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CulinaCupLine
Dé oplossing voor grotere tomen

Even voorstellen...

De uitstekende zeugprestaties leiden tot steeds 

grotere tomen. Het is een hele uitdaging om al 

deze biggen groot te brengen én gezonde, uniforme 

tomen te spenen. 

Ter completering van ons biggenvoerconcept hebben we 
daarom vloeibaar biggenvoer in het assortiment opgeno-
men en zijn we dealer geworden van het CulinaCupLine 
systeem. Met dit voersysteem kunnen alle biggen bij de 
zeug blijven, blijven de tomen intact en verbetert de 
uniformiteit. Bovendien verbeteren zeugconditie en 
dierwelzijn, terwijl de arbeid in de kraamstal afneemt.

Zo werkt het
In de kraamhokken worden gepatenteerde cups geplaatst. 
Een geautomatiseerd leidingsysteem, dat 24 uur per dag 
warme vloeistoffen doseert, voert melk en vloeibare 
prestarter aan. De overflow-stop in de cups voorkomt dat 
er voerverspilling kan plaatsvinden en zorgt voor een 

betere hygiëne, omdat er geen melk kan teruglopen in de 
leiding. Arbeid vermindert aanzienlijk, doordat er geen 
pleegzeugen meer nodig zijn en er geen biggen meer verlegd 
hoeven te worden. Daarnaast is er een probleemloze 
overgang naar de biggenbatterij, aangezien de biggen met 
de afgestemde prestartervoedering gewend zijn aan 
andere grondstoffen.

Nu ook in Nederland
Al meer dan 120 Duitse zeugenbedrijven hebben het 
systeem in gebruik genomen. De resultaten zijn zeer positief. 
Op LIV Venray van 25 tot en met 27 februari presenteren 
we u graag het complete systeem aan de hand van een 
demonstratiemodel. Dit bestaat uit een mengvat, mixer, 
pomp, warmtewisselaar en leidingen en wordt aangestuurd 
door een controle-unit met bedieningspaneel. Onlangs is 
het systeem geïnstalleerd bij de eerste Nederlandse zeugen-
houder. Vraag uw adviseur naar de eerste ervaringen op 
dit bedrijf!

Foto: BRÖRING Unternehmensgruppe

Sector in
beweging

Bart Peijnenburg
Mijn naam is Bart Peijnenburg. Sinds enkele maanden ben ik werkzaam in de varkens 

buitendienst van Coppens Diervoeding. Ik ga me voornamelijk richten op de 

doorontwikkeling en de inzet van het biggenvoerpakket. In 2014 ben ik afgestudeerd 

aan HAS Hogeschool. Daar heb ik de opleiding Toegepaste Biologie gedaan met 

specialisatie Dierwetenschappen. Alle binnen- en buitenlandse stages heb ik 

ingevuld binnen de varkenshouderij. Ik wil mijn kennis en ervaring graag verder 

uitbreiden, zodat ik deze met u kan delen. Graag tot ziens!

Harry Hulman
Ik ben Harry Hulman en werk sinds 1 september bij Coppens Diervoeding. Als 

accountmanager vleespluimvee begeleid ik zowel reguliere vleeskuikenbedrijven als 

scharrelbedrijven. Tevens begeleid ik de vermeerderingsklanten. Voordat ik bij 

Coppens in dienst kwam, ben ik 26 jaar subfokker geweest voor Hendrix Genetics in 

Boxmeer. Daarnaast was ik twaalf jaar allround keurmeester in vlees (zowel rundvee, 

varkens als pluimvee). De laatste drie jaar was ik pluimveespecialist bij C.A.V. Den 

Ham (Ov). Deze voerleverancier is per 1 september gestopt met het maken van 

vleeskuikenvoer. Aangezien mijn interesse toch echt bij de vleespluimveesector ligt, 

ben ik blij dat ik bij Coppens in deze functie aan de slag kon.

Maarten Hollemans
Mijn naam is Maarten Hollemans en in september ben ik gestart als Innovatie 

Manager binnen het Innovatie Team Coppens (ITC). Samen met de andere ITC leden 

ben ik verantwoordelijk voor de verbetering van onze producten en het toepassen 

van innovaties. Ik ben afgestudeerd aan Wageningen UR in de richting Dierweten-

schappen. Tijdens mijn opleiding heb ik kennis opgedaan binnen de vakgebieden 

immunologie, microbiologie en diervoeding. Praktijkervaring heb ik opgedaan via mijn 

eerdere studie aan de HAS in Dronten. Ik hoop met mijn inzet, kennis en ervaring een 

waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het succes van Coppens Diervoeding.

Oscar Visser
Sinds 10 november ben ik, Oscar Visser, in dienst bij Coppens Diervoeding als 

Accountmanager vleespluimvee voor de regio Zuid-Nederland. In juli dit jaar heb ik 

mijn studie Dier –en Veehouderij aan de HAS Hogeschool in Den Bosch afgerond. 

Gedurende mijn studie heb ik meerdere stages gedaan, onder andere bij de 

Vencomatic Group. Daar heb ik praktijkervaring opgedaan op het proefbedrijf 

Kempenkip in Vessem. Graag zet ik mijn passie voor pluimvee en mijn opgedane 

kennis in, om bij Coppens het vleeskuikenteam te versterken. Ik hoop u snel vanuit 

mijn nieuwe functie te ontmoeten!

Contact met een van onze medewerkers? Mail de redactie. info@coppens.nl
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Gezondheid voorop
De zeugen, de biggen, de Topigs 20 gelten voor de verkoop 
en de zuivere lijn dieren (gelten en beren) zijn gehuisvest 
in vier aparte stallen. “We zijn geen SPF bedrijf, maar 
hygiëne is binnen ons bedrijf wel van groot belang,” 
vertelt Mart. “Niet alleen om de gezondheidsstatus van ons 
bedrijf op peil te houden, maar ook ten behoeve van het 
imago van onze sector. We zorgen dan ook altijd voor een 
nette uitstraling van ons bedrijf door een opgeruimd erf en 
we gebruiken voor iedere stal aparte materialen en kleding. 
Onze uitgebreide hygiënesluis is voorzien van meerdere 
douches en schone kleding en laarzen voor iedere bezoeker.

Ons bedrijf ligt in een zeer varkensarm gebied, wat we als 
een groot voordeel ervaren. Enten doen we naaldloos om 
kruisbesmetting te voorkomen. De Topigs 20 gelten brengen 
we via eigen transport naar onze klanten. Voornamelijk 
om het risico van besmetting met ziektekiemen te 
minimaliseren. Transport via een externe transporteur 
brengt volgens ons toch weer een extra risico met zich 
mee. Daarnaast is het ook een mooi moment om contact 
te onderhouden met onze klanten.”

Theo: “De technische cijfers in de varkenssector verbeteren 
continu. Ook binnen ons bedrijf zien we dat, mede door de 
genetische vooruitgang én innovaties in de zeugenvoeding, 
het aantal levend geboren biggen iedere keer weer toeneemt. 
Desondanks houden we toch mooie uniforme tomen en een 

goede biggengroei. De tomen houden we na spenen bij elkaar. 
Wel sorteren we de kleinste biggen eruit en voeren deze 
enkele dagen langer een papje van droogvoer met water.”

Meten is weten
“Alle levend geboren biggen worden individueel binnen 
24 uur gewogen. Met enige regelmaat worden ook alle 
gespeende biggen gewogen. De speengewichten zijn prima. 
De gelten worden altijd bij opleg in de opfokstal en op zes 
maanden leeftijd gewogen. We hebben dus veel gegevens 
met betrekking tot de groei van de dieren. 

Daarnaast verrichten we samen met Coppens regelmatig 
proeven, om noviteiten binnen varkensvoeding uit te 
testen. Wij hebben vertrouwen in het voer en de aanpak 
van Coppens. Deze aanpak bestaat uit monitoren, 
analyseren, reageren en opnieuw monitoren. Op die 
manier proberen we steeds te verbeteren en kunnen we 
snel anticiperen op veranderingen.”

Automatisering
Mart: “Onze gelten hebben allemaal een transponder in, 
waardoor alle dieren op het bedrijf individueel te traceren 
zijn. Het gehele bedrijf is voorzien van draadloos internet. 
Zo zijn alle gegevens, zoals afstamming, geboorte- en 
opleggewicht, verplaatsingen binnen het bedrijf, eventuele 
erfelijke afwijkingen en uitvallers, altijd actueel. Dit systeem 
verhoogt de arbeidsefficiëntie en verlaagt de kans op fouten. 
Ook zijn wij één van de twee zeugenlijnbedrijven in Nederland 
die voerstations hebben, waarmee de voeropname van 
individuele beren elektronisch gemeten wordt. Deze 
gegevens worden dagelijks uitgewisseld met Topigs.”

Inzet loont
“Door alle extra activiteiten en inzet brengen we onze zeu-
genstapel steeds naar een hoger niveau. Hierdoor kunnen 
we onze klanten van de beste kwaliteit gelten voorzien. 
Behalve dat de dieren goed presteren bij onze klanten, 
ontvangen we ook regelmatig het compliment dat onze 
gelten zeer rustig zijn in de omgang,” besluit Theo.

Hygiëne, data-  
verwerking en 

automatisering 
voor betere 

kwaliteit gelten

Mart Klijn;

In gesprek
met...

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

Het varkensfokbedrijf van Theo 
en Mart Klijn in Waalwijk is 
een kernfokbedrijf voor Topigs 
met 550 Z-lijn zeugen en ruim 
2300 gelten. Ieder jaar worden 
er ongeveer 500 zuivere Z-lijn 
beren getest.



Preventie 2.0
PIC Nederland, Coppens Diervoeding en ‘Boerderij’ 

organiseren voor de 9e keer het praktijksymposium 

Hogere Varkensgezondheid. De nieuwste inzichten 

ten aanzien van preventiemanagement worden 

benaderd vanuit wetenschappelijk én praktisch 

oogpunt. Het symposium vindt plaats op 20 

januari 2015 in Evenementenhal Venray.

Programma 2015
In samenwerking met de GD en HAS ’s-Hertogenbosch 
wordt tijdens het symposium van 2015 een speciaal 
ochtendprogramma georganiseerd voor dierenartsen. Aan 
bod komen onder andere: Actualiteiten en resultaten van 
het PRRS-project Noord Nederland (Tom Duinhof, 
dierenarts GD), de rol van de practicus in regionale PRRS-
aanpak (Anders Elvstom, practicus in Denemarken) en de 
rol van de practicus in coaching en preventie (Manon 
Houben, varkensarts en bedrijfscoach).

’s Middags vertelt Johanna Fink-Gremmels, hoofd van de 
afdeling veterinaire farmacologie, farmacie en toxicologie 

van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, 
wat vanuit haar vakgebied de ontwikkelingen op gebied 
van preventie zijn. Evelien Alderliesten, ITC-manager bij 
Coppens Diervoeding, onderstreept in haar inleiding ‘Voer 
voor gezonde darmen’ het belang van darmgezondheid. Ook 
innovaties op dit gebied komen in haar presentatie aan bod. 
Daarnaast geeft Rudolf Raijmakers, dierenarts bij De Varkens-
praktijk Someren en winnaar van de innovatieprijs ‘Gezonder 
varkens houden’ 2014, zijn visie op ‘Preventie 2.0’.

Voor het avondprogramma ‘De varkenshouderij draait 
doorrr…’ zijn onder andere Kor Mast, Erik Douma, Marlie 
van Santvoort en Addy van Rooi uitgenodigd als tafelgast om 
te discussiëren over het verbeteren van varkensgezondheid.

Deelname is inclusief een uitgebreid dinerbuffet en is gratis 
voor varkenshouders, hun gezinsleden en medewerkers 
die zich aanmelden vóór 19 december 2014. De periferie 
betaalt € 199,- p.p. (excl. btw). Inschrijven kan op:

www.hogerevarkensgezondheid.nl

Op stapel

Rudolf Raijmakers, winnaar innovatieprijs 2014
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Adrie en Lia Sanders raapten bij hun vierde koppel 

Hubbard JA57 vleeskuikenouderdieren maar liefst 

216,4 bevruchte broedeieren. Dat overtrof hun 

record van 208,7 eieren in 2012 ruimschoots.  

“Dit is het allerbeste Hubbard JA57 koppel tot nu toe,” 
zegt Henri Bel, commercieel technisch manager Hubbard. 
De minimoederdieren produceren scharrelvleeskuikens. 
“Dit hoge aantal eieren is het resultaat van diverse 
maatregelen. We begonnen met een goed opgefokte kip. 
De leg startte goed, een mooi eigewicht, weinig uitval en 
hoge bevruchting,” vertelt Adrie. De hanen zijn reguliere 
hanen die beperkt gevoerd moeten worden. Adrie: “Wij 
voeren de hanen 40 gram snijmaïs bij per dag; dat geeft 
een verzadigd gevoel, vitale hanen en minder agressie.
De voeropname bij de hennen moet gestimuleerd worden; 

ze eten maximaal 115 gram per dag. De kunst is om de 
hennen zoveel mogelijk te voeren en de hanen niet.” Dat 
typeert de kwaliteiten van Sanders. Aandacht voor elk 
detail. “Twee keer hanen bijplaatsen, hanen apart 
opvangen en te zware hanen uitselecteren.” 

Over het voer is Sanders goed te spreken. We zijn gestart 
met foktoomvoer Volwaard XL voor een goed eigewicht 
en daarna Foktoom 1-Volwaard met meer eiwit vanwege 
de lagere opname. “In overleg met Harry Hulman, 
accountmanager vleespluimvee, en diernutritionist Jan 
Jonkers voeren we vanaf 50 weken een tweede fase met 
onder andere boterzuur en extra calcium. De productie en 
eischaal bleven prima, evenals de bevruchting. De laatste 
vijf weken hebben we in de namiddag oesterschelpen 
bijgevoerd.”

216,4 
bevruchte 

broedeieren 
geraapt

Record overstegen;

Resultaten t/m 65 weken Sanders Norm Hubbard JA57

Aantal opgezette hennen 19 weken 9.177

Gewicht hennen 18 weken (gr) 1.587 1.475

Gewicht hennen 65 weken (gr) 2.340 2.250

Aantal gelegde eieren 249,7 226,4

Aantal broedeieren 235,7 215,4

Aantal bevruchte broedeieren 216,4 192

Gram voer per broedei 172 175

% uitval 3,6 6,5

Adrie en Lia Sanders ontvingen uit handen van Henri Bel 
(Hubbard), Harry Hulman (Coppens Diervoeding) en Henk 
Morren (kuikenbroederij Morren) een taart voor het behalen 
van het record. 

Meer info? coppens.nl



Tot voor kort was het gangbaar dat kuikens in 

de broederij uitkwamen en vervolgens naar het 

vleeskuikenbedrijf getransporteerd werden. De 

kuikens die het eerste uitkomen, van nature de 

sterkste, komen direct met 1-0 achter. Zij zitten 

het langst zonder water en voeding in de broed-

kast met relatief veel luchtverplaatsing en stof. 

Hoe anders gaat het er aan toe bij het ‘Home Hatching’, 
waarbij de eieren in de vleeskuikenstal uitkomen en de 
kuikens dus geen transportstress ondervinden. Wanneer 
het klimaat in de stal dan ook nog optimaal is afgestemd 
op deze zeer jonge dieren, worden prachtige resultaten 
bereikt, blijkt uit de ervaringen van vleeskuikenhouders 
Rob en Egbert Wingens uit Schaijk. 

Hoe werkt ‘Home Hatching’?  
“Op dag 18 krijgen wij de broedlades met voorbroedeieren 
aangeleverd door de broederij. Deze lades plaatsen we in 
onze stellage. Tussen dag 18 en dag 21 komen de eieren uit. 
Op dag 21 halen wij de lades en rekken weer uit de stal. De 
broederij haalt de lades op en wij kunnen tijdens de ronde 
de rekken schoonmaken,” legt Rob uit.

Finetuning
“Het Home Hatching systeem is oorspronkelijk ontwikkeld 
door Vencomatic. De bedoeling was om de stellages na 
uitkomst van de eieren op te lieren en in de stal te laten 
hangen. Wij zagen echter meer in een compacter en lichter 
systeem dat uit de stal gehaald kon worden. Joep Daanen 
van Pe-Da heeft het geheel samen met ons geoptimaliseerd. 
Het huidige aangepaste systeem is volledig in RVS uitgevoerd 
en is goed hanteerbaar en inklapbaar, zodat het compact 
en schoon op een aanhanger opgeborgen kan worden.”

Infrarood
Egbert: “Wij maken gebruik van infrarood kachels om de 
eieren en jonge kuikens op temperatuur te houden. 
Infrarood warmte is een aangename, ontspannende 
stralingswarmte met nauwelijks luchtverplaatsing. Qua 
stookkosten zitten we 10% lager dan met reguliere 
verwarming. De kuikens kunnen zelf hun ideale comfort-
zone opzoeken, door dichterbij of juist verder van de 
infrarood verwarming af te gaan zitten.”

Rendabel
“De prijs van een ei ligt enkele centen onder de prijs van 
een eendagskuiken. Bovendien besparen we ook nog op de 
gezondheidskosten. De eerste ronde die we met dit systeem 
draaiden was direct onze beste ronde ooit, zowel financieel 
als technisch gezien! Met betere resultaten en meer voor- dan 
nadelen denken wij dat dit de toekomst wordt. Wij hebben 
inmiddels al onze stallen, 250.000 kuikenplaatsen in 
totaal, omgeschakeld naar Home Hatching.”

Dierwelzijn
Het uitkomstpercentage ligt bij ons rond de 96 à 97 
procent. Dit is 3 à 4 procent hoger dan in de broederij. De 
technische cijfers wijzen uit dat Home Hatching beter is 
voor het kuiken. “Logisch ook,” vertelt Rob, “want je komt 
met dit systeem dichter bij de natuur. We moeten niet 
proberen om de kip zich aan te laten passen aan ons 
systeem. Wij moeten juist proberen de natuur zo goed 
mogelijk te benaderen.”

Verbeterde voerbenutting
“Nu we meerdere rondes ervaring hebben met dit systeem, 
bekijken we hoe we het voer en de voergift het beste kunnen 
afstemmen op onze kuikens. Door vermindering van stress 
en de goede omgevingscondities voor jonge kuikens blijken 
de dieren meer darmlengte, beter ontwikkelde darmvlokken 
en 10% meer darmmassa te hebben. Het voer wordt dus 
efficiënter benut. Samen met onze diernutritionist Jan 
Jonkers van Coppens Diervoeding zijn we daarom druk 
doende om hierin het nieuwe optimum te vinden, zodat de 
voederconversie nog verder kan zakken,” lacht Egbert.
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Meer weten? Mail de redactie. info@coppens.nl

Rob (links) en Egbert (rechts) Wingens
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Boeren-
wijsheid

 Voercurve zeugen
Omdat de onderhoudsbehoefte van zeugen 
in koude periodes toeneemt, is het raadzaam 
om samen met uw voorlichter de voercurves 
te checken en de wegers te ijken, zodat de 
zeugen zeker niets tekort komen. Daarnaast 
kunt u de hoeveelheid extra voergift beperken 
door de staltemperatuur en ventilatie 
nauwkeurig in te stellen en in de gaten te 
houden. Wanneer deze constant blijven, hoeft 
de zeug zelf minder te reguleren, en kan ze haar 
energie aan haar biggen spenderen.

 Biggen
Ook in de kraamstal en bij de gespeende 
biggen is extra aandacht voor het klimaat 
nodig. Houdt zowel de temperatuur in de 
kraamafdeling als in de lignesten van de 
biggen goed op niveau; In het biggennest 
moet het continu 35 graden zijn. Jonge 
biggen die te snel afkoelen nemen minder 
biest op, met alle gevolgen van dien. Ook 
pas gespeende biggen hebben behoefte aan 
voldoende warmte om de speendip zoveel 
mogelijk te beperken. Zorg dat er voldoende 
water in de ketel zit, zodat de vloerverwar-
ming overal goed blijft functioneren.

 Brijvoerbedrijven
Bij vorst is de kans op bevriezing van brijvoer-
leidingen aanwezig. Loop alle leidingen na 
en isoleer daar waar nodig is. Vooral de delen 
in de stal waar geen dieren liggen en de 
buitenleidingen zijn extra gevoelig voor 
bevriezing. Isoleren kan op verschillende 
manieren; het hoeft niet veel te kosten, 
maar het bespaart u wel een hoop ellende.

 Vleesvarkens
Verklein bij de vleesvarkensafdelingen de 
luchtinlaat of maak deze dicht. Houdt wel in 
de gaten dat er voldoende geventileerd 
wordt, in verband met de luchtvochtigheid 
en het CO2- en ammoniakgehalte. Zorg dat 
de afdelingen weer goed droog en op 
temperatuur zijn, voordat er nieuwe dieren 
in komen. Door het schoonspuiten koelt het 
beton erg af. Stel de bandbreedte van de 
neutrale zone en de temperaturen allemaal 
in op winterstand. Kijk de verwarming na 
en voorkom stilstand hiervan. Voorkom 
tocht bij het transport van (natte) dieren om 
longproblemen te voorkomen.

 Voorkom klauwproblemen
Door de kou buiten en de warmte binnen is 
de kans op vochtige hokken groter. Hierdoor 
kunnen klauwproblemen ontstaan. Zorg 
daarom voor een kalkbak in het voerstation 
en schenk voldoende aandacht aan controle 
en verzorging van beenwerk en klauwen.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 het buitenklimaat en de 

weersomstandigheden voorkomt u zowel terugval in dier-

prestaties als reparatiewerkzaamheden.

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

Wintertips 
varkenshouderij

Tips van 
onze
experts!
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Om alle bestelde voeders uitgeleverd te krijgen, zijn we in 

de zomer van 2014 genoodzaakt geweest om een deel van 

onze productie en transport tijdelijk uit te besteden aan 

collega mengvoederbedrijven. Daarmee hebben we de druk 

in onze eigen fabriek weg kunnen nemen. Ondanks het feit 

dat we uitermate tevreden zijn over de samenwerking met 

onze collega mengvoederbedrijven is het toch wenselijk om 

de voeders in eigen regie en eigen fabriek te kunnen 

produceren.

Coppens Balgoij

We zijn dan ook zeer verheugd dat we sinds november de 

voerfabriek van van Haren in Balgoij kunnen huren. Wij gaan 

op deze locatie (Coppens Balgoij) vleesvarkensvoeders 

produceren. Naast de extra capaciteit, geeft een tweede 

fabriek ook de gelegenheid om toegewijd, gespecialiseerd 

en met extra focus voer te maken. Door de ingebruikname 

van deze fabriek kunnen we de gewenste hoeveelheden 

voer weer in onze eigen fabrieken produceren én via eigen 

logistiek bij onze klanten afleveren. Daarnaast is de 

uitbreiding van de productielocatie in Helmond nog steeds 

in volle gang, waardoor de capaciteit van deze fabriek 

vanaf medio 2015 350.000 ton per jaar zal zijn.

Met de verbouw van Coppens Helmond en de extra fabriek 

Coppens Balgoij zijn we weer klaar voor de toekomst!

Wij hebben de laatste jaren een snellere omzetgroei doorgemaakt dan was begroot. Een ontwikkeling die 
in een krimpende markt zeer positief is te noemen, maar aan de andere kant ook zijn keerzijde heeft.

Kijkje in de 
keukenAnticiperen 

op forse groei


