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Voorwoord
Is er een duidelijke verhouding tussen kwaliteit en prijs? 
Binnen Verbeek zijn we net als u doorlopend op zoek naar 
de perfecte balans tussen meeropbrengst versus de hier-
mee gemoeide kosten. Terugkoppeling van technische 
legkoppelresultaten maakt het daadwerkelijk mogelijk 
om de meerwaarde van Verbeeks opfokconcept meetbaar 
te maken. Daaruit blijkt dat het Nivo Varia opfoksysteem 
een grote toegevoegde waarde heeft. Onze adviezen 
doen we niet alleen op ervaring, maar die doen we ook 
op de bewezen basis van uw beste rendementskeuze.

Een klantwensinventarisatie (daar verderop in deze Ei-
genwijs meer over) toont aan dat de pluimveehouder bij 
de henkeuze vooral het financieel resultaat belangrijk 
vindt. De meerwaarde van een kwaliteitsopfokhen zit 
in vele facetten. Langer aanhouden van de hennen, een 
hoger percentage eerste soort eieren, een lagere uitval, 
beter herstelvermogen, betere ei-kwaliteit en dergelijke 
zijn meerwaarden die direct om te zetten zijn in geld. 
Veel van deze facetten zijn gerelateerd aan keuzes uit 
Verbeeks opfokconcept. We vertalen dit in een eenvoudig 
credo: kosten die waarde toevoegen, heten investeringen. 
Kosten die geen waarde toevoegen, moeten geëlimineerd 
worden. Door te vernieuwen en ons opfokconcept door-
lopend aan te scherpen, sluit Verbeek perfect aan bij uw 
manier van denken om rendement uit uw pluimveekop-
pel te blijven genereren.

De voorlopige resultaten van de eerste opgezette Novo-
gen-hennen, en wellicht nog belangrijker: uw eerste erva-
ring met de Novogen-hennen, stromen inmiddels binnen. 
We zijn blij dat de verwachtingen uit ons opfokconcept en 
vanuit de genetica tot dusver in de praktijk ook bewezen 
worden. In deze Eigenwijs willen we hier dan ook verder 
op ingaan.

Veel leesplezier!

Pieter Kruit
Algemeen directeur 
Verbeek
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Combinatie van Novogen-genetica 
en opfokconcept leidt tot aantoonbaar 
hogere leefbaarheid

Verbeek heeft de afgelopen jaren het 

Verbeek-opfokconcept doorontwikkeld. 

Met als uiteindelijke doel: een stevige hen, 

met een goede conditie, hoog weerstands-

niveau en het koppel uniform afgeleverd bij 

de legpluimveehouder. De weg naar dit doel? 

Via strakke richtlijnen opfokken.

genetica is een heel belangrijk onderdeel als het gaat 
om de productiepotentie en productieresultaten van een 
leghen. Om de genetisch ingebouwde productiefactoren 
optimaal te kunnen benutten is een goede opfok en pro-
ductiestart van een koppel hennen zeker zo belangrijk. 
ga maar na: bij een onvoldoende ontwikkelde hen zal het 
weerstandsniveau en het zelf herstellend vermogen van 

de dieren met name na de dertigste levensweek haar tol 
gaan eisen. Dergelijke aspecten zijn simpelweg terug  te 
vinden in het aantal kilogram eieren per opgehokte hen, 
de cumulatieve voederconcersie en het leefbaarheidsper-
centage op het einde van de legperiode.

Opfokstandaard
Binnen het opfoktraject is Verbeek de afgelopen jaren 
bezig geweest met het opstellen van haar opfokconcept. 
Richtlijnen zijn opgesteld voor klimaatsturing (CO2, CO, 
temperatuur, RV%, luchtbewegingen etc.), voersturing 
(voerbaklengte/dier, fasevoedering, onbelemmerde groei, 
voerstructuur, voerbeschikbaarheid), lichtmanagement, 
vaccinatieschema’s, bezettingsdichtheid en heldere eisen 
met betrekking tot houderijsystemen. Alles staat in het 
teken om een vitale, stevige hen die tegen een stootje kan 
af te leveren bij de pluimveehouder. Belangrijk onderdeel 
van het Verbeek opfokconcept is de focus op een goede 

Novogen en het Verbeek-opfokconcept
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darmgezondheid en de daaraan gekoppelde voerbenut-
ting. Door het implementeren van het Verbeek-opfok-
concept zien we dat de dieren op onze opfokbedrijven 
in zowel België, Nederland als Duitsland gelijkwaardig 
worden afgeleverd. De afgelopen drie jaar heeft het Ver-
beek-opfokconcept zich inmiddels al goed bewezen in de 
biologische sector. Productieresultaten zijn met circa 3 à 
4% verbeterd en de leefbaarheid is vergelijkbaar met  de 
reguliere houderijsystemen.

Nivo Varia
Wat het houderijsysteem betreft zijn met name op het 
gebied van de zogenaamde Nivo Varia opfok een aantal 
zaken aangescherpt. Zo hoort bij Verbeek Nivo Varia-op-
fok voor ieder dier circa 5 cm zitstoklengte en 5 cm voer-
baklengte aanwezig te zijn. Bovendien dient een dergelijk 
stal uit minimaal 4 leefniveaus (waarvan minimaal één 
niveau verstelbaar) te bestaan en wordt het voer en water 
op afzonderlijke hoogtes verstrekt. 

Een ander belangrijk aspect is dat stroomdraden boven 
waterlijnen en boven andere potentiële zit- en rustplaat-
sen bij Nivo Varia niet meer zijn toegestaan. Een hen dient 
zonder stress haar eigen zit- en rustplekje te kunnen uit-
zoeken, zonder daarbij negatieve ervaringen op te doen. 
Op deze wijze onderscheidt de Verbeek Nivo Varia-opfok 
zich. Dergelijk opgefokte hennen bewegen zich makkelij-
ker en vrijer door het legsysteem.

Opfokken tijdens legperiode
Het opfoktraject van 18 tot 28 weken bij de legklant is min-
stens zo belangrijk als het opfoktraject dat wij als Verbeek 
onder ons beheer hebben. De  zorgvuldig opgebouwde 
conditie en weerstand van een hen kan bij een verkeerde 
opvang op het legbedrijf al snel worden aangetast, on-
danks alle uitgevoerde entingen. Tijdens het traject van 
18 naar 28 weken leeftijd zal een hen, naast het leggen 
van eieren, ook nog verder in lichaamsgewicht en conditie 
moeten groeien. Feitelijk is dit nu juist één van de gevoe-
ligste periodes van een hen als gevolg van diverse stres-
sfactoren. Voerschakelingen (calciumgehalte, gebruikte 
eiwitten, beschikbare aminozuren, energie, ruwe celstof 
etc.), stalklimaat, niet op de opfok aansluitende legsys-
temen en veranderende hormoonhuishouding zijn voor-

Opfoktraject legperiode minstens zo belangrijk.
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Sterke punten

De combinatie van de Novogenhen en het Verbeek 
opfokconcept heeft de volgende sterke punten op-
geleverd:

• Sterke hen met een hoge vitaliteit
• Een topsporter met groter incasseringsvermogen 

en hoger natuurlijk weerstandsniveau
• Efficiëntie hen met een scherpe voederconversie
• groter aantal sorteerbare eieren
• Betere eikwaliteit qua schaal, samenstelling en 

kleur
• Stevige eierschaal
• Hennen goed in de veren
• Een actieve sociale hen met minder stress

beelden van veranderingen die al snel tot stress kunnen 
leiden bij de hen. Juist stress ondermijnt de weerstand en 
conditie. Daarom is het van groot belang dat ook in het 
opfoktraject van 18 tot 28 weken met de nodige aandacht 
en zorg naar de nog niet uitontwikkelde hen wordt geke-
ken en, indien nodig, bijgestuurd.

Novogen
Novogen fokt op leefbaarheid (naast fokdoelen als hoge 
en lange productie, goede voerbenutting en stevig veren-
pak) en dat merkt het Verbeek opfokteam in de opfokstal-
len. Er wordt een significante vermindering in de uitval in 
de opfokperiode waargenomen. Voor een deel komt dit 
door een gezondere en betere darmwerking. Resultaat: 
een hen met een betere conditie en weerstand. Die betere 
weerstand is in de opfok te merken aan het gedrag van de 
dieren na een stevige enting of voerschakeling.  Daar waar 
andere hensoorten sneller last hebben van darmstoornis, 
groeistilstand en stress, zien we de Novogen dieren rus-
tig reageren en toch doorgroeien. De Novogen hennen 
onderscheiden zich naast  goede voederbenutting door 
een hoog percentage leefbaarheid. Daarom kunnen we 
stellen dat daarmee een serieuze stap is gezet in verant-
woordelijke en diervriendelijke productie via de fokkerij.

Opfoktraject legperiode minstens zo belangrijk.
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Recent is Verbeek begonnen met een evaluatieplan en 
plan van aanpak /  actieplan voor elk opfokbedrijf. Wat 
houdt dat in het veld concreet in? Hoe gaat dat in z’n 
werk op een opfokbedrijf?  
Bij het opstellen van het evaluatieplan en plan van aan-
pak worden zowel de opfokker als diens bedrijf beoor-
deeld op (dier)managementaspecten en (technische) 
inrichtingseisen, daarnaast komt uiteraard de geleverde 
kwaliteit van de hennen aan de orde. Op basis van deze 
gesprekken en constateringen worden doelen gesteld 
om nog beter aansluiting te krijgen bij de wensen van 
de klanten. De doelen kunnen bestaan uit aanpassingen 
van de inrichting, klimaat sturingen, hygiënestandaard, 
kwaliteit et cetera. 

Belangrijk onderdeel van het Verbeek-opfokconcept is 
de focus op een goede darmgezondheid en de daaraan 
gekoppelde voerbenutting. Hoe komt die focus in de 
praktijk openbaar? Hoe houden de opfokkers en het op-
fokteam Verbeek een vinger aan de pols als het op darm-
gezondheid aankomt? 
Dieren met een goede darmgezondheid kunnen het ver-
strekte voer beter benutten dan dieren met een darm-
stoornis. Het is bekend dat diverse entingen, stress en 
minder goed verteerbare eiwitten een negatief effect op 
de darmgezondheid kunnen hebben, zo ook overwaai-
ende veldvirussen. Op het moment dat een kuiken vanaf 
dag 1 lekker de gang heeft, ontwikkelen de darmen zich 
ook positiever. Om die reden leggen we vanaf dag 1 de lat 
al hoog voor wat betreft verteerbaarheid van de eiwitten 
in het voer. Dieren met een goede darmgezondheid zul-
len eerder en makkelijker een ongeremde groei laten zien 
waardoor het, ondanks de vele entingen die we moeten 
geven, toch makkelijker is om de dieren op gewicht te 
brengen. Zowel een opfokker als een legpluimveehouder 
kan in de praktijk op een relatief eenvoudige manier al 
een indicatie krijgen over de darmgezondheid. De indica-
ties bestaan uit het al dan niet aanwezig zijn van kleine 
donsveertjes in de scharrelruimte (bij darmstoornissen 
ziet men veelal dat deze veertjes opgegeten worden) en

 de water/voerverhouding. Een te snel oplopende water/
voerverhouding is veelal de voorbode van minder goed 
functionerende darmen.

In het artikel (op pag. 3, 4 en 5) komt naar voren dat het 
opfoktraject van 18 tot 28 weken bij de legklant minstens 
zo belangrijk is als de opfokperiode. Wat voor tips zou jij de 
legpluimveehouder mee willen geven om deze belangrijke 
‘opfok’periode in het leven van de legkip zo goed mogelijk 
te laten verlopen? 
We zien in een aantal gevallen dat jonge koppels hennen 
na het overplaatsen moeilijk op gang komen of dat zo net 
na het in productie komen er stoornissen ontstaan. Ons 
advies is om de jonge hennen in een droge ‘warme’stal 
op te vangen. Door de verschillende stressfactoren in het 
opstarttraject zoveel mogelijk te verzachten, zal de jonge 
hen zich beter voelen en zien we de (darm)gezondheid en 
natuurlijke weerstand bijdragen aan een goede legrijpe 
hen. Het is niet moeilijk om een kip aan de leg te krijgen, 
door lichtstimulatie zullen de huidige rassen al vlot eie-
ren produceren. Het is echter de kunst om de dieren eerst 
goed in conditie te hebben alvorens we de eierproductie 
gaan stimuleren. Door een goede fysieke conditie bij de 
opstartperiode is de hen in staat om langer en meer ei-
eren te produceren gedurende de totale productiecyclus 
en zien we ook na de 50ste levensweek een beter leef-
baarheidspercentage.

Interview met Opfokspecialist 
Rob Boomstra
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Eerste Novogen koppels presteren

Een topresultaat begint met het juiste 

uitgangsmateriaal: het genetisch potentieel. 

De verwachtingen van de opgezette Novogen 

proefkoppels waren dan ook hooggespannen. 

Resultaat proefkoppel
Het oudste NOVOgen White proefkoppel, mei vorig jaar 
geleverd in Volkel, heeft inmiddels een leeftijd van 60 we-
ken. De hennen hebben zich bewezen op het gebied van 
nestgedrag (0,3% grondeieren). Het koppel kenmerkt zich 
verder door een goed verenkleed en vertoont vrijwel geen 
stress. 

De eieren worden afgeleverd aan eierhandel Van Beek, die 
de eieren op kwaliteit monitort. Petro Boon, van eierhan-
del Van Beek, koppelde onlangs slechts een selectie van 
1,9% in het pakstation terug. gezien het legstadium van 

het koppel (week 58), is dit bovengemiddeld goed. Verder 
is het opvallend dat dit koppel zich vrij makkelijk lijkt te 
herstellen. In week 32 had het flink te lijden van een forse 
worminfectie, wat tevens voor verhoogde uitval zorgde, 
maar de legproductie herstelde zich vlot van 96,3% naar 
97,85%. Inmiddels zit het legpercentage overigens al 38 
weken boven de 90%, met een gemiddelde van 92,90% 
en een eigewicht van 65 gram. 

Op de website van Verbeek (www.verbeek.nl) zijn de re-
sultaten van dit koppel en de resultaten van de NOVOgen 
Brown hennen tot aan de laatste legweek te volgen.

Resultaten praktijkkoppels
De eerst geleverde praktijkkoppels komen inmiddels ook 
volop in productie. De oudste praktijkkoppels zijn tus-
sen de 30 en 40 weken. Dus is het mogelijk om de 25- en 
30-weekse resultaten uit Verbeeks’ hennenpaspoort te 
publiceren >>>

Verbeek & Novogen
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>>> Uit deze cijfers blijkt dat het 50% productiemoment 
voor de NOVOgen Brown op 22,1 weken ligt. Voor de NO-
VOgen White ligt dit op 21,7 weken. Zoals in het eerste 
figuur weergegeven stijgt dit legpercentage snel. Op 
25 weken is het gemiddeld al 94,7% voor de NOVOgen 
Brown Light en 94,4% voor de NOVOgen White.

Op langere termijn zullen deze legpercentages rendabel 
zijn bij een hoog aantal sorteerbare eieren, een gewenst 
eigewicht en efficiënte  voeropnames. Met gemiddeld 
120 gram voeropname op 30 weken (zowel bij wit als bij 
bruin) en eigewichten van 58,1 gram voor de NOVOgen 
Brown Light en 60,8 gram  voor de NOVOgen White, is 
er alle reden om positief te zijn. Zoals weergegeven in de 
tabel, spreken de uitvalpercentages en aantal 2e soort ei-
eren voor zich. 

De komende uitgaves blijven wij u op de hoogte houden 
van de vorderende resultaten!

v.l.n.r.: Jan te Paske, Audrey Le Mao, John Achterstraat, 

Bert Maij, Cor van Dijk, Rob Boomstra, Marcel Janssen, Bert van Nijhuis, Paul van Boekholt, Albert Dijkslag,  

Henry Bel, Aart Wemmers, Henry Rijkers, Tijn Somers, Henry van t’ Hof, Johan Verhoek, Michael Le Helloco  en Thierry Burlot.
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In januari vertrok een groep 

nutritionisten en salesmanagers van 

De Heus, ForFarmers, de Valk, ABZ en 

AgruniekRijnvallei naar Frankrijk voor een 

bezoek aan Novogen - groupe grimaud. 

Tijdens deze reis zijn verschillende belangrijke locaties van 
Novogen bezocht. Op het Research Centrum deelde Mic-
kaël Le Helloco de visie van Novogen en groupe grimaud. 
Thierry Burlot, de geneticus van Novogen, vertaalde deze 
in concrete keuzes uit het fokprogramma. Tijdens bezoe-
ken aan het ei-laboratorium te Ploufragan, een voerfa-
briek Le Men in Le Foeil – Quintin  en verschillende prak-
tijkbedrijven kwamen de pijlers in de visie van Novogen 
goed  naar voren, namelijk eikwaliteit, (voer)efficiëntie 
en gedrag. De duidelijke visie van Novogen-nutritionist 

Jacky Michard leverde een levendig debat op tussen en 
met de verschillende deelnemers. De deelnemers kijken 
terug op een zeer geslaagde reis. “We hebben kunnen zien 
dat Novogen veel verder vooruit heeft durven denken. Bij 
Novogen denken ze eigenlijk als de pluimveehouder van 
de toekomst.” aldus één van de deelnemers. 

Heeft u ook interesse in de achtergronden van Novogen? 
Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of met 
onze front-office. 

Excursie voerleveranciers naar Novogen Frankrijk

v.l.n.r.: Jan te Paske, Audrey Le Mao, John Achterstraat, 

Bert Maij, Cor van Dijk, Rob Boomstra, Marcel Janssen, Bert van Nijhuis, Paul van Boekholt, Albert Dijkslag,  

Henry Bel, Aart Wemmers, Henry Rijkers, Tijn Somers, Henry van t’ Hof, Johan Verhoek, Michael Le Helloco  en Thierry Burlot.
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Broederij Tom Barron (UK) zeer tevreden over 
resultaten Novogen

Net voordat Verbeek met Novogen in 2012

begon, zette Tom Barron Limited de NOVOgen 

Brown en NOVOgen White op. Tom Barron is 

de enige onafhankelijke legbroederij in het 

Verenigd Koninkrijk en zet leghennen af in 

eigen land en in Ierland. 

Neil Leeming, CEO van Tom Barron Limited over de keuze 
voor Novogen: “Op het moment dat we met Novogen 
begonnen, waren wij al helemaal overtuigd van de haal-
baarheid van de afzet van Novogenhennen en het welko-
me Novogen-alternatief voor onze thuismarkt. Inmiddels 
kan ik zeggen dat onze overtuiging voor 100 % is beves-
tigd door onze klanten die onze keuze hebben omarmd 
en zelfs meer Novogenhennen hebben opgezet dan wij in 
het begin hadden verwacht. Maar het beste bewijs voor 
het succes is nog wel het feit dat klanten die in 2012 hun 
eerste Novogenkoppel hebben opgezet, inmiddels alweer 
een tweede bestelling Novogenhennen bij ons hebben 
uitstaan. Dat geeft aan dat zij vertrouwen op de gene-
tische kwaliteit van de fokkerij Novogen en onze service. 
Als familieonderneming met een historie van meer dan 
100 jaar is het voor ons zeer belangrijk om onze klanten 
een keuzemogelijkheid te bieden voor de beste genetica 
die beschikbaar is.”  

De eerste resultaten in het Verenigd Koninkrijk van de 
NOVOgen Brown hennen in verschillende huisvestings-
systemen zijn zeer goed. “De opfok is goed gegaan, zonder 
problemen, en opvallend is dat de Novogenhennen zeer 
goed de overstap van het opfok- naar het legbedrijf ma-
ken. Ze houden hun eetlust en zijn in staat om vlak na de 
overplaatsing op het juiste lichaamsgewicht te komen. De 
hennen gedragen zich heel rustig, maar zeker niet lui! Zelfs 
als je ze remt vóór het begin van de leg om op die manier 
de eigewichten te verhogen, komen ze nog steeds zeer ge-
makkelijk in de leg en halen ze probleemloos de piek bij de 
doelleeftijd. Pieken liggen tussen de 95 en 97%, de uitval is 
zeer laag en de kwaliteit van de eieren is heel goed”, aldus 
sales manager Dough Kirkby. “Het is gewoon een gewel-
dige ervaring om te werken met deze hennen en het is fijn 
om te zien hoe tevreden klanten bij ons terugkomen voor 
een volgend Novogenkoppel. Novogenkippen produceren 
zeer goed onder verschillende omstandigheden als in de 
verrijkte kooi, scharrel- en vrije uitloop systemen.”

Meer info over Tom Barron Limited: 
www.tombarron.co.uk

▼ Dough Kirkby en pluimveehouder Richard Geldard
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Opfokker Johan Keurhorst in Harskamp

‘Alles voor een tevreden afnemer’

“Opfokken is een aangeboren afwijking.” Opfokker Johan Keurhorst uit Harskamp begint zijn 

verhaal met een duidelijk statement, al is het met een lach. “De liefde voor het vak gaat heel ver. 

Een opfokker is altijd blij, behalve als ’ie leegstaat.” Johan is bedrijfsleider van de opfoklocatie in 

Harskamp van Maatschap M. Top & J. Top  van de Fliert en hij draagt zorg voor een kleine 130.000 

opfokhennen. “Je wilt een kwaliteitshen afleveren, daar doen we ons uiterste best voor. Ik zeg altijd: 

als opfokker zeg je niet dat je de beste bent, maar je streeft er wel naar.”
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’s Morgens net uit bed, voor het ontbijt, start Johan dage-
lijks zijn computer op. “Even kijken hoe het er uit ziet in de 
stallen met de voeropname, het water en temperatuur.” 
Na het ontbijt is het tijd om de digitale inspectieronde in 
de praktijk voort te zetten. 

De koppels in de vier stallen worden onderworpen aan de 
hoofdcontrole van de dag. “Ik probeer met rust deze contro-
le uit te voeren.  Je ziet dan altijd meer dan dat je gehaast 
bent. Waar nodig voer ik selectie uit en ik houd nauwlet-
tend het water en het voer in de gaten.” Vervolgens draait 
Johan de mest af en soms strooit hij strooisel, kiezel of 
Luzerne bij.  Na de middag controleert Johan de voer– en 
wateropname en doet hij andere werkzaamheden. 

Opstart en kwestie van aanvoelen
Met de opstart van een koppel zorgt Johan voor een 
goede temperatuur in de stal en “genoeg licht, water, en 
veel voer op de grond. De opstart van de opfok is heel 

belangrijk. Het begint eigenlijk al met een goed kuiken. 
Vervolgens moet je met aandacht een hen groot maken. 
Entingen zuiver uitvoeren en een vinger aan de pols bij 
alles wat er gebeurt in een koppel.”  Johan onderstreept 
ook het belang van het voer. “Nu geef ik het voer een dik-
ke plus. Ik denk dat Verbeek een goede keuze heeft ge-
maakt met het opfokvoer van vijf voerpartners.” Ook een 
goed bedrijfsmanagement komt aan de orde; “Uiteraard 
in nauw overleg met de opfokbegeleider en de dierenart-
sen van Verbeek. Ik ben van mening dat niet te snel naar 
additieven of medicijnen moet worden gegrepen als er 
wat aan de hand is met een koppel. Niet te vroeg en niet 
te laat… Dat is ook een kwestie van aanvoelen.”  

gewaagde, maar goede stap
Deze ronde heeft Johan voor het eerst Novogenhennen 
in de opfok zitten, de NOVOgen Brown Classic. “Het is een 
rustige en mooie kip. Ze heeft een mooie donkere tint en 
ze zitten goed verdeeld over het systeem.”   

‘als opfokker zeg je niet dat je de beste 
bent, maar je streeft er wel naar’

12



Bedrijfsprofiel

Johan Keurhorst, 54 jaar, is bedrijfsleider van het opfokbe-
drijf van  Maatschap M. Top & J. Top  van de Fliert aan de We-
stenengerdijk in Harskamp, een prachtige plek op de Velu-
we. Het opfokbedrijf ligt er bijzonder netjes bij: de straat is 
schoongeveegd, de kantine is brandschoon en bij elke stal 
hangen overalls en staan laarzen klaar. Johan woont met 
zijn vrouw en kinderen op het terrein van het opfokbedrijf. 
Vroeger was dit de plek van broederij Van de Fliert. 

Johan is zelf afkomstig uit Vaassen en was bekend met 
het boerenvak. Zijn vader had vleeskuikenmoederdieren. 
Johan begon zijn carrière als shovelmachinist, “maar de lol 
in het werk was er niet.” Vervolgens werkte hij een tijdje 
bij broederij Morsink in Enter, voordat hij zijn bestemming 
vond in Harskamp op het opfokbedrijf. “Moet je nagaan, 
eerst heb ik ‘nee’ gezegd tegen deze baan, en nu na al die 
jaren heb ik nog geen minuut spijt gehad. We hebben hier 
als familie een bijzondere fijne tijd! De vrijheid die we hier 
hebben… Ik hoef niet op vakantie!”  

Op het moment dat Johan bij gijs van de Fliert in 1990 
in dienst kwam, werden er op het bedrijf varkens en op-
fokhennen op de batterij gehouden. In 2004 werd er een 
nieuwe opfokstal bijgebouwd. In 2006 is het bedrijf over-
genomen door de dochter en schoonzoon van gijs van de 
Fliert: Johanna en Rinie Top, die ook een opfoklocatie in 
Voorthuizen hebben. Drie jaar geleden is de varkenstak 
afgestoten en werd er een grote stal bijgebouwd. In 2011 
zijn de batterijstallen omgebouwd. Inmiddels bestaat het 
bedrijf uit vier stallen met een opfokcapaciteit van totaal 
circa 127.000 opfokhennen op het Nivo Varia systeem.

De samenwerking tussen bedrijfsleider en eigenaar ver-
loopt super, vertelt Johan. “We hebben een bijzondere fijne 
band. Zij geven mij de vrijheid in het werken op deze locatie.”

De Novogenhennen van 16 weken oud zijn een mooi uni-
form koppel wat een prachtig gezicht geeft in de stal, 
beschrijft Johan. “Voor het oog zijn het echte tophennen. 
Verbeek heeft een gewaagde stap gezet om voor Novo-
gen te kiezen, maar het is een goede stap geweest om zo 
onafhankelijk te kunnen blijven opereren. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat Novogen het goed gaat doen.” 

Figuurlijk schouderklopje
Steeds komt’ie naar voren in het gesprek met Johan: de 
tevreden klant. “Ik vind het echt leuk als klanten komen 
kijken hier op het bedrijf bij hun koppel. Ik heb niks te ver-
bergen en ze zien dan met eigen ogen hoe prachtig het 
koppel er uit ziet.  Een tevreden klant die glundert bij het 
zien van zijn uniforme koppel, zeg nou zelf, daar doen we 
het uiteindelijk voor. Daar haal je als opfokker je voldoe-
ning uit: het figuurlijke schouderklopje van de tevreden 
legpluimveehouder. Hoe hard hebben we daar wel niet 
voor gewerkt..”
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Voorlichtingsavonden ent- en vangploegen Verbeek

Nieuws

Verbeek Broederij en Opfok hield in januari 

voorlichtingsavonden voor ent- en vangploe-

gen op de transportafdeling in Ede. Doel was 

om de  ent- en vangploegen, die veel werk voor 

Verbeek verzetten, beter kennis te laten maken 

met Verbeek. Tevens werd ingegaan op de ver-

wachting van Verbeek wat betreft het enten, 

laden en lossen en het omgaan met de hen-

nen. “Ook deze bedrijven leveren een bijdrage 

aan de Verbeekkwaliteit van de leghennen, 

daarom zijn dit soort avonden heel belangrijk”, 

aldus teamleider opfok Rob Boomstra. 

De voorlichtingsavonden in Ede werden goed bezocht. 
Op de drie avonden werden zo’n 220 gasten verwelkomd 
van ent- en vangploegen uit heel het land.  Na ontvangst 
gaf teamleider opfok Rob Boomstra een presentatie 
over waar Verbeek voor staat en welke bijdrage de ent- 
en vangploegen leveren aan een gezonde, vitale Ver-
beekhen. Boomstra: “We lieten onder meer een filmpje 
zien met betrekking tot het laden van vleeskuikens en 
kalkoenen uit Duitsland. Hierop is te zien hoe een vang-

ploeg ruw en ondiervriendelijk omgaat met de dieren. 
Dit willen wij als Verbeek absoluut niet bij onze kippen.  
Naast dat het ontoelaatbaar is om op die manier met 
dieren om te gaan, levert het ook stress op bij de hen-
nen en gaat daarmee ten koste van de Verbeekkwaliteit. 
Het was goed om te constateren dat na het zien van het 
filmpje en de daaropvolgende discussie  unanieme over-
eenstemming was over de ontoelaatbaarheid van het  op 
een verkeerde manier omgaan met dieren.”  

Dierenarts Marcel Berendsen van Verbeek nam het ver-
volgdeel van de presentatie voor zijn rekening: ‘de nood-
zaak van het goed enten.’ Aan de hand van foto’s werd 
stilgestaan bij een juiste manier van enten, en haalde 
Berendsen voorbeelden uit de praktijk aan. Teamleider 
Transport Bertus Soetendaal nam het publiek mee in het 
reilen en zeilen van de transportafdeling Verbeek, door 
een presentatie te geven over het transport en over het 
laden en lossen bij opfokkers en klanten. 

Voordat het tijd was om de avond af te sluiten met een 
hapje en een drankje kon de wasstraat van de transport-
afdeling nog worden bekeken. 

De aanwezige vang - en entploegen waren positief over 
deze voorlichtingsavonden en hebben duidelijkheid ge-
kregen over de wensen en eisen die die Verbeek (voor haar 
klanten) aan hun werkwijze stelt. 
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Bio Vak en LIV Venray

In Zwolle op de BioVak in januari en tijdens de 

Landbouwintensieve Veehouderijdagen (LIV) 

te Venray in februari hebben we veel relaties 

mogen verwelkomen in de Verbeekstand. 

Tijdens de LIV Venray kon het aanwezige salesteam de 
Novogen praktijkoverzichten en grafieken van huidige 
legkoppels laten zien. Deze werden uitgebreid besproken 
met de bezoekers. Was u niet aanwezig op de beurs en / 
of de overzichten praktijkkoppels gemist? Benieuwd naar 
de resultaten? Vraag er naar bij uw vertegenwoordiger of 
neem contact op met kantoor.
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De ideale hen volgens u

Op de vraag; ‘aan welke criteria moet een 

hen voldoen op uw bedrijf?’, is door u op de 

beurs LIV te Hardenberg massaal gereageerd.  

De informatie die hieruit naar voren komt 

is niet alleen zinvol voor de denkrichting, 

maar geeft ook een indicatie of het fokdoel 

van de Novogen- hennen aansluit bij wat 

u als pluimveehouder wenst.  

Veel van de gegeven antwoorden waren zeer origineel, 
maar waren niet altijd even makkelijk te categoriseren. 
Zo wilde een pluimveehouder dat de hennen minder 
zouden kakelen dan zijn vrouw en weer een ander wilde 
dat de hennen met pasen chocolade-eieren zouden leg-
gen. Er is uit alle antwoorden wel duidelijk geworden dat 
pluimveehouders het over bepaalde criteria grotendeels 
samen eens zijn. Als belangrijkste criteria voor een hen 
op hun bedrijf bleek dat resultaat, vitaliteit, saldo, kwali-
teit en het gedrag van de hen erg belangrijk zijn. 

Zo werd op ruim 80% van de antwoordformulieren die 
door pluimveehouders zijn ingeleverd resultaat als belang-
rijkste punt benoemd. Resultaat is een heel breed begrip 
en eigenlijk meer het gevolg van verschillende subonder-
delen.  Vitaliteit, efficiëntie en juist ook een goed gedrag 
zijn zaken die zorgen voor een goed technisch resultaat. 
Daarnaast werd ook een minimum aan buitennesteieren 
en een maximum aan  eerste soort eieren gewenst: dit 
van begin tot einde van de leg. 

Op ruim 55% van de antwoordformulieren stond o.a. ver-
meld dat vitaliteit een essentieel punt is waar de hen aan 
moet voldoen. Hierbij wordt de duurzaamheid in de leg en 
de weerstand tegen ziektes als belangrijk punt genoemd. 
Op meer dan de helft van de antwoordformulieren stond 
‘het gedrag van de hen’. Een hen moet zich goed kunnen 
bewegen in het systeem, het nest goed kunnen vinden en 
zich richten op voer, water en legnest in plaats van op de 
veren van haar buurvrouw. 

Op ruim 45% van de antwoordformulieren stond vermeldt 
dat saldo een belangrijk punt is. Omdat de hen uiteraard 
geen invloed heeft op de eierprijs of de voerprijs, is saldo 

vertaald in de kwaliteit van de eieren gecombineerd met 
de voerefficiëntie. Als we alle eisen die door de inzenders 
zijn aangedragen in een hen zouden moeten combineren 
zou deze hen dus aan de volgende criteria moeten voldoen:

Resultaat voor de pluimveehouder in de vorm van:
• Een vitale hen, met een goed herstelvermogen.
• Een efficiënte hen met een laag voerverbruik.
• Een hen die kwalitatief goede eieren legt van begin tot 

einde legperiode.
• Een hen die zich weet te gedragen,
 zowel qua nestgedrag als sociaal.

Niet geheel toevallig zijn bovenstaande zaken met name 
ook de focus van Novogen. Door Novogen wordt in het 
fokprogramma juist de focus gelegd op: Eikwaliteit, pro-
ductie, efficiëntie, gedrag, maar vooral aanpassingsver-
mogen wat leidt tot  een duurzame prettige hen, waarbij 
de kans op een goed resultaat voor u als pluimveehouder 
het grootste is. Uit de vele antwoordformulieren die we 
ontvingen, hebben we een prijswinnaar getrokken. Wij 
willen de Familie Migchels uit Onstwedde feliciteren met 
het feit dat zij de prijs hebben gewonnen. Het gaat hierbij 
om een ‘Samsung galaxy Tab (2 10) Tablet PC’.

De beursprijsvraag LIV Hardenberg was een succesvolle 
actie. Wij vinden het belangrijk om verschillende menin-
gen van verschillende pluimveehouders te horen. 

▼ De beurswinnaar LIV Hardenberg is in het zonnetje gezet.  
De familie Migchels uit Ontwedde kwam als winnaar uit 
de bus en won daarmee een prachtige Samsung Galaxay 
Tab Tablet.
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Interview met pluimveehouder 
Hugo Bens
Hugo Bens heeft samen met zijn vrouw Rianne een scharrellegbedrijf in Haps (Noord-Brabant) 

met 110.000 hennen op Volière. Begin mei ontvangen zij voor het eerst de NOVOgen White. 

Reden voor dit interview is dat Verbeek de inzet van Bens voor een beter imago van de sector 

ondersteunt. Eigenwijs vroeg hem naar zijn aanpak. 

 
U maakt zich hard voor een beter imago van pluimvee-
houder, legkip en ei. Waarom, en op wat voor manier zet 
u zich hier voor in?
Uit imago-onderzoek blijkt dat kipproducten nog steeds 
een goed imago hebben. Sterker nog:  eieren zijn popu-
lairder dan ooit. Wat opvalt is dat daarentegen de pro-
ductiewijze van deze kipproducten; vlees en eieren, ter 
discussie staat. Dus naast de promotie van de kipproduc-
ten zullen wij ook meer moeten naar promotie van de 
productiewijze en onze bedrijven. Mijn inzet is er vooral 
op gericht de pluimveehouder te laten inzien dat hij in be-
weging moet komen, wil hij in Nederland kunnen blijven 
produceren. De kloof tussen Boer en Burger is hiervoor een 
sta in de weg.  Naast leghennen hebben wij ook 22 jaar 
vleeskuikens gehad. In die tijd is ook Kipkiplekker opge-
richt waar ik ook mijn steentje aan heb bij kunnen dragen. 
Ook werken wij al jaren samen met de Stichting Blijmet-
eenEi. In 2011 hebben wij samen met een aantal pluimvee-
houders Eimago opgericht om juist de mens achter het 
product en zijn bedrijf te promoten.  In mijn bestuurlijke 
rol heb ik reeds menig politicus (Europees, landelijk en re-
gionaal) mogen ontvangen op ons bedrijf. Belangrijk vind 
ik om deze mensen een goede beleving te geven. Deze be-
leving blijft meer hangen dan woorden.
 
Op wat voor manier promoot u concreet uw eigen bedrijf, 
de hennen en het  eindproduct: het ei? 
Wij nodigen basisscholen uit via een stagedag en Toer de 
Boer. Bij een stagedag gaan 2 tot 4 kinderen een ochtend 
meelopen op ons bedrijf. Bij Toer de boer, een initiatief van 
de ZLTO, krijgt een schoolklas een rondleiding op ons bedrijf.  
Daarnaast hebben wij een website, houden wij open dagen, 
sponseren wij enkele lokale verenigingen en verkopen wij 
eieren aan huis via een automaat. Bij deze automaat hangt 
informatie over ons bedrijf. Ook hebben wij bij de automaat 
een display hangen waar de mensen kunnen zien hoeveel 
zonnestroom op ons bedrijf op dat moment geproduceerd 

wordt. Voor een Quick view voor mensen die toevallig bij 
ons aan tafel zitten en even kippen willen kijken hebben wij 
een speciale kijkruimte. Daarnaast hebben wij bij de poort 
van ons bedrijf een groot Eimagobord geplaatst.
 
Heeft u tips voor andere pluimveehouders om hun bedrijf 
op een mooie manier te promoten? 
Zorg allereerst voor een opgeruimd bedrijf. Wees zo min 
mogelijk tot overlast voor anderen en zorg voor land-
schappelijke- en sociale inpassing. Met sociale betrokken-
heid bedoel ik: wees als mens betrokken bij uw omgeving. 
In welke vorm laat ik aan de pluimveehouder over. Iedere 
pluimveehouder heeft zijn eigen unieke verhaal, vertel uw 
verhaal! Nu zeggen we, overigens terecht, dat onze bedrij-
ven economische dragers voor  de economie zijn. Sterk 
staan wij als we daar aan toe kunnen voegen: onze bedrij-
ven zijn een meerwaarde voor maatschappij en omgeving.  
Ik ben er van overtuigd dat dit zich bijna altijd vertaalt in 
een meerwaarde voor u als mens als ook voor de ontwik-
kelingsmogelijkheden van uw bedrijf.
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Mycoplasma synoviae (Ms) gaat 
als een ‘duveltje uit een doosje’ te werk

Ms (Mycoplasma synoviae) is iets wat we als 

pluimveesector helaas vaak tegenkomen. 

glazige punt eieren is een van de bekendste 

symptomen van deze lastige besmetting. 

Wat weet u er over en wat kunt u er tegen 

doen? Kan de besmetting überhaupt wel 

buiten het legbedrijf worden gehouden? 

Dierenartsenpraktijk (DAP) Verbeek legt uit.
 
De laatste jaren is gebleken dat Ms nog steeds problemen 
kan veroorzaken en als een soort ‘duveltje uit een doosje’ 
te werk gaat. Op dit moment  is niet precies duidelijk 
hoeveel procent van onze pluimveestapel besmet is met 
Ms, maar men vermoedt dat een groot deel van de pluim-

veestapel in Nederland geïnfecteerd is. Om dit alles goed 
in kaart te brengen heeft de gD samen met het PVE een 
monitoringsprogramma opgestart. Om iets te kunnen 
begrijpen van de gevolgen die een Ms infectie met zich 
mee kan brengen is het noodzakelijk om eerst wat ach-
tergronden uit te leggen over hoe Ms opgebouwd is en 
hoe deze bacterie zich gedraagt in de gastdame: de hen.

Omschrijving
Mycoplasma synoviae is een bacterie. En wel een bacte-
rie zonder celwand. Bekijk je de bacterie onder een mi-
croscoop dan valt op dat deze zich in allerlei vormen kan 
rangschikken -  in tegenstelling tot bacteriën die wel een 
celwand hebben. De groei van Ms is ook vrij typisch en 
wordt in de Engelse literatuur fried egg type of colonial 
morphology (vrij vertaald: kolonievorming in de vorm van 
een gebakken ei) genoemd. Inmiddels is bekend dat er 
verschillende subtypes van de Ms bacterie bestaan. Zo is 
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Preventie
Neem om insleep zoveel mogelijk te beperken de 
volgende maatregelen:

• Stringente hygiënische maatregelen in en
 rondom bedrijf zoals:
 ~ Ongedierte bestrijding
 ~ Bloedluis en vliegenbestrijding
 ~ Aanvoer van schone eiertrays
 ~ Eigen materialen gebruiken.
 ~ Frequent verwijderen van eierresten, 
  mest en veren uit eierlokaal

• Stringente hygiënische maatregelen 
 m.b.t. vervoer
 ~ Schone/ vuile routing
 ~ Ontsmetten bezoekende vrachtwagens

• Stringente hygiënische maatregelen 
 m.b.t. bezoek bedrijf
 ~ Goede hygiënesluis
 ~ Douchen
 ~ Schone bedrijfskleding, mutsen, mondkapjes
 ~ Verwisselen van laarzen bij bezoek elke stal

er een type die mede verantwoordelijk is voor dikke hak-
ken en  is er een apart type die verantwoordelijk is voor de-
vorming van glazige punt eieren. Echter is het niet zo dat 
er altijd problemen optreden met kreupelheden of glazige 
punt eieren, wanneer men één van deze stammen in de 
stal heeft. Hoogstwaarschijnlijk spelen meerdere factoren 
hierbij een rol.

Mede doordat Ms geen celwand heeft is deze gevoelig 
voor temperaturen boven de 39 graden, een pH lager dan 
6,8 en overleeft het niet zo lang buiten de gastheer/dame 
(3 dagen bij kamertemperatuur op veren, water en twaalf 
uur in de neusholte van bijvoorbeeld de pluimveehou-
der). De Ms-bacterie is vrij specifiek in de keuze voor de 
gastheer of- dame, wat inhoudt dat ze zichzelf moeilijk 
in andere diersoorten kunnen handhaven. De Ms-bacterie 
verspreidt zich o.a. wel door eenden, duiven en mussen.

Overdracht
De overdracht vindt plaats door middel van direct con-
tact ( horizontale besmetting). Een andere vorm van over-
dracht is vanuit de moederdieren (verticale besmetting). 
Naast direct contact met besmette dieren kan de besmet-
ting ook plaatsvinden door verontreinigde materialen die 
de stal inkomen, denk daarbij aan niet goed gereinigde 
eiertrays, kleding en gereedschap. Als een Ms-infectie op-
treedt is binnen een korte tijd heel het koppel besmet. 
Tussen de 11 en 21 dagen na infectie ontwikkelen sommige 
hennen klinische symptomen, aan andere ziet men niets.

Symptomen
De eerste symptomen die bij een Ms  infectie zichtbaar 
kunnen zijn:
• Bleke verschrompelde kammen
• Verdikte hakken (kreupelheden)
• Ruw in het verenkleed
• glazige punt eieren
Daarnaast zijn de dieren gevoeliger voor Infectieuze Bron-
chitis en Coli-infecties, het herstel hiervan gaat ook lang-
zamer dan gebruikelijk.

Ms aantonen
Ms kan men op verschillende manieren aantonen.
• Aan de hand van bloedmonsters 
 (SPA en ELISA-methode)
• Swabs (PCR)

De PCR is het meest betrouwbaar en geeft met zekerheid 
aan als een Ms op het bedrijf aanwezig is. Het bloed daar-

entegen kan nog wel eens een vals positieve uitslag ge-
ven, meestal komt die valse uitslag doordat een kruisreac-
tie plaatsvindt met bijvoorbeeld het olie-emulsie vaccin.

Behandeling en monitoring
Een goede therapie tegen Ms is zeer moeilijk. Er zijn wel 
antibiotica die tegen de Ms werken, maar door de omstan-
digheden hoe hennen gehouden worden (meerleeftijden, 
stalhygiëne) is het niet mogelijk om er vanaf te komen.
Dit jaar is de gD op verzoek van PVE gestart met de mo-
nitoring van Ms in de verschillende schakels. In eerste 
instantie wordt het niveau van de besmettingen bij de 
verschillende schakels vastgesteld. Vanuit dit beginpunt 
kunnen dan maatregelen worden genomen om op ter-
mijn het besmettingspercentage terug te dringen en om 
de schade die Ms veroorzaakt te kunnen reduceren. 

Voor meer informatie over Ms of over andere veterinaire 
zaken kunt u contact opnemen met Verbeek: 
0318 57 8250.    
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Agenda

Verbeek wenst u
fijne paasdagen!

Benefietavonden Pluimveehouderij 

voor fietstocht Alpe d’Huez voor het KWF-kankerfonds.

Pluimveehouders van harte welkom!

Data en Locaties:

3 april  Theater De Nieuwe Kolk 

Assen (Weiersstraat 1, 9401 ET Assen)

22 april  Partycentrum ‘t Hoefslag 

Barneveld (Wencopperweg 52, 3771PP Barneveld)

Vanaf 19.30 ontvangst. Meer info: www.verbeek.nl


