Ik zou de probiotica zeker aanbevelen aan 

andere kalkoenhouders. Het is natuurlijk geen verzekering 

maar zorgt wel voor rust op mijn bedrijf,’ vertelt Adrie Melis.

‘Het voordeel van een gezamenlijk bedrijfsbezoek is dat er 

direct ingegrepen kan worden als het nodig is. Zeker bij de 

start van de probiotica hebben we veel informatie gedeeld 

en konden we snel schakelen. Dat doen we eigenlijk nog 

steeds.’
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De inkoop van de grondstoffen is een vitaal onder-

deel van ons bedrijf. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt bij een van onze aandeelhouders, 

Fred Coppens.  

Fred: ‘Een groot gedeelte van mijn tijd ben ik bezig met het 

volgen van de ontwikkelingen in de wereld. Ik anticipeer op 

wat ik zie gebeuren en combineer dit met mijn jarenlange 

kennis en ervaring. Er blijft echter altijd een factor van 

onvoorspelbaarheid in de grondstoffenmarkt zitten. Dat 

maakt het werk na dertig jaar nog steeds uitdagend.’

Wereldwijd informatie vergaren

’Om goed te kunnen inkopen, heb ik een heleboel informatie 

nodig. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde voorraden, 

oogstverwachtingen, valutabewegingen en handelsoorlogen. 

Alles kan een effect hebben op de prijs van grondstoffen. Mijn 

bronnen zijn vooral nieuwsberichten en leveranciers. Verder 

heb ik dagelijks contact met Centrico. Dit is een inkoop- 

combinatie van meerdere mengvoerbedrijven in Nederland 

waar wij onderdeel van zijn. Ik zie dit als een prettige en 

onafhankelijke partner. Ik heb niet alleen contact met 

Centrico, ik heb ook regelmatig overleg met verschillende 

interne afdelingen zoals het managementteam, logistiek, 

nutritie en kwaliteitszorg.’

Daadkrachtig

‘Het voordeel van Coppens Diervoeding is dat we daad-

krachtig zijn. Als de wereldmarkt gaat bewegen dan kunnen 

wij daar direct op reageren. Vaak sneller dan de grotere 

bedrijven uit de sector. Doordat ik me gespecialiseerd 

bezighoud met inkoop, heb ik een goed gevoel bij de keuzes 

die we maken. Het inkopen is daardoor geen gok, maar een 

weloverwogen keuze.’

Veranderingen in de markt

‘De wereldmarkt blijft fluctueren. Daar blijven we in de 

toekomst op anticiperen. Wat we echter ook zien veranderen 

zijn onze leveranciers. Waar we jaren geleden nog te maken 

hadden met ‘handjeklap’ zien we nu de omslag naar lange 

termijn samenwerkingen. Het is meer een partnership zoals 

we ook steeds meer hebben met onze klanten.’

Fred Coppens:

‘Snel de juiste beslissing
 nemen,  dat is de uitdaging’


