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Voorwoord
Witte kerst
Aan het einde van het jaar mag men altijd even terugkijken. Het is zoals voor vele 
pluimveehouders ook voor Verbeek een zwaar jaar geweest. De hoge voerprijzen in 
combinatie met lage eierprijzen leiden tot veel financiële problemen. De afzetmarkt 
van onze eieren is veranderd door een verschuiving in vraag. De vraag naar scharrel-
eieren als vervanger van het kooi-ei in de eierverwerkende industrie heeft niet alleen 
invloed op de prijzen voor scharreleieren, maar ook op de manier waarop het ei wordt 
verkocht. Steeds vaker worden scharreleieren per kg verkocht. Het grote verschil tus-
sen een tafelei en een industrie-ei is de focus van het eindproduct. Bij tafeleieren is de 
eikwaliteit gedurende de gehele legperiode het belangrijkste. Kenmerken als breuk-
sterkteverloop, schaalkleur, eigewichtsontwikkeling en het verenpakket zijn hier be-
langrijk. Bij de industrie-eieren is met name de voerefficiëntie, de leefbaarheid en de 
totale kg productie van belang. 

Afgelopen jaar zijn de eerste resultaten van Novogen bekend gemaakt op de relatie-
avonden. Uit de eerste resultaten komt de focus voor elke markt bijzonder goed tot 
uiting. Voor zowel het tafelei als het industrie-ei is de Novogenhen de beste keuze. 

We willen als Verbeek ook graag vooruit kijken. Vooruitkijkend naar 2014 zien we een 
markt die maar langzaam een draai naar rendement aan het maken is. We zullen 
daarvoor het best mogelijke resultaat moeten blijven behalen. Dat betekent topkwa-
liteit eieren leveren en/of juist het realiseren van de efficiëntste manier om kilo’s te 
maken. 

Ook de invoering van het ingrepenbesluit komt snel dichterbij. Wellicht gestimuleerd 
door KAT zal het aantal hennen dat komend jaar ongekapt wordt opgezet behoorlijk 
stijgen. Met Novogen heeft Verbeek invulling gegeven aan de visie voor een hen die 
het beste uit zichzelf haalt, ongeacht haar omstandigheden. Er worden momenteel 
twee regulier opgefokte koppels onbehandeld opgezet. Via een webcam kunt u de 
ontwikkelingen in de stal vanaf januari live volgen! 

Een witte kerst staat synoniem voor ultieme gezelligheid, welbevinden en saamho-
righeid. Dat is ook iets wat we nodig hebben in de sector! Het leek ons daarom ge-
past om voor een witte kerst met dit themanummer de eerste aanzet te geven. De 
NOVOgen White is afgelopen jaar bij verschillende pluimveehouders opgezet. In dit 
nummer de opinie van een aantal pluimveehouders over de NOVOgen White. 

Ik wens u namens alle medewerkers en part-
ners van Verbeek, fijne kerstdagen, en vooral 
een voorspoedig 2014. Veel leesplezier!

Herman Brus,
Algemeen Directeur
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NOVOgen White
We zien een stijgende tendens in de opzet  

van witte hennen voor het produceren van 

alternatieve industrie-eieren. Reden te  

meer om extra aandacht te besteden aan  

de NOVOgen White. En wat leent zich daar  

nou beter voor dan deze speciale ‘witte’  

kersteditie van de Eigenwijs? 

De marktpositie van het Nederlandse scharrelei krijgt 
in veel gevallen steeds meer een industriestatus. Bij het 
produceren van industrie-eieren is het juist belangrijk te 
zorgen voor efficiëntie. Efficiëntie is meer dan op kostprijs 
letten alleen. Het is juist die keuzes maken die ten opzichte 
van het alternatief een beter saldo opleveren. 

De NOVOgen White is een efficiënte eierkampioen geble-
ken. Een hen die veel prachtige witte eieren van een prima 
kwaliteit produceert. Gedrag heeft veel invloed op het re-
sultaat van leghennen. Het beïnvloedt de eikwaliteit, het 
nestgedrag en de leefbaarheid van de hennen. Daarnaast 

bepaalt het de benodigde arbeidsinzet. De NOVOgen 
White is op de juiste gedragskenmerken gefokt, naast een 
hoge productie. Deze hen heeft een goede bevedering, een 
groot doorlegvermogen met een hoge eikwaliteit. Dit ver-
groot het rendement op het geïnvesteerd vermogen van 
de stal en verlaagt de afschrijving van de hen per gepro-
duceerd ei. Dit blijkt ook uit de technische resultaten van 
de NOVOgen White. De hen produceert met een lage voe-
derconversie veel kilo’s eieren met een laag percentage 2e 
soort. Bovendien bevatten de eieren niet alleen een groot 
dooierpercentage, ook de haugh-units en de breuksterkte 
van de eieren zijn zeer goed. 

Op de relatie-avonden van Verbeek heeft Johan Verhoek de 
resultaten van de NOVOgen White gepresenteerd. De pre- 
sentaties van Verhoek en van de andere sprekers staan op 
de website van Verbeek. Een aantal maanden later komen 
er steeds meer resultaten beschikbaar. In deze Eigenwijs 
willen we de pluimveehouders horen over hun NOVOgen 
White hennen. Dit vijftal pluimveehouders heeft gekozen 
voor de witte Novogenhen met elk hun eigen motivatie. 
Hoe de Novogen het op deze bedrijven heeft gedaan leest 
u in de volgende interviews. 



 

‘Witte Kerst’
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Toekomstgerichte hen
Langs lange zeer smalle weggetjes, dijkjes en prachtige polders vinden we op een kavel in 

Hekendorp bij Oudewater het indrukwekkende bedrijf van de familie Wiltenburg. Op een gebied van 

6000 m2 heeft Piet Wiltenburg niet alleen 100.000 leghennen, maar ook de opfok in eigen beheer.

“We doen al heel lang zaken met Verbeek. Verbeek kijkt 
niet alleen naar de zaken die vandaag belangrijk zijn, 
maar juist ook naar de zaken die in de toekomst belang-
rijk zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het komende ingre-
penbesluit”, vertelt Piet Wiltenburg. 
“De PR van Verbeek is heel goed en ze raakten hier de voor 
mij belangrijkste items. Daarnaast is nog nooit iemand 

verder gekomen door hetzelfde te blijven doen, dus on-
dersteun ik de gemaakte keuzes van Verbeek. Verbeek kijkt 
vooruit en gaat aan de slag met deze items.” Piet laat zich 
evenals veel andere pluimveehouders graag door resulta-
ten overtuigen. “Horen, zien en geloven! In eerste instan-
tie wilde ik nog niet volledig overstappen naar het nieuwe 
ras. Ondanks het vertrouwen wat ik heb in Verbeek wil ik 
het toch zelf ondervinden”, aldus Piet. “Als je hoort dat de 
Novogen op 72 weken nog ruim boven de 90% legt is dat 

heel mooi, maar je wilt het toch eerst zelf ervaren. Afgelopen jaar zijn 
er ook een aantal rassen voorbij gekomen die ook daadwerkelijk voor-
bij zijn gegaan, dus vandaar dat ik eerst de Novogen in één stal heb ge-
probeerd. Je moet er zelf mee aan de slag gaan, je moet de kippen zien 
en er mee werken. Normaal gesproken heb ik nooit twee koppels van 
dezelfde leeftijd omdat ik eigen opfok heb. Door omstandigheden kon 
ik nu twee gelijke koppels van gelijke leeftijd met elkaar vergelijken.” 

Bijzonder hoge productie
De Novogen legt een iets lichter ei bij een bijzonder hoge productie, zegt 
Piet. “Het legpercentage en de leefbaarheid zijn de meest opvallende 
zaken van de Novogenhennen die hier zitten. Voorheen kwam ik wel 
eens een dode hen tegen waarvan ik niet echt kon achterhalen waar 
deze aan dood was gegaan. Bij Novogen gaat er natuurlijk ook wel 
eens een dood, maar dan is deze verongelukt of weet je waar het 
van komt. Het verschil in leefbaarheid is meer dan 1.5 % op 44 we-
ken! De hennen zitten op 44 weken op 98.4% leg en zitten vanaf 
week 22 al boven de 95%. Gemiddeld zitten ze zo’n 3% leg boven 
het vergelijkingskoppel die overigens wel iets zwaardere eieren 
legt. Ik hoef in het begin niet gelijk de zwaarste eieren. Dit be-
taalt een hen namelijk altijd zelf in ruil voor persistentie! De 
Novogen zat op 30 weken rond de 60 gram en dat is zwaar 
zat, zeker als je dit afzet tegen het extreme legpercentage.” 

Sterke hen
Het hoge legpercentage en de lage uitval is volgens 
Wiltenburg iets wat de gezondheid van deze hen 
weerspiegelt. “Ze lijken wel sterker. Dit komt overi-
gens ook naar voren in hoe de hennen erbij lopen. Er 
zit geen veertje scheef en de hennen laten ook op 
de grond de veren liggen. Zoals deze hennen er nu 
bij zitten, kunnen ze makkelijk de 85 weken halen. 
Deze hennen zijn vitaler en ze doen het makkelijker, 
daarom vertonen ze geen pikgedrag. De Novogen-
hen is natuurlijk ook gewoon een hen, maar het 
lijkt wel of deze hen precies kan wat ik van een hen 
verwacht. Ze heeft een hoge productie en wel zo 
dat de hen het later in de leg ook kan volhouden. 
Het ras maakt natuurlijk niet alleen het verschil. 
Ik heb eigen opfok en begeleiding. Tijn Somers, de 
vertegenwoordiger van Verbeek, is voor mij een 
sparringpartner die mij regelmatig een spiegel 
voorhoudt en er voor zorgt dat we op tijd bijsturen.”

“Uiteindelijk bepaalt het saldo per m2 staloppervlak 
het succes van een koppel. Door de hoge productie, 
vitaliteit en leefbaarheid zit dat bij de Novogen wel 
goed. Dat is ook de reden dat ik momenteel weer No-
vogen in de opfok heb zitten voor de overige stallen!”
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“Tot 40 weken zagen we tussen de koppels weinig ver-
schil in productie, alleen maar in voeropname. De Novo-
gen legt bij een ca. 3 gram lagere voeropname even veel 
eieren met eenzelfde eigewicht. Pas na 40 weken werden 
de verschillen groter.”

Rustige kip
De kippen bij Mart Van Heugten zijn gehuisvest in twee 
scharrelstallen. “Vanaf het begin zijn de kippen opvallend 
rustig. We waren gewend om op de deur te kloppen voor-
dat we de stal binnen gingen, maar dat is nu niet nodig. 
De kippen blijven rustig als je onverwachts de stal bin-
nenkomt,” aldus Mart. “Het lijkt wel alsof de hennen iets 
brutaler zijn. Ze schieten minder in de stress. Daarnaast 
blijven de Novogenhennen bijzonder goed in de veren. 
Nooit had ik hennen die op 70 weken nog zo goed in de 
veren zaten. Dat merk je duidelijk in de voerefficiëntie.”

“De Novogen is een leghen die een lage voederconversie 
combineert met een hoge eiproductie en een hoge leefbaar-

heid. Kortom ik heb veel kg. eieren per opgezette hen. Ik heb 
vrijwel geen buitennesteieren, maar ik zie dat voornamelijk 
als mijn eigen verdienste. Als de NOVOgen White-hennen 
in productie komen hebben ze een enorme nestdrang. Een 
extra ronde tijdens het in productie komen van de hennen 
voorkomt schade hiervan. Een ronde door het hok is voor mij 
een plezier,” aldus Mart. “Kortom, een uitstekende leghen 
met een super technisch resultaat. Ik wil de hennen tot 90 
weken aanhouden. Ze zitten nu op 70 weken nog op 92.1% 
en prima in de veren. Bij tegenslag zie ik dat de Novogen 
weer terugkomt. In week 42 is de productie door een infec-
tie teruggevallen naar 92% en dit is de week erop al weer 
hersteld naar ruim 96% . Dit terwijl tegenslag voor blijvende 
schade zorgt in het andere koppel. Als gevolg hiervan is het 
verschil in legproductie nu meer dan 10%! De eieren blijven 
overigens prima sorteerbaar, want ook de breuksterkte zit 
nog boven de 40 Newton. We zijn bijna verrast over de pres-
taties van de NOVOgen White. Een actieve, vitale en stress-
vrije hen, die zeer efficiënt produceert en goede kwaliteit 
eieren geeft. Dat is toch waar het om draait?”

‘Ik ben goed te spreken  
over de NOVOgen White’
In twee stallen zitten totaal 20.000 witte hen-

nen. In de ene stal zit de NOVOgen White en in 

de andere stal zit een ander wit ras. De hennen 

zijn even oud en hebben bij dezelfde opfokker 

gezeten. Mart van Heugten is gelukkig met de 

Novogen.

“Er is in de buurt een gezamenlijke aanpak om de ziektedruk 
te reduceren. Er wordt nu in samenwerking met verschil-
lende pluimveehouders uit de buurt gezamenlijk geënt met 
dezelfde entstof en op hetzelfde moment”, legt Bert uit. 

Voor Bert voldoende aanleiding om te zoeken naar meer 
maatregelen die de kosten en opbrengstderving van de 
ziektedruk beperken. Bert heeft een aantal criteria en doe-
len vastgesteld waaraan een hen op zijn bedrijf moet vol-
doen. De hoge leefbaarheid, de productie en de eikwaliteit 
waren aanleidingen om weer voor een witte hen te kiezen. 

Goed pieken en lage uitval 
“Ik heb nu van twee rassen elk een koppel zitten waaron-
der de Novogen.” Hoewel de koppels eigenlijk nog maar 
net zijn opgestart is Bert zeer tevreden met zijn keuze 
voor de Novogen. “We hebben het koppel op de heetste 
dag van het jaar opgezet en de eerste eieren waren er al 
op 19 weken. Toch waren de hennen voldoende robuust 

en pieken ze goed! Het eigewicht op 30 weken zit op 60.2 
gram bij een legpercentage van 97.4%.”

Wat Bert erg goed bevalt is de lage uitval. Ten opzichte van 
het andere koppel is de uitval met 0.75% op 31 weken de 
helft lager. “Ondanks de redelijk vroege start ligt het kop-
pel een half procent leg en 0.2 gram eigewicht voor! Het 
gedrag van de hen is prima. De eieren liggen goed in de 
nesten en de hennen hebben een mooi dik verenpakket. 
De veren zitten super glad. Prachtige hennen.” 

De omschakeling naar witten hennen heeft Bert overigens 
in samenspraak met eierhandelaar Van Beek gedaan. “We 
willen kwaliteitseieren leveren!” Bert is zeer te spreken over 
de schaalsterkte en kleur van de Novogeneieren. “Kijk, als 
je de eieren tegen het licht houdt zie je dat de schaaldikte 
veel beter is. Juist ook de punt van het ei is sterk”.

Richting en rendement
“De laatste weken van de leg bepalen het rendement, 
de eerste weken van de leg bepalen de richting. Wat dat 
betreft kun je nu nog niet veel zeggen over de vitaliteit,  
eikwaliteit, het herstel- en doorlegvermogen, maar de 
richting is zeker goed!”, aldus pluimveehouder Van de Hee. 

Novogen White  
voor meer vitaliteit
In het prachtige bosrijke Ede in een pluim-

veerijk gebied liggen de stallen van Bert 

van de Hee. “Ik word omringd door veel 

collega’s waardoor de ziektedruk enorm is 

in dit gebied. Voordat ik mijn kooien om-

bouwde naar alternatief had ik witte hen-

nen. Na de omschakeling heb ik een aantal 

koppels bruine hennen gehad die door de 

enorme ziektedruk nooit echt piekten en 

in deze periodes vaak ook erg toegaven op 

eikwaliteit.”
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Anders durven doen en denken!
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Op twee locaties heeft Math Thijs 100.000 scharrelhennen. Op de locatie in Stramproy heeft 

Math het Specht-systeem en op de huislocatie in Leveroy heeft hij nog twee stallen traditioneel 

met mestbanden. “Als het huidige koppel eruit is worden die stallen omgebouwd en dan groeien 

we daar door tot in totaal 130.000 hennen. 

actief, ik zou bijna zeggen, wilder dan ik gewend was. Maar 
als de hennen eenmaal in de stal zitten en ze beginnen te 
leggen zijn ze rustiger. Als ik de stal in kom en de voerket-
ting loopt, dan gebeurt er niets, het lijkt wel alsof ze alleen 
druk zijn met eieren maken en zich nergens anders meer 
druk over maken.”
 
Geen schrokkers
“Ik voer de Novogen wel iets anders. Het zijn geen schrok-
kers. Voorheen had ik twee voerbeurten met royaal voer, 
maar ik kreeg het voer er niet in. In overleg met Tijn So-
mers, die hier namens Verbeek komt, hebben we vijf voer-
beurten ingevoerd en ze vreten nu gelijkmatiger over de 
dag. Ze hebben overigens veel minder voer nodig. De be-
nutting is gewoon veel beter. Dat zie ik niet alleen aan de 
voederconversie maar met name aan de mest. Bovendien 
hoeven ze niet heel luxe voer te hebben.” 

Volgende koppel weer Novogen
“Over hoe deze hen het verder gaat doen valt wel iets te 
zeggen. We hebben de eieren per kg verkocht dus zou ik 
het liefste een nog iets zwaarder ei zien. Toch gaat het 
mij uiteindelijk om het saldo per henplaats. Door een la-
gere uitval en een hoger legpercentage zien we overigens 
toch al een verschil in kg. Uiteindelijk bepaalt het saldo 
per henplaats of ik met de Novogen de juiste keuze heb 
gemaakt. Dat ook mijn volgende koppel weer Novogen 
wordt, lijkt mij om die reden dan ook niet geheel toeval-
lig”, aldus Math.

“Met het opzetten van de Novogen was ik er vrij vroeg bij. 
De resultaten die ik tot dusver had gehoord van collega’s 
waren goed en er zat ook nog een aantrekkelijke prijs aan, 
omdat ik een zomerkoppel opzette. Dat zijn niet echt hele 
inspirerende redenen om de Novogen op te zetten, maar 
het was de gok wel waard. Nu in de 39ste week heb ik alleen 
maar lof. Het eigewicht blijft heel iets achter met 61 gram, 
maar het is een zomerkoppel. Ze zijn op 2 juli opgezet en 3 
juli begon het heet te worden. De hennen zitten nu in week 
38 op 97% en ze zitten nu al 11 weken boven de 96% met 
een uitval cumulatief van maar anderhalve procent. Ik heb 
de eieren per kg verkocht en daardoor zou ik liefst een iets 
zwaarder ei zien, maar als ik leg %, uitval en een voeder-
conversie van 1.94 samen neem, is het gewoon bijzonder!” 

Vergelijking
Math vervolgt; “We hebben hier op het bedrijf verschil-
lende stallen en hebben momenteel verschillende andere 
koppels waarmee ik kan vergelijken. De uitval is daar be-
hoorlijk hoger door ongewenste eigenschappen die te 
maken hebben met onbehagen. De NOVOgen White lijkt 
zich minder snel onbehagelijk te voelen. Geen nekrui, niet 
drukken, geen pikkerij. Er is rust in de stal. Als ik de deur 
open doe dan gaan ze aan de kant, ze vliegen niet mas-
saal omhoog. Overigens was ik na alle verhalen over het 
gedrag van de Novogenhen bijzonder benieuwd, dus ben 
ik ook al in de opfok wezen kijken. Ik schrok mij rot, nog 
nooit zulke actieve, bijna wilde, opfokhennen gezien. En 
ook mijn nieuwe koppel Novogen die in de opfok zit is heel 

We proberen niet alleen technisch het verschil te maken, maar ook tactisch. We roeien altijd 

tegen de stroom in. We zetten geen hennen op als iedereen dat doet en daardoor heb je iets an-

ders te bieden. We sluiten ook dit jaar daardoor positief af. Saldo is meer dan technisch resultaat 

behalen, maar vaak ook een kwestie van anders durven denken”, aldus Math.
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Verbeek in het Rijksmuseum

Nieuws

In opdracht van het Rijksmuseum en NRC 

Handelsblad fotografeerde Henk Wildschut 

voor de tentoonstelling Document Nederland: 

Ons dagelijks brood. Hij volgde een jaar lang de 

Nederlandse voedselproductie van groenten, 

fruit, vlees, melk, vis en eieren.

Hij bezocht onder meer pluimveebedrijven, opfokkers 
en de Verbeekbroederij te Zeewolde. De tentoonstelling 
Document Nederland: Ons dagelijks brood geeft een zeer 
divers en zelfs tegendraads beeld van hoe ons eten wordt 
geproduceerd. Fotograaf Henk Wildschut ging met een 
grote dosis scepsis op stap maar ontdekte dat de voed-
selproductie in Nederland veel voordelen kent.

Ons dagelijks brood toont dat de manier waarop ons eten 
wordt gemaakt mijlenver af staat van het romantische 
idee van ‘het boerenleven’, ook wanneer het gaat om het 
nu zo populaire biologische voedsel. Omdat de consu-
ment eist dat zijn voedsel goed en veilig is en dat er min-
der antibiotica worden gebruikt, wordt het productiepro-
ces steeds technischer en klinischer. Het resultaat is wel 
dat niet-biologisch voedsel steeds meer net zo ‘biologisch’ 
is als biologisch voedsel.

Document Nederland 2013: Ons dagelijks brood. Henk 
Wildschut fotografeert de realiteit achter ons dagelijks 
eten. In het Rijksmuseum te zien tot 7 januari 2014.

Novogenhennen te zien bij Telekids

Voor een kinderserie van Telekids was een aantal kippen 
nodig. Aan deze kippen werden overigens wel wat eisen 
gesteld! De kippen moesten rustig zijn, tegen tempera-
tuursverandering op de set kunnen en natuurlijk heel 
mooi in de veren zitten! Dat is dan ook de reden dat we 

Jac Matijsen juist met een koppeltje Novogen hennen 
hebben laten afreizen naar de set. Daar bleek niet alleen 
het acteertalent van de Novogenhennen, maar ook Jac 
blijkt als figurant veel talent te hebben. 

In het Brabantse Rijsbergen, verscholen in een 

doolhof van idyllische weggetjes, ligt het be-

drijf van Johan en Marij Jochems er netjes en 

verzorgd bij. “Toen ik het bedrijf van mijn va-

der overnam hadden we een gemengd bedrijf 

met pluimvee en veel tuinbouw”, zegt Johan 

Jochems. Inmiddels zijn Johan en Marij hele-

maal gespecialiseerd in legpluimvee en hou-

den daar nu 156.000 leghennen. Op een an-

dere locatie hebben ze een opfokbedrijf voor 

160.000 hennen.  

Pluimveehouden
“Pluimveehouden is vooral alert zijn. Niet alleen alert zijn 
op cijfers, maar ze ook interpreteren voordat je conclusies 
trekt”, legt Johan uit. Resultaat door rust, regelmaat en 
reinheid zijn speerpunten waar het echtpaar zich conse-
quent aan houdt. “We runnen het bedrijf met nog twee 
fulltime medewerkers en twee parttime medewerkers”, 
zegt Marij. Johan en Marij werken samen binnen het be-
drijf en delen de passie voor pluimvee. De vele ei-awards 
die de vensterbank sieren zijn hier het resultaat van.

Novogen zelf testen
“Het nieuwe ras Novogen wilde ik eerst zelf ‘testen’,” al-
dus Johan. “We kunnen op dit bedrijf heel goed vergelij-
ken. We hebben vier gelijke stallen waarin alles nauwkeu-
rig wordt bijgehouden. Het verschil wordt snel zichtbaar. 
Een van de andere redenen dat ik vrij snel de NOVOgen 
White heb opgezet heeft te maken met ervaringen uit het 
verleden. Verbeek is in het verleden ooit eerder geswitcht 
van ras en toen heb ik te lang gewacht met omschakelen.”
 
Johan; “We hadden de afgelopen koppels best wel last van 
drukkers, en dat is volgens mij ook iets genetisch. Bij Novo-
gen selecteren ze op wenselijk gedrag. Ik wil een hen die zo 
efficiënt mogelijk eieren produceert. Hiervan zijn voeder-
conversie en leefbaarheid de meest meetbare kengetallen. 

Het gaat dus niet om aantal eieren en het eigewicht, maar 
juist om hoe efficiënt de hennen zijn per afgeleverd ei!”

Vergelijking
“We hebben inmiddels twee koppels Novogen zitten en 
bij beide koppels zien we deze kenmerken terug. Het eer-
ste koppel heeft ten opzichte van het andere ras een be-
hoorlijk lagere voederconversie. Deze zit momenteel met 
een voederconversie van 1.85 nog 5 gram lager. Ook cu-
mulatief zien we dit verschil. Dat is met deze voerprijzen 
behoorlijk veel geld. Ook scoren de beide koppels duidelijk 
beter op leefbaarheid. Dat ligt ruim een procent hoger.” 

Opfok
De opfok van het eerste koppel was wel samen zoeken, 
legt Johan uit. “Ik zag in de opfok al behoorlijk verschil. 
We hebben ze gewoon standaard opgefokt. De hen lijkt 
zich wat eerder te ontwikkelen, ze groeien iets vroeger 
uit. Een prachtige hen. Ik denk dat de verschillen tussen 
de hennen in de darmen zit. We maken regelmatig voor 
wormencontrole een hen open en de darmen lijken wel 
steviger en gezonder!”

“Ik zie momenteel serieuze verschillen en dus gaan we ge-
woon door met de switch naar Novogen. Het volgende kop-
pel in de opfok is ook Novogen en dat is niet voor niets! Een 
rustige hen, prachtig in de veren maar vooral efficiënt. Wij 
zijn tevreden over onze keuze voor de NOVOgen White!”

Niet te lang wachten met omschakelen!



BBC verdiept zich in de eiermarkt
Door Oxford Scientific Films wordt in opdracht van de 
BBC voor Channel 4 een driedelige documentaire serie ge-
maakt. De Britse varkenshouder Jimmy Doherty zal in deze 
documentaire alle aspecten van de wereldwijde handel in 
voedingsmiddelen van boer tot bord behandelen. Verdeeld 
over drie afleveringen (ontbijt, lunch en diner), zal Jimmy 
kijken naar de voornaamste ingrediënten van een aantal 
maaltijden. Welke impact hebben de schommelingen in 
vraag en aanbod? En wat is de daaropvolgende impact op 
de prijs? De wereldwijde blik op de huidige voedselketen 
wordt door Jimmy besproken met boeren en producenten, 
handelaren en wetenschappers. Een compleet en volledig 
beeld van waar ons eten wordt geproduceerd en de facto-
ren die de productie in de toekomst kunnen beïnvloeden, 
wil de BBC aan haar kijker meegeven. 

Een van de verhalen is het ontbijt met eieren. De groeien-
de vraag naar eieren wereldwijd en daaruit voortvloeien-
de gevolgen voor de kosten en verbruik van voer, verschil-
lende vormen van productie (van kooi tot vrije uitloop) en 
de invloed die verschillende landbouwmethoden hebben 
op de prijs: het komt allemaal aan bod. Op de Verbeek-
broederij in Zeewolde en bij een van onze opfokkers wordt 
door de BBC een deel van deze documentaire gefilmd.

Themamiddag Ingrepenbesluit

Op 3 december werd een themamiddag Ingrepenbesluit 
‘de (ge)hele kip’ gehouden. De stuurgroep Ingrepen 
Pluimvee wierp een korte terugblik en een vooruitblik naar 
september 2018 als het ingrepenbesluit van kracht gaat. 

De praktijk wijst uit dat het onbehandeld opzetten van hennen niet zon-
der risico’s is. Dat werd ook ondervonden door Thea van Niekerk die de 
eerste resultaten monitoring praktijkkoppels met hele snavels presen-
teerde. Jac Matijsen van Verbeek gaf aan  dat kwaliteit steeds belangrij-
ker wordt. Door het snavelbehandelen wordt namelijk niet de oorzaak, 
maar het gevolg van pikkerij bestreden. De oorzaak van pikkerij moet 
worden weggenomen. Pikkerij heeft een sociale functie en is tevens een 
uiting van ongenoegen. Dit ongenoegen kan te maken hebben met voe-
ding, klimaat, veterinaire of parasitaire zaken. De opfokbedrijven en leg-
bedrijven zullen door het nemen van preventieve maatregelen de oor-
zaak van ongenoegen en daarmee pikkerij moeten zien te voorkomen. 
Door Jac Matijsen werden overigens ook een aantal tips gegeven die bij 
een uitbraak schade beperkend kunnen werken.
 
Gedrag is een reactie op gebeurtenissen. Hoe een hen zich gedraagt en 
reageert op ongenoegen is nogal verschillend. Door Novogen is door het 
uitdagen van de zuivere lijnen in de fokperiode,  juist ook op positief ge-
drag geselecteerd. Toch zal niet alleen de kwaliteit van het ras, maar juist 
de opfok en transitie naar de legstal het verschil gaan maken. 

Door Verbeek is al veel ervaring opgedaan met het ongekapt opzetten 
van hennen. Niet alleen in de bio, maar ook met enkele gangbare kop-
pels. Deze ervaringen zullen we inzetten om de invoering van het ingre-
penbesluit om te buigen van een bedreiging naar een kans. 

Nieuw Telefoonnummer en e-mailadres Verbeek 

Om klanten goed en snel van dienst te kunnen zijn, heb-
ben we binnen Verbeek de afgelopen periode gewerkt 
aan de inrichting van een klantservicecentrum. 
Dit betekent dat u voor al uw zaken en vragen omtrent or-
ders, koppeladministratie, facturen, veterinaire zaken, etc., 
terecht kunnen bij onze frontoffice medewerkster. Op die 
manier heeft u één aanspreekpunt binnen Verbeek en 
fungeert zij als tussenpersoon tussen u en de rest van de 
Verbeekorganisatie. Daarbij wordt het (aan)vraagproces 
continue bewaakt op opvolging en uitvoering. Zo blijven 
de lijnen helder en is inzichtelijk waar welke taak is uitge-
zet en wat de status is. Kortom, de medewerkster op fron-

toffice is de interne accountmanager die fulltime zorgt 
voor ondersteuning in het verkoopproces. 
De oprichting van het klantservicecentrum heeft tot ge-
volg dat we een nieuw telefoonnummer en emailadres 
hebben aangemaakt voor u.

Contactgegevens klantservicecentrum Verbeek:
Telefoonnummer: + (31) (0)318 - 578 277
Emailadres: klantenservice@verbeek.nl

Het ingrepenbesluit vraagt in de toe-
komst de opzet van onbehandelde hen-
nen. Dat dat mogelijk is blijkt natuurlijk 
al uit de ervaringen die we hebben op 
biologische pluimveebedrijven. Om zon-
der snavelbehandelen toch de gewens-
te resultaten te kunnen halen zijn er een 
behoorlijk aantal preventieve maatrege-
len. Het begint natuurlijk met de selec-
tie van het ras. Novogen is het enige ras 
dat geselecteerd is op afwezigheid van 
negatief gedrag, waaronder pikkerij. Dit 
zien we overigens terug in de resulta-
ten van de huidige koppels. Daarnaast 
zijn er een legio aan andere preventieve 
maatregelen in zowel de opfok als de 
legperiode.
 
Verbeek zet bij de familie Mastenbroek 
te Ede de NOVOgen White en de NOVO-
gen Brown Classic onbehandeld op. De 
NOVOgen White zal in de volière wor-
den gehuisvest en de NOVOgen Brown 
Classic zal in de scharrelstal worden 
gehuisvest. Via webcams die vanaf ja-
nuari 2014 in de stal worden geplaatst 
kan u volgen hoe de Novogenhennen 
onbehandeld presteren. Te zien op  
www.verbeek.nl.

Robert Hollingworth en zijn assistent Richard Jones

Onbehandeld opzetten  
van NOVOgen White en  
NOVOgen Brown Classic
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Op 8, 9 en 10 oktober vonden de Verbeek rela-

tieavonden plaats. Het thema ‘gedrag en saldo 

gaan hand in hand’ is door de verschillende 

sprekers onderbouwd. In een markt waarbij 

eierprijzen en voerprijzen het saldo enorm 

onder druk zetten, zijn de aspecten die het saldo 

bepalen van steeds groter belang. Precies een 

jaar na de introductie van de Novogenhen in 

de Nederlandse markt zijn bovendien de eerste 

resultaten van Novogenkoppels gepresenteerd.  

Gedrag is een genetische bepaalde reactie op omgevings-
factoren. Door Rick van Emous, onderzoeker aan de Wa-
geningen Universiteit, is de mate van wenselijk gedrag 
wetenschappelijk onderzocht. De Novogenhen schrikt 
minder, is nieuwsgieriger, maar is vooral zelfverzekerder. 
Dit blijkt uit de uitgevoerde wetenschappelijke testen zo-
als de Novel object test en avoidance distance test (WQ).
 
Door Thierry Burlot, geneticus van Novogen, werd duide-
lijk waarom gedrag een belangrijk selectiecriterium is. Bij 
Novogen wordt gezocht naar de allerbeste hen voor de 
pluimveehouder. Selectie van een hen gebeurt daarom 
ook onder de omstandigheden die overeenkomen met 
die bij de pluimveehouder.

Eikwaliteit is de basis voor het saldo. Veel eieren is niet 
meer de norm, maar veel eerste soort eieren die goed 

vermarktbaar zijn, bepalen het saldo. Toch is dit volgens 
Jan van Esch, hoofd kwaliteit bij Kwetters, slechts voor 
een klein deel bepalend. Al jaren zorgen de niet direct ei-
kwaliteit gerelateerde zaken de grootste prijsverschillen, 
zoals het houderijsysteem. Veel eieren worden geëxpor-
teerd door een overproductie van Nederlandse eieren of 
juist door een te lage consumptie. Het voornaamste ex-
portland, Duitsland, stelt hierbij de eisen.

Door Johan Verhoek, productmanager van Verbeek, werd 
de invloed die gedrag heeft op het saldo van de pluim-
veehouder onderbouwd met de eerste resultaten van de 
Novogenhennen. Uit de eerste resultaten blijkt dat wat 
Novogen beloofd heeft qua genetische vooruitgang ook 
uit de cijfers blijkt. De NOVOgen Brown Light produceerde 
zeer persistent met eieren van bijzonder goede kwaliteit. 
De hoge leefbaarheid en scherpe voederconversie dragen 
direct bij aan een hoger saldo per m2 staloppervlak. Van 
alle afgeleverde koppels is bij 91,2% de legperiode pro-
bleemloos verlopen. De aard van de problemen bleek ook 
behoorlijk te verschillen.

De Novogenhen heeft een efficiëntere voerbenutting, 
daarom moet eerder geschakeld worden naar een vol-
gende fase voer. Dit is niet alleen goedkoper, maar voor-
komt ook opstartproblemen. De NOVOgen White blijkt 
helemaal een streber. Niet alleen wordt het hoge legper-
centage lang volgehouden, ook de eikwaliteit, leefbaar-
heid en voederconversie leveren de pluimveehouder een 
direct hoger saldo.

De presentaties zoals gehouden op de relatiedagen in ok-
tober, zijn terug te vinden op de Verbeekwebsite.

Relatieavonden Verbeek drukbezocht

Managementtraining voor pluimveehouders

 
Uw succes als ondernemer en pluimveehouder wordt 
mede bepaald door anderen. Delen zij uw visie en han-
delen zij daar naar? Het vertrouwen dat uw zakenrelaties 
hebben in uw ondernemerschap zegt iets over het succes 
van uw onderneming. Krijgt u als ondernemer het respect 
en vertrouwen van uw relaties, dan vertaalt zich dat in 
mogelijkheden. 

Succesvol ondernemerschap in de pluimveehouderij hangt 
ook in belangrijke mate af van hoe u technisch en financi-
eel draait. Hoe interpreteert u de financiële cijfers? Bent u 
in staat voldoende te anticiperen op technische adviezen?

Keep Empowering People heeft samen met Verbeek en Exi-
tus een managementtraining samengesteld die aansluit 
bij de behoefte van de ondernemer in de pluimveesector. 
De financiële ontwikkeling in de pluimveehouderij en het 
belang van een goed technisch resultaat zijn voor Verbeek 
en Exitus aanleiding geweest om een bijdrage te leveren 
aan deze cursus.

Programma
Het programma neemt totaal 3 dagen in beslag. In dit 
programma worden door Keep Empowering People alle 
communicatieve en managementvaardigheden behan-
deld. De juridische- en financiële zaken worden door 
Exitus samen met u behandeld. Tevens worden de veteri-
naire en technische zaken besproken door drie onafhan-
kelijke experts uit de sector. Het programma is voor u als 
deelnemer blijvend te raadplegen via internet.

Hoe kan ik inschrijven/deelnemen aan het programma?
U stuurt een mail naar info@keepcompanycoaching.nl 
waarin u uw bedrijfsgegevens, de namen van de deelne-
mers en het factuuradres vermeldt. U ontvangt dan alle 
verdere informatie met betrekking tot het programma. 

Waar en wanneer kan ik deelnemen? 
Zuid-Nederland:
23, 29 en 31 januari 2014 in Roelanzia, 
Lovinckplein 2 te Ysselsteyn 

Noord- en Midden-Nederland:
12, 18 en 20 februari 2014 in Buitenlust, 
Hoofdstraat 89 te Voorthuizen. 

Werktijden zijn op alle dagen van 13.00u – 20.30u.

Wat kost het programma?
Het deelnamebedrag is eenmalig E 894,- exclusief btw 
per deelnemer. Inclusief: al het cursusmateriaal, persoon-
lijke online applicatie, digitaal naslagwerk en verblijf op 
basis van dagarrangement (met koffie, thee, fris en diner) 
op de drie trainingsdagen. 

Over ons:
KEEP Company Coaching BV traint, ontwikkelt en ad-
viseert organisaties en de mensen die daarbij betrok-
ken zijn op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend 
niveau:
Wij zijn ruim 20 jaar actief in diverse sectoren en ge-
specialiseerd op het gebied van management-, com-
merciële-, communicatie- en sollicitatievaardigheden. 
Onze expertise is erop gericht ondernemers, leiding-
gevenden en werknemers, uitgaande van hun reeds 
aanwezige kwaliteiten en competenties, zo te onder-
steunen dat zij met een minimale belasting in tijd en 
geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, 
training of begeleiding. 

Exitus adviseert agrarische ondernemers bij hun (be-
drijfs)ontwikkeling.
Wij zijn uw partner in uw toekomstplannen. Advisering 
bij investeringen, het opzetten van samenwerkingsver-
banden, maar ook bij grote financiële problemen. Om 
ons werk goed te kunnen doen zijn wij volledig onaf-
hankelijk. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in 
agrarisch advies in diverse takken van de sector, zoals 
het bankwezen, de accountancy, mengvoederindustrie 
en andere adviesorganisaties.

Succesvol ondernemen, heldere communicatie en goede samenwerking begint met inzicht in uw eigen handelen.  
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Ingrediënten: 
6 hardgekookte eieren, gepeld
1/2 kopje bleekselderij, in kleine blokjes
1/3 kopje mayonaise
2 kopjes geroosterde , gebakken of gekookte kip, geraspt
vers gemalen peper
2 theelepels kerriepoeder
verse bieslook
verse peterselie 
bagel, broodje of toastjes

Bereiden:
1 Doe de eieren in een kom en hak ze met een vork in stukjes.
2 Voeg de selderij, mayonaise, kip, kerriepoeder toe en 
meng het geheel.
3 Voeg zout en peper naar smaak toe en knip een viertal 
bieslookstengels fijn en meng dit door de salade.
3 Meng alles goed door elkaar en serveer op bv. een toast-
je. Voor de garnering: leg wat verse peterselie bovenop de 
salade.

Een heerlijk recept met kip en eieren! 

U kent het vast wel, de kook- en bakstress rondom en tijdens de feestdagen. Soms zou je bijna 

vergeten dat er naast alle culinaire hoogstandjes na urenlange keukensessies ook heerlijke en 

makkelijke recepten bestaan. Gerechten die in een handomdraai op tafel kunnen staan. Zoals het 

volgende recept voor lekkere ei & kipsalade. Heerlijk voor ’s avonds op een toastje, of op een verse 

bruine bol tijdens de lunch. Of wat te denken van een sneetje ciabatta met deze zelfgemaakte 

salade als voorproefje op het kerstdiner?

Eet smakelijk!

Agenda
BIOVAK 2014
In januari vindt de Biovak in Zwolle plaats. Verbeek Broe-
derij en Opfok neemt deel aan deze vakbeurs voor de bio-
logische sector. 

Data en Locaties:

De beursdagen zijn woensdag 22 januari van 14.00 uur tot 
22.00 uur en donderdag 23 januari van 11.00 uur tot 20.00 
uur. Locatie: IJsselhallencomplex, Rieteweg 4 te Zwolle. Stel 
uw vragen en deel uw ervaringen met onze buitendienst-
medewerkers. Wij gaan graag het gesprek met u aan over de 
opfok- en legperiode en de Novogenhennen.  www.biovak.nl

LIV Venray
De Landbouw Intensieve Veehouderijdagen (LIV) Venray 
staat in februari 2014 in de agenda en Verbeek Broederij 
en Opfok is daarbij aanwezig.
 
Data en Locaties:

De LIV Venray is van dinsdag 25 februari tot en met donder-
dag 27 februari, de openingstijden zijn van 13.00 tot 22.00 uur 
en het adres is De Voorde 30, 5807 EZ Venray. Hartelijk welkom 
op onze stand! www.evenementenhal.nl/venray










