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De fokkerij van Novogen beantwoordt de ver-

schillende behoeftes in de markt. Samen met 

klanten en medewerkers vertalen Thierry Burlot  

(zie ook interview ommezijde) van Novogen en 

zijn onderzoeksteam de marktvragen in product-

specificaties en prioriteiten. 

De 4 belangrijkste selectiecriteria zijn:
• hoge eikwaliteit
•  goede legprestaties d.m.v. een betere leefbaarheid en 

persistentie
• optimaal voerverbruik
•  uitstekende aanpassing aan verschillende huisves-

tingssystemen.

Geheim van de fokker
Wat de hennen uiteindelijk presteren is afhankelijk van 
de omstandigheden op het legbedrijf. Denk aan voer,  
stalklimaat, vitaliteit van de hen en de genetische capa-
citeit. Door deze omstandigheden als beperking te mini-
maliseren, wordt er een groter gedeelte van het maximaal 
genetisch potentieel benut. De hennen worden daarom 
naast een selectie op genetisch productiepotentieel gese-
lecteerd op haar aanpassingsvermogen. Pas dan wordt de 
voorspelbaarheid van de technische resultaten groter en 

minder afhankelijk van de 
omstandigheden. Kortom, 
het is niet alleen het genetisch 
potentieel, maar ook het aanpassings-
vermogen dat tot de uiteindelijke technische prestaties 
van de hennen leiden. 

R&D techniek
De doelstelling van de Novogen R&D-afdeling is om 
dieren met  ‘betere en meer eieren in verschillende 
productiesystemen’ te selecteren. Novogen heeft haar 
eigen R&D bedrijven op 3 locaties in Frankrijk. Deze hy-
permoderne faciliteiten hebben de hoogste hygiëne-  
en gezondheidsstatus. Accurate datacollectie en de  
diverse huisvestingsomstandigheden die zo dicht  
mogelijk bij de praktijk aansluiten, vormen de beste 
basis voor een volledig, origineel en praktijkgericht fok-
programma. Met een focus op de eerder genoemde  
4 selectiecriteria. Het ervaren team gebruikt de laatste 
technologieën met betrekking tot IT-platform, Quantita-
tieve Selectie (BLUP) en ‘Marker Assisted Selection’(MAS), 
een selectiemethode die een betere nauwkeurigheid 
geeft. Daarnaast is er nauw contact met andere fokkerij-
experts binnen Groupe Grimaud en diverse externe on-
derzoekscentra. Dit geeft Novogen de mogelijkheid om 
hun data en ervaringen te valideren en de resultaten te 
blijven verbeteren. Zo blijft de R&D afdeling van Novogen 
anticiperen op de vraag uit de markt.

Praktijkgerichte aanpak 
leidt tot succes voor 
pluimveehouder
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Voorwoord
De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is voor u als pluimveehouder 
een toenemend risico omdat voerkosten een steeds groter onderdeel 
vormen van de totale kosten. De voermarkt wordt niet meer alleen 
bepaald door vraag en aanbod. Investeerders hebben de utillity markt 
gevonden en beleggen en handelen in agrarische grondstoffen. 
Dit extra geld in de markt zorgt voor een enorme volatiliteit in de 
grondstoffenmarkt. Toch wordt ook de vraag steeds bepalender. De 
vraag en dus de prijs van tarwe en maïs wordt momenteel in grote 
mate bepaald door de ethanolproductie. De vraag naar soja is vanuit 
Amerika en europa vrijwel stabiel, maar de welvaartsgroei  in Azië 
zorgt voor een extreem hoge vraag. Door gebruik van eiwitrijke 
bijproducten zoals schroten en schilfers is de gemiddelde opname 
van soja in pluimveerantsoenen in Nederland redelijk beperkt. De prijs 
van eiwitrijke grondstoffen wordt echter rechtstreeks gerelateerd 
aan de sojaprijzen. Het gebruik van voer moet dus efficiënter: met 
minder kosten een betere opbrengst. 

er zijn meerdere mogelijkheden om met minder kosten een betere 
opbrengst te genereren. een betere eikwaliteit juist aan het einde van 
de legcurve verbetert het aantal sorteerbare eieren. Door een betere 
vitaliteit een langere levensduur, waardoor de investering in de hen 
over meerdere eieren wordt verdeeld.  Dit zijn zaken waar niet alleen 
het opfokconcept van Verbeek aan ten grondslag ligt, maar juist ook 
de genetische capaciteit van de hen. Productie en eikwaliteit zijn de 
basisvoorwaarden voor een leghen. Juist de andere eigenschappen 
als leefbaarheid, aanpassingsvermogen, vitaliteit (oftewel het 
herstellend vermogen) en voederconversie zijn eigenschappen die 
het succes van een moderne leghen bepalen.

In deze EiGeNwijs daarom extra aandacht voor de visie achter de 
fokkerij van Novogen. Novogen heeft een moderne hen gefokt die niet 
als een gok moet worden uitgelegd, maar een logische volgende stap 
is naar rendement. De NOVOgen White is een ideale kiloproducent 
met een scherpe voederconversie. De NOVOgen Brown Classic doet 
dit met bruine eieren. De NOVOgen Brown Light excelleert op het 
vlak van laagste voerkosten per geproduceerd eerste soort ei.  

Veel leesplezier!

Pieter Kruit
Algemeen directeur Verbeek
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rijk is en dat dit in de toekomst alleen maar belangrijker 
zal worden. Daarom is het voor ons vanaf het begin heel 
belangrijk geweest om rustigere dieren te selecteren. De 
beste manier om dit te doen, is om de foklijnen zelf al in 
diverse stressvolle situaties te selecteren.
De criteria voor de keuze voor een bepaald ras zijn heel an-
ders dan tien jaar geleden en deze zullen in de komende 
vijf tot tien jaar blijven veranderen. De fokkerijorganisa-
ties moeten op deze ontwikkelingen vooruitlopen en dat 
is precies wat wij als Novogen hebben gedaan!

Hoe selecteert u op voerefficiëntie en houdt u rekening 
met verschillende grondstoffen en de mate waarin deze 
verschillende grondstoffen worden gebruikt?
Naast eikwaliteit, productiviteit en aanpassingsvermo-
gen is vanwege de gestegen voerkosten de selectie op 
voerefficiëntie een van de belangrijke selectiecriteria in 
ons fokprogramma. De voerprijzen zijn de laatste jaren 
enorm gestegen en  zullen naar alle waarschijnlijkheid 
ook op een hoog niveau blijven. De toename van de voer-
kosten heeft voor nieuwe trends in de voersamenstelling 
gezorgd: nieuwe/andere grondstoffen worden gebruikt  
en/of het energieniveau van het voer wordt verlaagd om 
zo kosten te kunnen besparen. Deze (blijvende) ontwik-
kelingen kunnen uiteraard wel een effect op de prestaties 
van de leghennen hebben. Novogen heeft sinds een aan-
tal jaren voor de selectie van de zuivere foklijnen, maar 
ook de voor de nakomelingentesten, een speciaal voer-
programma opgezet om deze trends te integreren. Door 
regelmatig de grondstoffen en het energieniveau van het 
gebruikte voer te wijzigen, kan er op het aanpassingsver-
mogen aan de verschillende voerprofielen geselecteerd 
worden. Aangezien de voerprijzen hoog blijven en de 
prijs van de verschillende grondstoffen aan flinke schom-
melingen onderhevig zijn, zullen de voerfabrieken de sa-
menstellingen van het voer regelmatig aanpassen om zo 
te hoge kosten te vermijden. Novogen heeft daarom als 
doel om bij verschillende soorten voer de meest efficiënte 
hennen te selecteren. Dit doen we zowel bij onze foklijnen 

als in de nakomelingentesten, om er zo zeker van te zijn 
dat de dieren zich kunnen aanpassen aan de wijzigingen 
van het voer dat ze krijgen.
Daarnaast werkt Novogen ook aan de voerefficiëntie van 
de dieren door de per hen geproduceerde eimassa te ver-
hogen en de dagelijkse voeropname gelijk te houden. Het 
aantal eerste kwaliteit eieren per leghen kan verhoogd 
worden door selectie op een betere persistentie met een 
‘standaard eigewicht’. Dit ‘standaard eigewicht’ wordt 
verkregen door een hoger gewicht bij aanvang van de leg 
en het eigewicht aan het einde van de legperiode stabiel 
te houden. 
 
Hoe kunt u garanderen dat de selectiedoelen zo goed 
mogelijk aansluiten op de uiteindelijke vraag in het veld?
Naast de selectie van de pure foklijnen op onze R&D- 
bedrijven, vormen de nakomelingentesten onder praktijk-
omstandigheden een belangrijk onderdeel van ons fok-
programma. De uiteindelijke selectie vindt plaats op ba-
sis van de informatie van beide programma’s.  Bovendien 
wordt de genetische voortgang die wordt verkregen met 
dit specifieke selectieprogramma routinematig gevali-
deerd door de extra testen die we onder praktijkomstan-
digheden (vloer- en kooisystemen) in verschillende lan-
den doen. Deze veldtesten zijn voor ons van groot belang, 
aangezien wij op deze manier onze fokdoelen kunnen 
afstemmen op de werkelijke resultaten in het veld. Het is 
daarom van cruciaal belang om zo snel mogelijk accurate 
informatie uit het veld te krijgen. Zoals we allemaal we-
ten speelt de “Genotype*Milie-interactie” een belangrijke 
rol in de uiteindelijke prestaties van een dier in de praktijk. 
Wij moeten daarom regelmatig de verwachte genetische 
vooruitgang vergelijken met de daadwerkelijke prestaties 
in het veld. Dit conventionele fokprogramma wordt ver-
der nog gecompleteerd met de “Genomics”-benadering, 
om zo accurater genetische informatie van de individuele 
dieren en families te krijgen. Dit vormt een nog betere 
waarborg voor een snelle en goede genetische ontwikke-
ling en vooruitgang.

interview met Thierry Burlot, 
geneticus Novogen
Waarom heeft Novogen gekozen voor een andere selectie-
methode dan de meer traditionele die door andere produ-
centen worden toegepast?
De wereldmarkt voor consumptie-eieren is de afgelopen 20 
jaar sterk veranderd. Zo is de productie aanzienlijk toegeno-
men, wordt er in grotere eenheden geproduceerd en worden 
de dieren steeds meer in verschillende productiesystemen 
gehouden. In europa hebben we met name de sterke ontwik-
keling van de alternatieve huisvestingssystemen gezien. Dit 
heeft er bij Novogen toe geleid  om al in een vroeg stadium de 
selectiemethode op een andere manier te benaderen, waarbij 
er sterk rekening wordt gehouden met de prestaties van onze 

foklijnen in verschillende productieomstandigheden.
Het is altijd beter om de dieren in situaties te selecte-

ren die zo dicht mogelijk bij de praktijkomstandig-
heden staan. Voor alle productiesystemen geldt 

dat de leghennen zo goed mogelijk moeten 
kunnen presteren binnen (steeds groter wor-
dende) groepen van dieren. Het gedrag van 
de hennen is hierdoor een zeer belangrijke 
factor voor goede prestaties in de praktijk. 
We weten allemaal dat dierenwelzijn belang-

Gedrag als onderdeel van het saldo
Novogen besteedt sinds lange tijd veel aandacht aan het 
onderlinge gedrag van de dieren, vanwege het grote be-
lang en de veranderingen in de markt. Gedrag bepaalt 
niet alleen het werkplezier, maar juist ook het rende-
ment. De foklijnen worden o.a. in groepshuisvesting ge-
plaatst om de families met het beste gedrag te kunnen 
selecteren. Nakomelingen worden in verschillende huis-
vestingssystemen met verschillende voersoorten en tem-
peratuurschema’s getest. Deze resultaten, in combinatie 
met de gegevens van de foklijnen zelf, biedt Novogen de 
mogelijkheid om aan de hand van deze verschillende situ-
aties de beste dieren voor de reproductie van de volgende 
generatie te gebruiken. De Novogenhen sluit daarmee 
perfect aan bij de wensen uit de praktijk. 

eisen pluimveehouder centraal
De selectiecriteria van Novogen dienen  het belang 
van de eindklant, namelijk dat van de pluimveehou-
der en haar klant, de eierhandelaar.  In een markt waar 
winst of verlies zo dicht tegen elkaar aan liggen, past 
het niet om extra genetisch potentieel uit te sluiten op  
basis van andere eisen en belangen anders dan die van 
de pluimveehouder.

Rendement door voerefficiëntie en kwaliteit
Voerefficiëntie is een van de belangrijkere speerpunten 
in het fokprogramma door een grote volatiliteit van de 
voerprijzen en de groeiende invloed hiervan op het ren-
dement. Voerefficiëntie is in hoge mate afhankelijk van 
de vitaliteit van het spijsverteringskanaal. Darm- en  
levergezondheid bepalen in hoge mate de voerefficiëntie. 
een hen benut uit het voer nooit alle nutriënten. Door 
het benuttingspercentage van het voer te optimalise-
ren, daalt de voerderconversie zonder dat dit ten koste 
gaat van de intrinsieke ei-kwaliteit. Het rantsoen 
van de Novogenhen kan uit een groter aan-
deel hoogwaardige bijproducten bestaan, 
door de geavanceerde selectie op afwe-
zigheid van stinkeieren. Niet alleen de 
voederconversie is daardoor lager, ook 
de voerkosten gaan omlaag. een aan-
toonbaar beter rendement zit dus 
niet alleen in opbrengst, maar juist 
ook in het beperken van de voerkosten 
met behoud van eikwaliteit.
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Opfokkers Ina en Theo van Steeg uit Putten

Bij opfokkers Theo en Ina van Steeg aan de 

keukentafel bespreken we met opfokbegeleider 

Ron Agterberg het opfokkersvak, de opfok van 

Novogen en de aanpak van Verbeek. Het wordt 

een mooi gesprek over goede hennen afleveren, 

pracht – en baalmomenten en ‘samen meer 

zien, dan alleen.’ 

Streven opfokker: een mooie, gezonde hen afleveren 
voor de legpluimveehouder. “Het moet goed wezen, 
altijd!”, zegt Ina. Het opfokkersechtpaar Theo en Ina van 
Steeg uit Putten filosofeert aan de keukentafel over het 
vak van opfokker. “Uiteindelijk doe je het daar ook voor: 
een compliment van de legpluimveehouder over het  
opgefokte koppel”, vult Ina aan. “De uitdaging is om 
een koppel altijd goed te krijgen, ook als de kuikens een 
moeilijke start hebben.“ Opzetten tot afleveren – die 
tussentijd – daar ligt de basis voor een goed legkoppel.  
Theo en Ina  doen alles wat in hun vermogen ligt om 
die tijd goed te laten verlopen.  Zo lopen ze extra rondes 
in gevoelige tijden als net na de opzet van de kuikens 
en na het enten. Het blijven kwetsbare dieren, dus 
baalmomenten heb je ook, legt Ina uit. “Theo kan er al 
helemaal slecht tegen als de hennen wat mankeren.”  
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Retail studenten van ROC 
Rijn-IJssel verdiepen  
zich in de productieketen 
van het consumptie-ei
Woensdag 28 november bezochten studenten detail-
handel van het ROC Rijn-IJssel uit Arnhem het legpluim-
veebedrijf van evert-Jan van de Vis in Voorthuizen en de 
voerfabriek van AgruniekRijnvallei in Barneveld. Verbeek 
en ROC Rijn-IJssel namen het initiatief voor deze excursie. 
De productieketen van fokkerij tot consumtie-ei werd de 
studenten uitgelegd. Legpluimveehouder en eierhande-
laar evert-Jan van de Vis gaf uitleg over zijn bedrijf en nam 
de studenten mee de volierestal in om bij de hennen te 
kijken. Van de Vis sprak over zijn hennen, de werkzaamhe-
den op het bedrijf, en wist zijn gehoor te boeien met het 
verhaal over de noodzaak voor een eerlijke prijs voor het 
ei. Na het bezoek aan het pluimveebedrijf in Voorthuizen 
bezocht de groep de voerfabriek van AgruniekRijnvallei 
in Barneveld, waar de grondstoffenstroom en de rol van 
de voerfabrikant in de keten werd gepresenteerd. Sales 
manager van Verbeek Johan Verhoek: “In de supermarkt 

zijn dit de mensen die het verschil in meerwaarde moe-
ten kunnen uitleggen.” Doel van de excursie was om de 
voorgaande schakels in de keten (achter de producten in 
het schap) onder de aandacht te brengen. “een duidelijk 
beeld scheppen over onze sector helpt hierbij”, aldus Ver-
hoek. Sietse Algera, docent aan de ROC Rijn-IJssel: “Door 
deze bewustwordingsstap zal de toekomstige bedrijfslei-
der beter in staat zijn de verschillen aan de consumenten 
uit te leggen”. 

Relatiedagen Verbeek  
broederij en opfok Lunteren
Verbeek broederij en opfok organiseerde voor haar 
legpluimveerelaties in augustus en september zes 
relatiedagen op de Transportafdeling in ede. Verbeek 
praatte de legpluimveehouders bij over het 
broederij- en opfokconcept, de keuze voor 
Novogen en de eerste resultaten van 
praktijkkoppels. Aansluitend namen 
de aanwezigen een kijkje op de 
transportafdeling en barbecueden 
samen. Volop gelegenheid om in een 
ontspannen sfeer bij te praten. “De 
ontspannen sfeer en de gelegenheid 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen maakten deze dagen tot een 
groot succes. Dagen die in de toekomst 
zeker gecontinueerd gaan worden,” aldus 
Pieter Kruit, algemeen directeur Verbeek.

 Ina van Steeg bespreekt de opfok  
met opfokbegeleider Ron Agterberg



De twee zien het als voordeel dat ze beiden de stal ingaan 
voor de controle. Ina: “Met z’n tweeën zie je toch meer”. 
“Na het avondeten ga ik het liefst even in de stal zitten. 
Op zo’n moment zie je het meest”, zegt Theo. 

Opfok Novogen 
Deze ronde heeft het echtpaar voor het eerst NOVOgen 
Brown Light hennen. Dat was wel even spannend. Theo: 
“er zijn wel verschillen in vergelijking met voorgaande 
koppels.  De kuikens waren aan het begin lichter van kleur.” 
Na 16 weken opfok kunnen de twee al een behoorlijk 
volledig beeld geven van het koppel Novogen.  Theo: “De 
hennen zien er goed uit: robuust en fors. Ze hebben een 
goed verenpak.  In de stal stikt het van de donsveren. Ze 
zijn rustig met opbeunen, maar ze willen wel omhoog.” 
Theo, gevraagd naar een karakterschets van de Novogen; 
“een rustige hen. Dat valt direct op.  Ze mogen wat mij 
betreft altijd zo zijn. Het zijn ideale hennen.” 

Met een uniformiteits-percentage van beide stallen 
van boven de 90 procent zijn de opfokkers en Verbeek 
uiterst content. Voor bruine rassen is een percentage 
van boven de 85 procent al een prima score. Door de 
uniformiteitsbepaling  op  ongeveer 16 weken wordt het 
beeld met cijfers onderbouwd: een mooi egaal koppel, 
gereed voor een topprestatie bij de legklant van Verbeek.

Opfokbegeleider Ron Agterberg heeft inmiddels ervaring 
met een aantal Novogen koppels in de opfok. Agterberg; 
“Wat zonder meer opvalt is het nieuwsgierige, maar 
toch rustige gedrag van de jonge kuikens, ook van de  
NOVOgen White. Zij verdelen zich vlot over het  
staloppervlak.” Ook opmerkelijk zijn de lage uit-
valspercentages in de eerste week van de opfok.  
Dat is een belangrijke graadmeter voor de kui-
kenkwaliteit en de verwachtingen van een op-
fokkoppel. “Zelfs bij kleine kuikens van jonge  
moederdieren zien we uitvalspercentages ver onder de  
1 procent!”, aldus Agterberg. Het genetisch verwachte  
hoge leefbaarheidspercentage lijkt vooralsnog te  
worden bevestigd in de stallen. Verder lijkt de Novogen 
in de tweede helft van de opfokperiode makkelijk de  
groei te halen, dit met een iets hogere voerop-
name. “Opfokkers melden zelf dat de hennen goed  
‘oprekken’ bij het einde van de lichtperiode, erg  
belangrijk voor onze afnemers m.b.t. het voorko-
men van opdrogers bij de start van de legperiode. 
Zeer positief is de tendens dat de Novogen mak-
kelijker ‘het dons laat liggen.’ Als opfokhennen de  
geruide donsveren niet opnemen is dit voor ons als  
opfokteam een signaal dat voervertering en darmge-
zondheid in balans zijn,” aldus Agterberg.

Opfokconcept in praktijk 
Recent is Verbeek begonnen met uniformeren en 
standaardiseren in de opfok. Dit heeft onder andere tot  
gevolg dat de opfokbegeleider jaarlijks de opfok en alles 
wat daar mee samen hangt met de opfokkers evalueert.  
Dit wordt verwerkt in het evaluatieplan en daaruit volgt  
het actieplan. Ron: “Op het bedrijf van Van Steeg 
bijvoorbeeld hebben we het lastig opbeunen besproken.  
Tijdens dit gesprek gingen we na wat de oorzaak daarvan 
zou kunnen zijn. Uiteindelijk kwamen we er achter dat 
het niet duister genoeg was in de stal. In het actieplan  
hebben we extra verduisteringsmaatregelen opgenomen. 
Die zijn door Van Steeg doorgevoerd. en wie zien gelijk  
resultaat: het opbeunen gaat veel beter.” Theo en Ina  
zien deze gesprekken als aanwinst voor het management 
op het opfokbedrijf. “Samen dingen tegen het licht  
houden, want samen zie je meer dan wij alleen. Het  
is goed om ook andere meningen en opvattingen  
over het bedrijf en de opfok te horen, dat voorkomt  
bedrijfsblindheid”, zegt Ina. 

Bedrijfsprofiel 
Op het opfokbedrijf van Van Steeg staan drie  
opfokstallen met Nivo Varia inrichting (aantal opfok-
plaatsen: stal 1 25.000, stal 2 17.000 en stal 3 7500).  

Het echtpaar Theo en Ina van Steeg heeft drie kinderen,  
Joliesa van 13, erwin van 11 en de jongste, Sven, is 7. 

De taakverdeling op het bedrijf is helder: totaal 
bestaat de controle in de opfokstallen uit  

3 dagrondes. Ina maakt er overdag twee, 
’s avonds en in het weekend loopt Theo 

zijn ronde, “maar met de kuikens en 
na een enting loop je er vaker door”, 

vult Ina aan. Theo werkt overdag 
als loonwerker op de kraan. “Met 
mijn vrije dagen en overuren kom ik  
precies uit. Tijdens de opzet, het  
enten, het laden en de schoonmaak 

neem ik die uren op.” 

De familie Van Steeg woont in het ouderlijk huis van Theo. 
”Mijn vader had eerst moederdieren en werd later opfokker. 
Vanaf het begin was dat grondopfok.” Het echtpaar zette 
de grondopfok door en starten met bio-opfok. De regelge-
ving voor bio-opfok werd door de jaren heen strenger en 
de grond voor uitloop was beperkt bij huize Van Steeg. Ze 
stopten met deze tak. Ina, inmiddels moeder van drie, wilde 
graag meer werken, “maar dan wel thuis”.  De bestaande 
stal werd omgebouwd naar het Nivo Varia opfoksysteem 
en de twee nieuw gerealiseerde stallen (in 2004 en 2009) 
werden ook ingericht met Nivo Varia. De keuze toen voor 
dit opfoksysteem is nog steeds naar volle tevredenheid 
voor beiden. “een overzichtelijk en ideaal systeem, waarin 
het makkelijk werken is”, zegt Ina.   

Hoe zien de twee de toekomst van het bedrijf? “In dit  
vak blijf je bezig”, zegt Theo: “Je blijft investeren. Nu  
komen er eerst mestbanden in de grote stal.”
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Verbeek levert vele kuikens en hennen in Nederland en de 
buurlanden in europa. Ook ver buiten de landsgrenzen waar-
deert men de Verbeekhen. Dit jaar werd de exportafdeling 
weer benaderd vanuit Kyrgyzstan. er was speciale belangstel-
ling voor hennen die crèmekleurige eieren leggen. Verbeek 
heeft een breed assortiment en kan aan veel wensen voldoen. 
eerder waren al eens kuikens geleverd via Kazachstan. Die 
kuikens waren voorspoedig opgegroeid en presteerden onder 
de primitieve omstandigheden, maar met een goede verzor-
ging, boven verwachting. De moeilijkheid zat in het transport,  
maar ondanks maanden vertraging en hoge transportri-
sico’s stond men er in Kyrgyzstan op toch weer Verbeek-
kuikens te importeren. Aangestoken door het enthousi-
asme van de mensen ter plaatse werd doorgewerkt aan 
een oplossing. Uiteindelijk werd een vliegroute via Turkije 
gevonden. Na de vlucht en het afleveren kreeg Verbeek 
het bericht dat de kuikens goed gearriveerd waren. De 
nieuwe aanvraag voor een zending van NOVOgen Tinted- 
ééndagskuikens naar Kyrgyzstan staat alweer gepland. 

Verbeek heeft vorig jaar als eerste binnen europa toe-
stemming gekregen om met een innovatief voedings-
systeem pluimveetransporten tot 24 uur te rijden. “Dit is 
uniek in onze sector en biedt ons veel kansen”, zegt ma-
nager transport Bertus Soetendaal. Verbeek mag hennen 
afleveren op bestemmingen tot maximaal 24 uur reistijd 
verwijderd van het opfokbedrijf waar de hennen zijn ge-
laden. Soetendaal; “We hebben de vrachtauto uitgerust 
met een speciaal voedingssysteem, waardoor we de leg-
hennen vloeibaar voedsel kunnen toedienen”. Het voed-
sel is een mengsel van water en voedingssupplementen 
met een hoge voedingswaarde. In de containers hangen 
nippels waar de hennen uit kunnen drinken. “In de winter 
kunnen we het vloeibare voedsel verwarmen, dit gebeurt 
door het verwarmingssysteem van de truck. We kunnen 
het voedsel op de gewenste 25 graden toedienen, dit 
met het oog op het welzijn van de dieren. Op deze ma-

nier worden darmproblemen tegengegaan. We hoeven  
bovendien door het verwarmingssysteem niet bang te 
zijn voor bevroren voerleidingen”, zegt Soetendaal, die te-
vens aangeeft dat de ventilatie in de wagen ook voldoet 
aan alle strenge eisen. 

Voor Verbeek Broederij en Opfok betekent dat de export-
activiteiten (export van broedeieren en kuikens) met het 
toewijzen van het certificaat flink kon worden uitge-
breid met het beleveren van internationale klanten met  
leghennen. Nu anderhalf jaar later gebeurt dat met 
enige regelmaat en gaan er vrachtwagens vol 18-weekse  
hennen naar onder andere Spanje, Italië, Duitsland,  
Frankrijk en Polen. Zo heeft Verbeek dit najaar bij een 
nieuwe Spaanse klant ruim 100.000 NOVOgen White 
kuikens afgeleverd. De klant was erg enthousiast over  
de kwaliteit van de kuikens.

24 uur transport Verbeek

Op 12 november, de maandag voor de eurotier, werd door 
Novogen een bijeenkomst georganiseerd in Hannover. De 
distributeurs van de Novogen deelden de de successen en 
resultaten met elkaar. Uit de verschillende lezingen van 
de diverse distributeurs bleek eenduidig: de hen doet in 
de praktijk wat door Novogen is beloofd. Opvallend punt 
hierbij is dat daarnaast iedereen het herstellend vermo-
gen van de hen prijst. 

Veel belangstelling voor Novogen op Eurotier

Dat de pluimveehouderij in beweging is blijkt op de manier 
waarop de sector zich in eurotier presenteerde. Op de Verbeek 
stand was de belangstelling voor de nieuwe genetica van 
Novogen overweldigend. Verbeek had daar op geanticipeerd 
in de vorm van meertalig informatiemateriaal over de 
Novogen hennen en over Verbeek zelf. Naast het bezoek van 
bestaande relaties brachten veel nieuw geïnteresseerden uit 

Duitsland en omliggende 
landen een bezoek aan 
Verbeek op de eurotier. Ook de 
interesse uit exportbestemmingen als het Midden Oosten 
en Afrika was groot. Met de nieuwe contacten en de 
binnengekomen orders wordt de komende tijd een vervolgstap 
gemaakt. Verbeek kijkt terug op een geslaagde beurs. 
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Internationale bijeenkomst 
Novogen distribiteurs

Verbeekkuikens voor Kyrgyzstan

Verbeek Worldwide

De afnemers bij aankomst 
van de kuikens in Kyrgyzstan
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NOVOgen Brown Light in de praktijk

“Een fijne, rustige kip met mooie eieren”   
Kees en Marianne Mastenbroek in ede 

hebben het eerste Nederlandse praktijkkoppel 

NOVOgen Brown Light. De resultaten en 

ervaringen met deze kip zijn tot nu toe goed. 

“een fijne, rustige kip met mooie eieren,” vertelt 

Kees Mastenbroek. 

Pluimveehouders over  
hun Novogen-koppel

Uitdaging
Familie Mastenbroek heeft twee scharrelstallen. “Ik 
hoorde van de nieuwe hen Novogen en heb toen 
besloten om in één van mijn stallen de NOVOgen Brown 
Light op te zetten. Het koppel is nu 37 weken oud. “Met 
de ontvangst waren de NOVOgen Brown Light hennen 
volgens de losmedewerkers mooie, forse, zware hennen. 
Vanaf de opzet zijn de hennen heel rustig. De Novogen 
kip is gefokt op gedrag. en dat  merk ik in de stal. Het 
nestgedrag is prima. Weinig grondeieren. er komen hier 
veel bezoekers kijken omdat dit het eerste praktijkkoppel 
bruine Novogen leghennen in Nederland is en ons bedrijf 
op drie minuten rijafstand van Verbeek ligt. Als je met een 
groep de stal in komt, blijven de kippen  rustig. Bij andere 
hennen zie je vaak dat het hele koppel op de helft van 
de staloppervlakte zit. Deze hennen niet; ze blijven goed 
verdeeld over de stal. De eieren zijn mooi donkerbruin en 
het verenpakket van de kippen is prima. Ik vind het een 
geweldige uitdaging zo’n nieuwe soort kippen.”

Plezierig om mee te werken
Kees Mastenbroek is heel tevreden: weinig grond- en 
selectie-eieren, goede eikwaliteit en normale uitval. “Ik 
heb een volledige baan en start ’s morgens om half 7 met 
controleren en eieren rapen. De lampen gaan om 4 uur 
aan; om half 7 raap ik al ruim de helft van de eieren. een 
vroege legster dus. Dat werkt fijn. De combinatie van 
deze NOVOgen Brown Light en een baan werkt prima. 
een hen met goede karaktereigenschappen waar je 
plezierig mee kunt werken.” De eierhandelaar is ook 
tevreden over de eieren. Ook andere eierhandelaren 
komen regelmatig de eieren beoordelen. Kees 
Mastenbroek vergelijkt de brochure met de praktijk: 
“De resultaten in onze stal komen overeen met wat 

de brochure vertelt. Het is een goede zaak dat Verbeek 
een nieuwe soort kip op de markt brengt. Ik ben heel 
benieuwd naar het doorlegvermogen van deze hen. 
Het gaat uiteindelijk om het aantal eieren per hen. Dat 
brengt de winst.” er heerst nu IB in het pluimveerijke 
ede. “Ons NOVOgen Brown-koppel heeft er nauwelijks op 
gereageerd. De kippen vangen het goed op. De productie 
blijft goed. We voeren drie keer per dag en de voeropname 
is prima.”
Kees besluit: “Ik ben benieuwd hoe het koppel verder 
verloopt, ik heb er alle vertrouwen in dat ze goed 
doorleggen. Voor het volgend koppel bestel ik met een 
gerust hart opnieuw NOVOgen Brown Light hennen!”

Bekijk de Pluimveehouderijfilmreportage van het eerste 
praktijkkoppel NOVOgen Brown Light bij legpluimvee-
houder Mastenbroek op www.verbeek.nl.
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Het eerste Nederlandse praktijkkoppel 

NOVOgen White zit bij legpluimveehouders 

Cor en Annie Manders in het Brabantse Volkel. 

De eerste resultaten en ervaringen met deze 

kip zijn goed. “een rustige kip die veel eieren 

legt,” aldus Manders.

Rustige kip
De kippen zijn bij Manders gehuisvest in twee 
scharrelstallen. “Vanaf het begin zijn de kippen opvallend 
rustig. We waren gewend om op de deur te kloppen 
voordat we de stal binnen gingen, maar dat is nu niet 
nodig. De kippen blijven rustig als je onverwachts de stal 
binnenkomt,” vertelt Annie die de dagelijkse verzorging 
van de kippen voor haar rekening neemt. De productie 
verloopt naar wens. Het koppel startte mooi op tijd 
met produceren en de productie is nu op week 47 ruim  
95 procent,” vertelt Cor Manders. 

NOVOgen White in de praktijk 
Novogen is een leghen die een lage voederconversie 
combineert met een hoge eiproductie. Door een 
nieuwe fok- en selectiemethode is de hen niet alleen 
persistent in haar productie, maar combineert dit met 
een goed nest- en stalgedrag. De focus in de fokkerij 
is gericht op aanpassingsvermogen zodat ze het 
allerbeste uit de genetica haalt. een uitstekende leghen 
met een renderend saldo voor de legpluimveehouder.  
Cor Manders is tot nu toe erg tevreden met het koppel 
NOVOgen White. “Mooie eieren, grote volle hennen maar 
toch efficiënt in het voerverbruik. Het verenpak is prima  
en de gewichtsontwikkeling ook. Weinig uitval en 
nauwelijks grondeieren!” Annie vult aan: “Als ik 20 
grondeieren op een dag raap, is het veel. Dat werkt 
gemakkelijk en efficiënt.” Cor Manders: “We hebben al 
veel bezoekers gehad die naar dit eerste praktijkkoppel 
kwamen kijken. Legpluimveehouders, bedrijfsadviseurs 
van voerfirma’s, medewerkers van Verbeek en 
medewerkers van Groupe Grimaud. De kippen zijn  
altijd rustig. Daar hebben ze echt op gefokt. Prachtig, 
want normaal zijn witte hennen veel wilder wat meer 
uitval geeft. Kortom: een productieve, efficiënte kip die 
wij graag in de stal hebben!”

Legpluimveehouder Kees Daemen uit het 

Brabantse Luyksgestel heeft een van de eerste 

Nederlandse koppels NOVOgen Brown Light in 

zijn volièrestal. Op 19 oktober ontving familie 

Daemen 31.000 NOVOgen Brown Light hen-

nen van eigen legouderdieren van Verbeek. 

Vertrouwen
Familie Daemen houdt aan de Hondsbosserdijk 51.000 
leghennen in twee volièrestallen. De tweede stal 
huisvest een koppel Brown Nick, 12 weken ouder dan het 
Novogenkoppel, ook van Verbeek. Kees: “Wij werken altijd 
met twee leeftijden vanwege de arbeidsverdeling, de 
huisverkoop en de investeringen. Toen we nieuwe kippen
wilden bestellen suggereerde Tijn Somers van Verbeek 
dat de nieuwe NOVOgen Brown Light perfect aansluit bij 
ons bedrijf.” Daemen dacht er over na. “een hele keuze, 
maar ik heb veel vertrouwen in Verbeek. Zij gaan niet over
een nacht ijs en onze samenwerking is altijd prima 
verlopen. Ze zijn actief en eerlijk.” en zijn vader Harrie vult 
aan: “Als er iets is, lossen ze het prima op en ze denken 
mee met de pluimveehouder.”

Opfok
Het bestelde NOVOgen Brown Light koppel kwam in 
opfok bij Van Steeg in Putten op een Nivo Varia systeem. 
“Op 14 weken zijn we gaan kijken. Het zag er prima uit, 
mooie forse hennen. Het viel direct op dat de kippen zo 
rustig waren!” Het Nivo Varia systeem staat garant voor 
een goed getrainde, actieve kip die haar weg vindt in elk 
volièresysteem. Familie Daemen bezocht die dag ook het
bedrijf van Kees Mastenbroek in ede met het eerste 
Nederlandse praktijkkoppel NOVOgen Brown Light. “een 
mooi koppel kippen, heel rustig en mooi verdeeld over de 
stal. We zagen ons koppel met vertrouwen tegemoet!” 

Hoge uniformiteit
“Bij het lossen weet je het direct; dit is een totaal andere 
hen. Weinig gewichtsverschil en mooie volle hennen. 
Dat bleek ook uit de cijfers: 93,4 procent uniformiteit 
einde opfok en een goed gemiddeld gewicht van 1390 
gram. In de stal lijken ze nog groter omdat ze zo goed in 
de veren zitten.” Daemen voert van AgruniekRijnvallei. 
De bedrijfsadviseurs van AgruniekRijnvallei en Verbeek 
begeleiden het koppel naar een topproductie. “De kippen 
dringen niet om je heen. Ze zijn heel beweeglijk maar 
blijven verdeeld over de stal. Ze reageren minder op 
geluid.” Het koppel startte goed op en groeide goed door. 
De voeropname steeg snel tot vier voerbeurten per dag 
tot 118 gram per hen. “Ik voer al jaren zelf geteelde CCM; 
vanaf 23 weken hebben we 10 procent toegevoegd en dat
verhogen we tot 25 procent. De productie steeg snel; 
binnen 14 dagen van 0 naar 90 procent. Je verwacht 
dan ook meer buitennesteieren, maar dat valt gelukkig 
mee. De hennen weten de nesten goed te vinden. 
Het eigewicht stijgt snel. De hen bevalt prima en legt 
goede eieren.” Daemen verkoopt de eieren per stuk aan 
Zonnefarm ei en door huisverkoop via de eierautomaat. 
“Mooie bruine eieren die hier goed afgenomen worden 
door Nederlandse en Belgische consumenten.” De start 
van dit koppel is veelbelovend. Kees Daemen: “De tijd zal 
het leren hoe de uiteindelijke resultaten zijn maar voor 
het volgende koppel bestel ik waarschijnlijk allemaal 
NOVOgen Brown Light hennen!” 

NOVOgen White bij Manders in Volkel

“Mooie eieren en hoge voerefficiëntie”  
NOVOgen Brown Light bij Daemen in Luyksgestel

“Plezierige kip om mee te werken”

Foto: Hans Bijleveld Pluimveehouderij14 15



In oktober en november zijn de eerste koppels Novogen, 
van eigen moederdieren en uitgebroed en opgefokt  
door Verbeek, in Nederland en België afgeleverd.  
Vrijdag 9 november werd het NOVOgen Brown 
Light koppel van 12.000 hennen bij Marc van Gils te 
Gruitrode in België gelost in één van de drie stallen op 
het legbedrijf. De eerste indruk van pluimveehouder  
Van Gils is positief. “Ik heb een heel goed gevoel bij dit 
koppel. Het zijn mooie, uniforme hennen. De Novogen is 
een heel rustige kip.” 

Van Gils maakte de keuze voor het Novogenkoppel 
omdat hij vernieuwingen in de sector ondersteunt, 
zoals deze introductie van Novogen hennen in het hen-

assortiment van Verbeek. “een wilde gok is het uiteraard 
niet, ik heb vertrouwen in de keuzes die Verbeek maakt.” 
Vertegenwoordiger Tijn Somers was aanwezig bij het 
lossen van de hennen in Gruitrode. “De kwaliteit van de 
Novogen koppels is erg hoog. De hennen gaan heel goed 
omhoog in het systeem. Ze vreten goed vanaf het begin en 
ze groeien tot 100 gram per week: dat is keigoed! Nu heb 
ik al een aantal bruine koppels die 90 procent uniformiteit 
hebben, voor een bruine hen een super score. Het zijn 
rustige koppels, en het belangrijkste: de klanten zijn super 
tevreden. We moeten niet vergeten dat dit naast een goede 
hen ook aan een goede opfok ligt. De opfokkers verdienen 
een groot compliment,” aldus Somers.

Eerste aflevering Novogen legkoppels  
Verbeek in Nederland en België een feit

Vrijdag 12 oktober overhandigde de toenmalige 
demissionair staatssecretaris Bleker van eL&I officieel het 
NVWA certificaat voor eU AI compartimentering aan Pieter 
Kruit, algemeen directeur van Verbeek. De VPI (Verbeek 
Poultry International) - bedrijven en de VPI- broederij 
in Biddinghuizen zijn erkend als eU AI compartiment. 
Verbeek is het eerste bedrijf in Nederland en het tweede 
in europa dat deze erkenning heeft gekregen. Daarmee 
biedt Verbeek haar afnemers van vaccineieren de grootst 
mogelijke leverbetrouwbaarheid. De farmaceutische 
industrie gebruikt vaccineieren voor de productie van 
vaccins in de humane gezondheidszorg.

De OIe, de wereldorganisatie voor dierziekten, biedt 
bedrijven de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden 
door te kunnen produceren en leveren bij een uitbraak 
van vogelgriep. Zij moeten voldoen aan strenge eisen, 
zoals strikte beperkingen voor bezoekers, minimale 
afstand tot andere pluimveebedrijven, voorschriften voor 
voerleveranties en kadaverafvoer en strenge controle op 
vogelgriep. Betrokken pluimveebedrijven moeten continue 
aan deze eisen voldoen en in geval van een uitbraak van 
vogelgriep worden de eisen verzwaard wat ook grote 
inspanningen vergt van betrokken pluimveehouders. Met 
het eU AI certificaat heeft Verbeek binnen een geografisch 
compartiment ontheffingen voor bedrijfsbezoeken en  
ei- en diertransporten onder strenge voorwaarden.

Vijf vaccineiproductiebedrijven en de vaccinbroederij in  
Biddinghuizen vormen samen een eU AI compartiment 
over de geografische compartimenten heen. Staats- 
secretaris Bleker over de inspanningen van Verbeek: “ 
De Nederlandse pluimveesector is onvoorstelbaar sterk 
en onvoorstelbaar kwetsbaar tegelijkertijd. Dit eU AI 
certificaat vermindert de kwetsbaarheid,” aldus Bleker. 
“Deze methodiek kan ook toepasbaar zijn voor andere 
sectoren om hun toekomst veilig te stellen.” 

Met het verkrijgen van dit certificaat zet Verbeek 
een belangrijke volgende stap in het streven naar 
een duurzame markt, waarin voedselveiligheid, 
biodiversiteit en diergezondheid moeten leiden tot een  
toonaangevende en duurzame Nederlandse legsector. 

Verbeek ontvangt certificaat 
EU AI compartimentering uit 
handen van Bleker
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Nieuws uit de DAP Verbeek

IB situatie Gelderse Vallei

*  De polymerase-kettingreactie, vaak afgekort tot PCR (van Polyme-

rase Chain Reaction), is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden 

DNA (enkele moleculen) specifiek een of meer gedeeltes te multi-

pliceren (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren.

Sinds begin augustus worden op de Gelderse 

Vallei IB infecties waargenomen bij koppels 

met wisselende leeftijden. De verschijnselen 

wijken behoorlijk af van wat normaal wordt 

gezien bij een IB infectie.

Verschijnselen
Na de IB infectie duurt het herstel lang (tot wel 10 weken). 
De infectie veroorzaakt een productiedaling, variërend van 
een paar procent tot wel 30 procent. In een enkel geval 
worden licht gekleurde eieren gezien, maar over het alge-
meen is de eikwaliteit niet afwijkend. Hoeveelheid uitval, 
water en voeropname zijn wisselend (van goed tot slecht). 

Wat deze IB koppels overeen hebben, is dat er een enorm 
conditieverlies bij de hennen is waar te nemen.

Uitslagen
Uitslagen van ingezonden dieren naar de Gezondheids-
dienst (GD) in Deventer vermelden in de meeste geval-
len het beeld van een virale voorste luchtweginfectie. In 
veel gevallen is er ook schade en/of ontsteking van het 
legapparaat, waarbij vooral de gestoorde follikelvorming 
opvallend is. 
Met behulp van PCR* technieken werden uiteindelijke 
meerdere IB varianten aangetroffen of getypeerd. Voor 
het grootste deel gaat het om infecties met IB 1466 en 
D388 stammen. Daarnaast werden ook Mycoplasma sy-
noviae (MS), e.coli, Pasteurella en Vlekziekte gevonden. 

Het is tot nu toe nog niet duidelijk of er alleen sprake is 
van een hogere infectiedruk voor IB, of dat er mogelijk ook 
nog een nieuwe variant van het IB virus een rol speelt (of 
meerdere varianten).

Aanpak
Het opfokconcept van Verbeek is er onder meer op ge-
richt om de hennen een optimale bescherming tegen IB 
te geven. De basis voor deze bescherming ligt geborgd 
in het IB-vaccinatiebeleid dat Verbeek hanteert. De keu-
ze, de manier van toedienen en de tijdstippen van de IB 
vaccins zijn daarbij van groot belang. Maandelijks wordt 
door de dierenartsen van Verbeek bekeken of het vaccina-
tieschema nog voldoet, of dat het schema moet worden 
aangepast. Dit gebeurt op basis van recente informatie 
over de infectiedruk. Op deze manier probeert Verbeek 
een optimale bescherming tegen IB voor moederdieren 
en leghennen te realiseren. 

Naast het zorgvuldig vaccineren tegen IB, zijn er meer 
zaken die een rol spelen bij de IB-aanpak. Het één leeftij-
den-opfokconcept en de extra maatregelen die door de 

planning worden getroffen bij het importeren van broed-
eieren en kuikens zijn belangrijke maatregelen om de uit-
eindelijke bescherming te optimaliseren. 

In overleg met de GD heeft DAP (Dierenartsenpraktijk) 
Verbeek een advies opgesteld voor nieuwe legkoppels 
die worden opgezet binnen het gebied van de Gelderse 
Vallei. Doel is het aanvullend en beter beschermen van 
deze koppels hennen tegen de recentelijk gevonden IB 
veldinfectie(s). 

Naast het algemene advies om nieuwe koppels goed op te 
vangen is nu de aanvulling gemaakt dat de mogelijkheid 
bestaat om in de 19e-20ste levensweek het koppel opnieuw 
te vaccineren tegen de IB D388 stam met Poulvac IB QX. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de 
begeleidend dierenarts van uw bedrijf, zodat deze samen 
met u een bedrijfsspecifiek plan van aanpak kan opstellen. 

Eierstok van een hen 
met een IB infectie
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Agenda
vrijdag 4 januari 2013 

van 14.00 tot 18.00 uur
 Open dag familie Ruiter 

Postweg 1, 3772 MJ Barneveld

23 en 24 januari 2013  BIOVAK 

IJsselhallencomplex, Rieteweg 4 te Zwolle

vrijdag 1 februari 2013 

in de namiddag

Open dag familie Verhaegen

Nieuwe opfokstal, Poultryfarms (Guido Verhaegen), 

Roerdompstraat 1, Geel (BeL)  

26 t/m 28 februari 2013 Landbouw Intensieve Veehouderijdagen 

De Voorde 30 te Venray

Verbeek wenst u 
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
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