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Voorwoord
Voor de hele pluimveehouderijsector is 2012 een bijzon-
der jaar. Eierprijzen schieten als een raket omhoog, even-
als de voerprijzen. Gevolg is dat we nu net een redelijk 
saldo kunnen realiseren. 

Dan is er het gedogen van de snavelbehandeling. De in-
voering van het nieuwe KIP-registratiesysteem en van het 
kooiverbod. 

Na de omschakeling van velen in huisvesting komen 
nu ook de ervaringen. Gedrag van een hen is veel meer 
als werkplezier alleen. Het is van groot belang voor het 
saldo. Afgelopen jaren hebben we als Verbeek veel 
energie gestoken in onder andere het verbeteren van het 
gedrag via ons opfokconcept. Maar een juist gedrag en 
aanpassingsvermogen is ook een zaak voor de fokkerij, 
door wat zij bereiken met hun fokprogramma. Dit is een 
van de redenen dat wij afgelopen jaar de Novogen-hen 
hebben ge�ntroduceerd.

Het samenspel van de invloed die Verbeek heeft op de fok-
doelen van Novogen �n het eigen proces van moederdier-
opfok tot het afleveren van het legkoppel, levert die saldo-
gerichte hen. Dat is wat wij bedoelen met 'het onderscheid 
zit niet alleen in de kip, maar juist in onze aanpak'.

Het antwoord op de vraag hoe een vitale, saldogerichte 
hen te realiseren zit in partnerschap. In deze EiGENwijs 
zal het heterosis-effect van samenwerking worden uitge-
licht. Kennis en expertise vanuit verschillende disciplines 
leiden tot de meerwaarde die bij onze klanten als saldo 
merkbaar moet zijn. Om dit verder aan u toe te lichten 
zijn wij bezig met de organisatie van de relatiedagen. Hier 
wordt onze visie op de markt, de ontwikkelingen en de 
nieuwe genetica aan u gepresenteerd. U bent van harte 
welkom. 

Pieter Kruit
Algemeen directeur 
Verbeek

Novogen en Hubbard zijn inmiddels bekende 

namen binnen de sector. Het moederbedrijf 

achter deze leg- en vleeskippenfokbedrijven, 

Groupe Grimaud, zal echter voor velen nog on-

bekend zijn. Daar komt verandering in als het 

aan Groupe Grimaud ligt. In dit nummer van 

EiGENwijs een beknopte geschiedenis van 

het Franse Groupe Grimaud. Een familiebedrijf, 

ontstaan op het boerenerf en uitgegroeid tot 

tweede grootste fokkerijorganisatie ter wereld.

Groupe Grimaud is een onafhankelijke, internationale 
multinational met twee kernactiviteiten: fokkerij en 
biofarmacie. Het bedrijf wordt gerund door de tweede 
generatie Grimauds en is daarmee een familiebedrijf; 
overgegaan van vader op zoon. Sinds eind jaren '60, toen 
de twee broers Joseph en Bernard het bestaansrecht van 
hun familieboerderij zeker wilden stellen, tot vandaag de 
dag heeft het bedrijf een groei doorgemaakt die ze in de 
beginjaren niet hadden kunnen bevroeden. De Grimauds 
begonnen in 1968 op het eigen erf met hun fokkerijacti-
viteiten; 44 jaar later zijn er ongeveer 1.600 medewerkers 
van 30 nationaliteiten over de hele wereld werkzaam voor 
Groupe Grimaud.  

Fokkerij en biofarmacie
Vanaf de jaren '70 maakte het bedrijf een gestage groei 
door. In de jaren '80 breidde het bedrijf de activiteiten uit 
met de fokkerij in konijnen, pekingeenden en duiven. In 
1985 overleed ��n van de broers: Bernard. Fr�d�ric Gri-
maud, zoon van Joseph en de huidige CEO van Groupe 
Grimaud, werkte vanaf 1988 bij het bedrijf op de ver-
koopafdeling. In de jaren daarna groeide het bedrijf door 
overname van een aantal concurrenten. Internationaal 
werden vestigingen geopend in China en Maleisi�. In de 
jaren net voor de eenentwintigste eeuw investeerde het 
bedrijf in de kippenfokkerij en de vermeerdering en keek 
het naar mogelijkheden om de kernactiviteiten uit te 
breiden. De kennis en ervaring die Groupe Grimaud met 
de fokkerij van verschillende diersoorten had opgedaan, 
kon goed worden ingezet op het gebied van Life Sciences.  
De bedrijfsactiviteiten werden daarom uitgebreid met 
biofarmacie. 

Begin deze eeuw trad Fr�d�ric Grimaud aan als bestuurs-
voorzitter. Groupe Grimaud herstructureerde haar broe-
derijactiviteiten ingrijpend: het bedrijf nam afscheid van 
de regionale bedrijven en commerci�le broederijen die 
ver van het hoofdkantoor in Roussay af lagen en concen-
treerde zich op haar core business: fokkerij en biofarma-
cie. Het beleid van niet-verticaal integreren (focus blijft 
liggen bij de fokkerij) is vandaag de dag nog steeds een 
speerpunt van Groupe Grimaud.

Groupe Grimaud

Het bedrijf achter Novogen
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Novogen
In 2005 werd de vleeskuikenfokker Hubbard van Merial 
overgenomen. Met deze nieuwe fokkerijaanwinst ver-
dubbelde Groupe Grimaud in omvang en werd daarmee 
de op ��n na grootste multi species fokkerijorganisatie 
ter wereld. In de daarop volgende jaren startte Groupe 
Grimaud met de distributie van haar eigen foklijnen voor 
leghennen onder de naam Novogen. Het bedrijf heeft zich 
eerst gericht op het volledig integreren van Hubbard bin-
nen de Grimaud-groep. Vervolgens werd het internatio-
nale netwerk van Hubbard gebruikt om de legrassen van 
Novogen uit te rollen. Die aanpak, gecombineerd met de 
strategie om zich te richten op de verkoop van (groot)ou-
derdieren en zich niet bezig te houden met de productie 
en distributie van commerci�le hennen, wierp zijn vruch-
ten af: sinds de start van Novogen in 2008 laat het bedrijf 
een snelle groei zien. 

Varkens en aqua genetics
De laatste jaren heeft Groupe Grimaud de fokkerijbezig-
heden verder uitgebreid met de varkensfokkerij Newsham 
Choice Genetics; de nummer twee in de Verenigde Staten. 
In 2011 werd deze fokkerijtak flink uitgebreid met de Fran-
se varkensfokker Pen Ar Lan. Nu is Groupe Grimaud ook 
een wereldspeler in de varkensfokkerij.
In 2012 is Groupe Grimaud ook nog met een nieuwe 
fokke rijtak begonnen: 'aqua genetics'.

Vraag naar dierlijke eiwitten
Groupe Grimaud ontwikkelt, innoveert en groeit door. In 
een tijd waarin de wereldbevolking met het aanzienlijke 
aantal van 220.000 personen per dag toeneemt, heeft 
het bedrijf zich tot doel gesteld om de wereldwijde uit-
daging van voedselvoorziening en gezondheidszorg aan 
te gaan. Het bedrijf wil bijdragen aan een goede gezond-
heidszorg en voedselproductie in de vorm van dierlijke 
eiwitten. Daar liggen nog veel kansen en mogelijkheden 
voor Groupe Grimaud. Daarbij hanteert het bedrijf twee 
belangrijke waarden: klanten staan voorop en streven 
naar een gezond bedrijf met betrokken, gemotiveerde en 
gewaardeerde werknemers. Hiermee denkt Grimaud de 
groei door te kunnen zetten. Dit, met altijd de boerenach-
tergrond van de Grimauds in het achterhoofd.

interview met fr�d�ric grimaud 
Hoe denkt u met Groupe Grimaud mondiale uitdagingen 
zoals voedselschaarste, gezondheidszorgproblemen en 
de economische crisis aan te pakken, waar ziet u kansen?
De wereld verandert snel. Velen denken dat het crisis is, 
terwijl het eigenlijk om een verschuiving van het we-
reldbeeld gaat. De 'ontwikkelde landen' worden nu ge-
confronteerd met het feit dat ze geen monopoliepositie 
meer hebben op welvaart. Een nieuw evenwicht voor 
de verdeling van de welvaart tussen ontwikkelde en de 
zich in snel tempo ontwikkelende landen is nodig. Deze 
situatie biedt juist enorme kansen: er worden nieuwe, 
zeer dynamische markten aangeboord die een werkelijk 
groeipotentieel vertegenwoordigen in een wereld waar 
de bevolking iedere dag met 220.000 mensen toeneemt. 
U moet beseffen dat dit dus ieder jaar 80 miljoen men-
sen extra zijn. Dat is meer dan de totale bevolking van 
het Verenigd Koninkrijk. Allemaal mensen die ook voe-
ding en medische behandeling nodig hebben. Met onze 
twee kernactiviteiten, biofarmacie en fokkerij, streven we 
naar een betere wereld met een goede gezondheid voor 
mens en dier. Wij streven op een zo natuurlijke mogelijke 
wijze naar een verdere verbetering van de voedselproductie. 
Met als doel om alle mensen in de wereld zo effici�nt mo-
gelijk van hoogwaardige dierlijke eiwitten te voorzien.  De 
bedrijfstakken waarin wij opereren kennen groei dankzij de 
toenemende bevolking en de behoefte aan natuurlijke en 
economische oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. 

Welke ontwikkelingen verwacht u in de nabije toekomst 
in de diergenetica?
Gezien de groei van de mondiale vraag naar dierlijke ei-
witten en de positieve impact hiervan op groei van ons be-
drijf, kunnen wij onze R&D-programma's verder uitbrei-
den. Basis hierin blijft kwantitatieve selectie gebaseerd op 
individuele meting van dierprestaties om zo de allerbeste 
dieren voor de volgende generatie te selecteren. Daarnaast 
gebruiken we de nieuwere technieken zoals 'genomics' 
waarbij gebruik wordt gemaakt van Marker Assisted Se-
lection (MAS). Een selectiemethode die een betere nauw-
keurigheid geeft. Dit geeft een versnelde evolutie, maar 
zeker geen revolutie zoals sommigen denken. Als een van 
de weinige bedrijven hebben we via ons varkensfokbedrijf 
Newsham Choice Genetics al praktijkervaring opgedaan 
met de praktische implementatie van deze techniek.  

Ik geloof sterk dat normaal diergedrag onder verschillen-
de omstandigheden een steeds belangrijker selectiecrite-

rium wordt. Dan kunnen dieren namelijk hun werkelijk ge-
netisch potentieel onder verschillende omstandigheden 
tot uiting brengen. Het doorontwikkelen van de 'RFID-be-
nadering' (Radio Frequentie Data Identificatie) biedt ons 
mogelijkheden om in veldomstandigheden en in stallen 
dieren op natuurlijke gedragseigenschappen te selecte-
ren. Zo verkrijgen we zeer effici�nte dieren die ook gemak-
kelijker te houden zijn in  de diverse houderijsystemen en 
verschillende omstandigheden. Binnen ons concern heb-
ben we al verscheidene projecten ge�mplementeerd om 
op natuurlijk gedrag te selecteren en de resultaten daar-
van zien we nu in het veld. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de Novogen producten. Deze hennen zijn geselecteerd op 
hun rustige gedrag in grotere groepen.

Waarom koos uw bedrijf Verbeek als leverancier van 
Novo gen legkippen in Nederland, Belgi�, Duitsland en  
Polen?
Hier kan ik gemakkelijk antwoord op geven. We beschou-
wen Verbeek als de allerbeste distributeur in deze landen. 
Als onderdeel van onze strategie willen wij bij Groupe  
Grimaud niet betrokken zijn bij de productie en distributie 
van commerci�le legkippen. We zijn altijd op zoek naar de 
beste mogelijkheden in elke regio en het is duidelijk dat 
Verbeek het sterkste bedrijf is in dit deel van de wereld 
met veel ervaring in de productie en distributie van kwa-
liteitskippen en het opfokken van jonge hennen voor welk 
productiesysteem dan ook. Dus de keuze voor Verbeek was 
gemakkelijk voor ons. We zijn verheugd dat Verbeek er voor 
koos om met Novogen te werken. Een perfecte combinatie!

Groupe Grimaud Financi�le partnersFamilie Grimaud

Biofarmacie Genetische  
dierselectie

Vaccins,  
prote�nes,  

antilichamen  
en pharma  
moleculen

Vaccins, 
bacteri�le flora 

en analyse 

Serum,  
pharma  

prote�nes,  
konijn en  
SPF opfok

Eenden en 
ganzen,  
Guinea  

gevogelte  
en duiven

Vleeskuikens Leghennen Varkens

Vivalis Filavie Hypharm Grimaud 
Fr�res  

Selection

Hubbard Novogen Choice Swine
Genetics

Newsham 
Choice Swine 

Genetics
Penarun 

Choice Swine 
Genetics

Naast haar fokkerijactiviteiten houdt Groupe Grimaud 
zich ook bezig met biofarmacie. 
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Technisch  
resultaten formulier
Verbeek evalueert doorlopend het opfokconcept door ge-
gevens te verzamelen en te registreren aan de hand van 
het technische resultatenformulier. Hiermee wordt het 
opfokconcept verder geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld bij de 
focus op een langere levensduur van de hen zijn de verza-
melde gegevens essentieel om het effect van het opfok-
concept meetbaar te maken. 
Het technisch resultatenformulier bevat alle mogelijke 
gegevens van de opfok, aangevuld met technische re-
sultaten van de hennen tot aan het einde van de leg. 
Een ingevuld exemplaar wordt naar de pluimveehouder 
toegestuurd. De technische resultaten van het legkoppel 
verzamelt onze voorlichter vanaf het opzetten van het 
nieuwe koppel. Op deze manier draagt de terugkoppeling 
van resultaten van het legbedrijf bij aan de richting van 
zowel het opfokconcept als de fokkerij. 

KiP-regeling
Vanaf 15 juni 2012 worden de verplaatsingen van hennen 
op stalniveau gemeld in het vernieuwde KIP (Koppel Infor-
matiesysteem Pluimvee) van het Productschap Pluimvee 
en Eieren (PPE). Voorheen werden de verplaatsingen van 
pluimvee alleen op bedrijfsniveau gemeld door ons. Met 
ingang van 15 juni 2012 gebeurt het aan- en afmelden van 
pluimvee dus op stalniveau. Dit vereist aanvullende infor-
matie over de plaatsingsruimte van hennen op stalniveau. 
Uiteraard verzorgen wij nog steeds de melding in het 
KIP-registratiesysteem voor u. U krijgt met de factuur een 
kopie van het overplaatsingsformulier toegezonden. Ter 
bevestiging van de wijziging ontvangt u ter controle een 
terugmeldingsformulier van het PPE.

Eerste opfokkoppels  
Novogen opgezet
Verbeek heeft in juni 2012 de eerste opfokkoppels  
Novogen van eigen ouderdieren opgezet. De opfokker 
met de eerste NOVOgen White kuikens is erg tevreden: 
"De kuikens zijn levendig en gaan goed op het water en 
voer af. Ze zijn vlot, ondanks dat de moederdieren erg jong 
zijn." Ook de Duitse opfokker met de NOVOgen Brown 
Light kuikens is tevreden: "Mijn eerste indruk is prima en 
het ziet ernaar uit dat de kuikens goed opstarten." 

Verbeek broedt grote  
aantallen henkuikens uit
In ��n dag is het grote aantal van 182.500 henkuikens bij 
Verbeek in Zeewolde uitgebroed. Bijna anderhalf jaar na 
de opening van de innovatieve broederij van Verbeek is 
deze prestatie behaald. In de broederij heeft Verbeek de 
flexibiliteit om niet alleen kleine of middelgrote, maar 
ook hele grote koppels eendagskuikens volgens de speci-
fieke klantwensen af te leveren. Want, "Verbeek levert wat 
de markt vraagt", aldus algemeen directeur Pieter Kruit. 
"Het gaat ons niet zozeer om het record an sich, maar des 
te meer om het belang van dit record. Dit toont namelijk 
aan dat Verbeek kan inspelen op de behoefte van de klant. 
Door schaalvergroting van legbedrijven is het noodzake-
lijk om deze aantallen van ��n leeftijd en uniforme kwali-
teit in ��n keer te kunnen leveren."

Opfokkers Renate en G�nter Brinks

"We doen alsof de kippen van ons zijn"

Toen de familie Brinks uit Laar (DLD) op zoek 

ging naar mogelijkheden voor de toekomst 

voor hun agrarische bedrijf kwam al gauw het 

idee van een opfokstal voor leghennen op ta-

fel. "Zo'n stal kunnen we hier met onze eigen 

mensen beheren." Want een extra werknemer 

in dienst nemen - dat was niet de bedoeling van 

de bedrijfsuitbreiding. En zo werden in septem-

ber 2011 de eerste kuikens opgezet. Hoe kijkt het 

gezin nu terug op de afgelopen 10 maanden?

Het erf van de familie Brinks ligt er tiptop bij en is uitno-
digend aangelegd: overal bloeien bloemen en het ziet er 
keurig uit. G�nter verontschuldigt zich: "Het is wel een 
beetje luidruchtig hier, de ligboxenstal van de koeien 
wordt zojuist door een bedrijf gereinigd." De kantine is 
gezellig en professioneel ingericht. Ook hier wordt gelet 
op hygi�ne en netheid. Aan alles is te merken dat G�nter 
en Renate Brinks hun werk met plezier doen.
Bij de vraag of de melkveehouderij goed te combineren 
is met de leghennenopfok zijn de echtgenoten het met 
elkaar eens. Niet alleen door de werktijden vullen de twee 
bedrijfstakken elkaar goed aan. Renate: "Het is in de leg-
hennenopfok net als in de runderopfok. Je hebt gevoel 
voor de dieren nodig, je moet met aandacht door de stal 

Taart voor personeel 
broederij.
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gaan en ook op kleine veranderingen letten. Alleen dan 
heb je aan het eind goede resultaten en plezier in je werk. 
Dat is bij kippen niet anders dan bij koeien."

Nivo Varia - Een goed systeem voor de toekomst
Samen met Verbeek werd besloten om de stal met een 
Nivo Varia systeem in te richten. De pluimveehouders zijn 
nog steeds heel tevreden met deze beslissing. Renate: 
"De hennen kunnen in dit systeem vanaf het begin vrij 
bewegen. En dat is immers waar we naar streven: een 
vitaal koppel leghennen afleveren die straks goed door 
het legsysteem beweegt. Nivo Varia is een systeem voor 
de toekomst."
Een ander voordeel is ook dat door de in hoogte verstel-
bare plateaus het natuurlijke gedrag van de hennen be-
vorderd wordt, zo legt het echtpaar Brinks uit. Bovenin 

wordt gevoerd, onderin is de watervoorziening. De kippen 
worden hierdoor gedwongen door het hele systeem te 
bewegen. Bovendien zijn de hennen in het Nivo Varia sys-
teem rustig en laten ze een goed nestgedrag zien.
Nivo Varia zorgt voor een plezierige manier van werken. 
"Voor ons biedt dit opfoksysteem een goed en eenvoudig 
overzicht bij de controle." En ook de reiniging na het af-
leveren van een koppel is met relatief weinig inspanning 
te doen. Alle platforms kunnen omhoog gezet worden. 
Bij een goede voorbereiding kan de schoonmaakploeg de 
hele stal in twee � drie dagen volledig reinigen.

Feedback van de legpluimveehouder is belangrijk
G�nter en Renate Brinks doen er alles voor om aan het eind 
van de opfokperiode een goed koppel te kunnen leveren. 
"Je hoopt als opfokker immers altijd dat de latere legpluim-

veehouder het goed heeft met de jonge hennen. Het is fijn 
om van de begeleider te horen dat een koppel zich ook na 
het afleveren goed ontwikkelt. En als er verbeterpunten 
zijn horen we die natuurlijk ook graag. Alleen  op die ma-
nier kan een bedrijf zich verder ontwikkelen." Daarom is 
een goed contact met de opfokbegeleider belangrijk. Hij 
is de spil in de samenwerking tussen Verbeek, de opfokker 
en de legpluimveehouder via de vertegenwoordiger. "Dat 
moet gewoon goed zitten, dan zijn alle partijen tevreden", 
legt het echtpaar Brinks uit. Niet in de laatste plaats hoort 
ook een zekere passie voor de opfok bij het vak. "En de 
mentaliteit is in dit beroep van belang. Je mag niet volledig 
op de computer vertrouwen. Ook permanente controle in 
de stal hoort bij het dagelijkse werk. Maar als je je met hart 
en ziel inzet, kun je er ook van uitgaan dat je uiteindelijk 
goede resultaten hebt. De kippen zijn weliswaar niet van 
ons, maar we gaan wel zo met ze om."

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf van de familie Brinks wordt door het echtpaar 
Renate en G�nter Brinks gerund. Met hun twee dochters 
wonen zij in Laar, ongeveer 500 meter van de Neder-
landse grens. De oudste dochter Janine (21) zal het bedrijf 
overnemen. Nu studeert zij echter nog en gaat binnenkort 
voor een stage van drie maanden naar Canada vertrekken. 
De jongste dochter Yvonne (16) gaat vaak 's avonds door 
de stal. Bovendien werkt er een stagiaire op het bedrijf 
mee. Hij gaat ��n dag per week naar school en doet zijn 
praktijkervaring voor de opleiding op het bedrijf van de 
familie Brinks op.

Het bedrijf is van oudsher een melkveebedrijf. Momenteel 
heeft het ongeveer 180 dieren, waaronder ook het jong-
vee en de stieren die gemest worden. Bovendien worden 
industrieaardappelen en ma�s verbouwd, maar dat is 
waarschijnlijk dit jaar voor het laatst. Sinds september 
2011 is de opfokstal voor leghennen in gebruik. Het werk in 
de kippenstal is goed te combineren met de melkveehou-

derij: "Eerst gaan we 's ochtends vroeg melken en dan na 
het ontbijt gaan we naar de kippen. Meestal zijn we rond 
half tien bij de kippen, maar het is ook geen probleem als 
het een keer half twaalf wordt." In totaal kunnen in de stal 
60.000 jonge hennen gehouden worden. 
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In 1997 koopt Groupe Grimaud haar eerste zuivere leglijnen met onder andere de rassen Rhode 

Island, Leghorn, Sussex en New Hampshire. Pas veel later, in juli 2008, wordt de fokkerijorganisatie 

Novogen formeel opgericht. Nu vier jaar later is de Novogen-hen al in meer dan 40 landen verkrijg-

baar en blijft het marktaandeel verder groeien. Het speerpunt van fokkerijorganisatie Novogen is 

fokken op gedrag gecombineerd met een goed rendement. 

Door het grote belang van gedrag op het resultaat van de 
leghennen op het gebied van ei-kwaliteit, leefbaarheid, 
persistentie en arbeidsintensiviteit, is het fokken daarop 
zeer belangrijk. Dat is ook waar de focus bij Novogen ligt. 
De resultaten van deze  fokkerijorganisatie laat zien dat de 
groeiende groep klanten dat ook merkt in hun resultaten. 

Invloed op fokdoel
Verbeek heeft gedurende de jaren vaker gekozen voor de hen 
waar de pluimveehouder het beste rendement en werkple-
zier van heeft. Naar aanleiding van gesprekken met Groupe 
Grimaud en haar fokkers werd besloten om Novogen in het 
assortiment op te nemen. Deze Europees gefokte hen zorgt 
voor de broodnodige uitbreiding van de genenpool. 

Tevens heeft Verbeek invloed op het fokdoel van Novogen. 
Die invloed is van groot belang. In de huidige pluimvee-
houderij is het gedrag van de hen behoorlijk bepalend: 
niet alleen voor het werkplezier, maar juist ook voor het 
rendement. 

Bij de selectie op gedrag wordt onder andere naar het 
sociale gedrag in groepshuisvesting en het nestgedrag 
gekeken. Daarnaast wordt intensief geselecteerd op 
een goede bevedering. De hennen krijgen in de testperi-
ode uitdagingen in voer en klimaatwisselingen. Hierdoor 
wordt het adaptatievermogen, oftewel het vermogen om 
zich makkelijk aan de omstandigheden bij u als pluimvee-
houder op het bedrijf, getest. 

Fokprogramma 
De omstandigheden waarin de hen moet presteren, be-
paalt of het genetisch potentieel tot uiting kan komen. 
Door bij het fokken zo dicht mogelijk op de lokale om-
standigheden qua voer en huisvesting aan te sluiten, is 
de benutting van het genetisch potentieel beter. De ge-
netische vooruitgang wordt door Novogen met behulp 
van de traditionele kwantitatieve selectie (BLUP) bepaald, 
aangevuld met de nieuwere Genomics-technieken (Mar-
ker Assisted Selection) om deze vooruitgang verder te 
versnellen en te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in 
een hen die een hoge eikwaliteit in zowel eischaalkleur, 
dooierpercentage en schaalsterkte combineert met een 
duurzame, effici�nte productie.

De zuivere lijnen worden de eerste 60 weken per familie 
op hun gedrag in groepshuisvesting geselecteerd. Pas na 
60 weken worden de hennen geselecteerd op eikwaliteit 
en effici�nte productie. Dit zorgt ervoor dat de Novogen-
hennen niet alleen een voorsprong hebben op gedrag, 
maar juist ook op eikwaliteit aan het einde van de leg-
periode. De hen heeft een hogere leefbaarheid (oftewel 
lagere uitval) en kan langer doorleggen. Dit vergroot niet 
alleen het rendement op het ge�nvesteerd vermogen van 
de stal (minder leegstand), maar ook door een lagere af-
schrijving van de hen. Verbeek heeft mede door haar in-
vloed op het fokdoel van Novogen nieuwe hennen in haar 
assortiment die volledig aansluiten op de vraag vanuit de 
markt.

Onafhankelijke testen
Erg mooi natuurlijk. Maar waar blijkt nu het succes van 
Novogen uit? In Ustrasice, waar jaarlijks de rassentest 
wordt uitgevoerd (eerder gebeurde dat in Lelystad), werd 
in 2009 meegedaan door Novogen. Dat Novogen geen 
eendagsvlieg is, blijkt uit het feit dat Novogen niet al-

leen in 2009 maar ook de daaropvolgende jaren de top 
behaalde. Ook in de recentere Beierse Landanstalt-verge-
lijkingstest scoorde Novogen goed. De NOVOgen Brown 
Classic behaalde niet alleen het hoogste aantal eerste 
soort eieren, maar combineerde dit ook nog eens met het 
laagste voerverbruik per ei en een goede eischaalkwaliteit 
aan het einde van de legcurve.

Verbeek heeft inmiddels al veel koppels NOVOgen Brown 
Classic, NOVOgen Brown Light en NOVOgen White ver-
kocht. Wat hennen in een vergelijkingstest doen is interes-
sant maar welk rendement deze hennen bij u op het be-
drijf behalen interesseert ons meer. We houden u graag 
op de hoogte van de resultaten van de Verbeek-Novogen-
hennen in de Nederlandse praktijk.

Eerste praktijkkoppel NOVOgen White
Het allereerste koppel NOVOgen White leghennen op het 
bedrijf van Manders in Volkel nadert inmiddels de piek-
productie. Op 26 weken produceren deze scharrelhen-
nen ruim 96% met een extreem lage uitval, vrijwel geen 

grondeieren en een heel rustig gedrag. Iedereen die het 
koppel bezoekt, is hier verbaasd over. "Het lijken wel brui-
ne hennen, zo rustig zijn ze. Het is een mooie, rustige kip!", 
zijn de woorden van pluimveehoudster Manders.

Kwaliteit Novogen-hennen sluit aan bij behoefte vanuit de markt

Novogen: 
nadruk op gedrag en rendement

De Novogen hennen presteren goed in 
diverse internationale vergelijkingstests.
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Focus op Verbeek-aanpak 

Onderscheidend door aanpak, uitgevoerd met passie

Verbeek staat voor: onderscheidend door aan-

pak, uitgevoerd met passie. Deze Verbeek-

aanpak is via de verschillende concepten terug 

te vinden in de hen. Een hen die bij onze klan-

ten past. In dit artikel meer informatie over 

ons broederij-, opfok- en begeleidingsconcept. 

Saldo, rendement, resultaat, passie en plezier 

zijn hierin terugkerende steekwoorden. 

De afgelopen decennia heeft Verbeek een onderschei-
dende aanpak ontwikkeld waarin kwaliteit en duurzaam-
heid centraal staan. De aanpak start met het moeder-
dierbestand in eigen beheer en de nieuwe broederij met 
bijbehorend broederijconcept voor de levering van kwali-
teitskuikens en broedeieren. Daarna volgt het innovatieve 
opfokconcept van Verbeek met een door de pluimvee-
houder zelf samengesteld gezondheidsprogramma. Ver-
volgens, na 18 weken, volgt de aflevering van het koppel 
hennen met eigen transport. De legpluimveehouder en 
het Verbeek-begeleidingsconcept zorgen samen voor de 
beste resultaten op het legpluimveebedrijf. 

Broederijconcept
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de pluimvee 
sector. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schaalvergroting, 
ziekte-uitbraken en de nadruk op maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (duurzaamheid, dierenwelzijn). 
Het Verbeek-broederijconcept sluit hier naadloos bij aan. 
Enkele voorbeelden:
¥  Legbroederij Verbeek in Zeewolde. Zeewolde ligt cen-

traal in een pluimveearm deel van Nederland. Hierdoor 
is de kans op vervoersverboden het kleinst en de lever-
betrouwbaarheid dus het grootst.

¥  Dagelijks zijn de broederijmedewerkers in de weer om 
de klantwensen in te vullen. Zij maken het verschil!

¥  Verbeek kan door haar moederdierbestand en de daar-
op aansluitende broedcapaciteit goed voldoen aan de 
aflevervraag van verschillende aantallen koppels kui-
kens op dezelfde dag. In de broederij heeft Verbeek de 
flexibiliteit om niet alleen kleine of middelgrote, maar 
ook hele grote koppels kuikens volgens de specifieke 
klantwensen af te leveren. 

¥  Naast de (flexibiliteit in) kwantiteit, is kuikenkwaliteit 
het allerbelangrijkste speerpunt binnen de broederij. 
Daarom werkt de broederij met de strengste hygi�ne-
eisen (ISO 22000 (HACCP)). 

¥  De broederij is voorzien van de modernste klimaat- en 
broedtechnieken. Iedere ruimte heeft een separate kli-
maataansturing, waar temperatuur, luchtvochtigheid 
en luchtdruk worden aangestuurd. 

¥  Na binnenkomst worden de broedeieren op basis van 
ras, moederdierleeftijd en verwachte opslagduur on-
der specifieke condities opgeslagen. Dit komt de kui-
kenkwaliteit bij uitkomst ten goede. Na de opslagpe-
riode zorgt een unieke voorverwarmruimte ervoor dat 
de eieren met een uniforme eischaaltemperatuur de 
broedmachine in gaan. Dit resulteert na 21 dagen in een 
korte, snelle uitkomst en dus uniforme kuikens met een 
lagere kans op bacteri�le besmetting. 

¥  De aansturing van het klimaat- en broedproces is vol-
ledig gedigitaliseerd, waardoor er een optimale track & 
tracing is van alle kuikenuitkomsten. 

¥  Warmte die tijdens het broedproces (metabolisme em-
bryo's) vrijkomt, wordt gebruikt voor het opwarmen van 
de vloer en de inkomende verse buitenlucht. Dit geeft 
een besparing op energieverbruik en -kosten: een duur-
zame oplossing. 

¥  Verbeek combineert meer dan 30 jaar broedervaring 
met een continue investering in kennis en onderzoek.  

Opfokconcept
Alleen een kwaliteitshen kan presteren wat genetisch 
mogelijk is! Goede legresultaten beginnen met een goe-
de opfok. Samen met onze gedreven opfokkers en voer-
partners zetten wij ons in om u een vitale, legrijpe hen 
te leveren volgens het unieke Verbeek-opfokconcept. Het 
volgende kunt u van ons verwachten:
 ¥ Heldere classificatie van opfoksystemen.
¥ Uniform en helder opleidingsprogramma voor uw hen.
¥ Betrokken opfokkers.
¥ Uniform opfokconcept.
¥  Helder trainingsdoel voor de hen, passend bij de om-

standigheden van de legstal.
¥ Geen concessies op gezondheidsaspecten.
¥ Veterinaire begeleiding.
¥ Zo�logische opfokbegeleiding.
¥ Nutritionele begeleiding van partners.
¥  Alle acties gericht op een onbelemmerde ontwikkeling 

van een hen die klaar is voor een topprestatie.
¥  Weerstand door vitaliteit en juiste karkasopbouw.
¥  Een hoge bezetting en budget-opfok zijn in onze per-

ceptie een gebrek aan visie!
Met deze werkmethode voorziet het unieke Verbeek- 
opfokconcept in de behoefte van de juiste opfok voor  
iedere soort leghen. Het onderscheid zit niet alleen in de 
kip, maar ook in de juiste opfok! >>

De Verbeek-concepten in beeld
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Verbeek-opfokconcept in de praktijk
Het opfokconcept van Verbeek zorgt niet alleen in de 
legstal voor betere resultaten. Een prachtig voorbeeld 
daarvan is het resultaat van het koppel bij de familie 
Van Ingen uit het Veluwse De Glind. Zij slaagden erin 
om meer dan 100.000 hennen af te leveren met een 
uitvalspercentage van minder dan 2% over 18 weken. 
Tevens kwam de uniformiteit van de koppels uit op 
85 tot boven de 90%. De gewichten: minimaal norm 
plus 100 gram. Van Ingen bereikte dit resultaat door 
een goede klimaatbeheersing bij de opstart van de 
kuikens. De opfokker houdt de eerste vier dagen de 
temperatuur aan de hoge kant, zodat de kuikens vlot
gaan lopen en zodoende snel het water en het voer 
opzoeken. Ook een goede observatie door te horen, 
zien en voelen is volgens de opfokkers belangrijk. "De 
kuikens en opfokhennen kunnen niet praten, maar 
'vertellen' je alles als je het maar wilt zien." 

Begeleidingsconcept
Het begeleidingsconcept begint al op het moment dat 
de keuzes voor opfok, merk, eikleur, etc. worden gemaakt. 
Die keuzes zijn erop gericht om u als pluimveehouder 
het beste saldo te laten behalen. Dit doen we door voor 
de hen de overgang naar het legbedrijf te optimaliseren. 
Het begeleidingsconcept is gericht op drie zaken: u als 
ondernemer, onze hen en de communicatie over de hen 
en tussen de door u gekozen partners. 

De voerleverancier, de dierenarts en steeds vaker de 
financieel adviseur staan samen met onze vertegen-
woordiger naast u. Met name rondom de opzet van het 
koppel. De prestaties van onze hen moeten naadloos 
aansluiten bij uw doelstellingen. Niet alleen ergono-
misch maar juist ook qua technische resultaten. Mid-
dels het technisch resultatendossier worden de re-
sultaten van de inspanning gemonitord. Vervolgens 
wordt ge�valueerd of niet alleen de doelstellingen 
verder kunnen worden aangescherpt, maar ook de 
daaruit voortkomende acties om deze te behalen. 

Per 1 januari 2012 is in de legsector het gebruik  

van het bedrijfsgezondheidsplan ge�ntrodu-

ceerd. Voor velen is het bedrijfsgezondheids-

plan niet meer dan een verplicht papiertje, in-

gesteld in het kader van IKB met name om het 

antibioticagebruik terug te dringen. Toch zijn er 

veel mogelijkheden om meer uit uw persoon-

lijke bedrijfsgezondheidsplan te halen. Hoe? In 

dit artikel vindt u uitleg over wat het bedrijfs-

gezondheidsplan en -behandelplan inhouden 

en wat ze u kunnen bieden.

Het bedrijfsgezondheidsplan is een jaarlijkse analyse van 
de diergezondheidsstatus op het bedrijf. Samen met een 
erkende pluimveedierenarts wordt deze analyse uitge-
voerd.
Een aantal belangrijke onderdelen:
¥ diergeneesmiddelengebruik
¥  meest voorkomende knelpunten op het bedrijf waar-

mee de diergezondheid gevaar loopt
¥ dierenwelzijn
¥ status van de bedrijfsvoering

Bedrijfsbehandelplan
Aan de hand van deze analyse wordt een bedrijfsbehan-
delplan opgesteld. In dit behandelplan komen de volgen-
de punten aan de orde:
1. Overzicht van aandoeningen die op uw bedrijf spelen 
of gespeeld hebben. Hier wordt onder verstaan: aandoe-
ningen van biologische oorsprong (virussen, bacteri�n en 
schimmels) en zo�technische verbeterpunten zoals kli-
maat, voer- en watermanagement.
2. Doelstellingen hoe deze aandoeningen en verbeter-
punten aangepakt kunnen worden. In overleg met de die-
renarts �n eventueel de voorlichter legt men deze afspra-
ken vast om zo uw bedrijf naar een hoger plan te krijgen.
3. Overzicht van de te volgen stappen om de gewenste 
verbeteringen te realiseren. Ook worden eventueel te ge-
bruiken diergeneesmiddelen vermeld volgens het Formu-
larium Pluimvee.

Optimaliseren 
Het bedrijfsgezondheids- en behandelplan wordt mini-
maal ��n keer per jaar ge�valueerd met de betrokken die-
renarts. Verschillende pluimveehouders waarderen het 
als gedurende de ronde een dierenarts op bezoek komt 
om de vinger aan de pols te houden.

Doorgaans bezoekt de dierenarts op drie vaste momen-
ten uw bedrijf:
¥  aan het begin van de productie
¥  halverwege de ronde
¥  aan het einde  van de ronde

Aan het begin van de ronde wordt naar aanleiding van de 
veterinaire status de opzet van het koppel besproken in 
overleg met uw voerleverancier en de vertegenwoordiger 
van Verbeek. Op het moment dat de dierenarts halverwe-
ge de ronde langs komt, is het een mooie gelegenheid om 
het koppel te evalueren en de gezondheidsstrategie�n te 
bepalen voor het volgende koppel.

Door het bedrijfsgezondheids- en behandelplan meer te 
laten zijn dan slechts een verplicht papiertje, wordt alles 
wat betrekking heeft op diergeneesmiddelengebruik, 
diergezondheid en dierenwelzijn voor u geoptimaliseerd 
en gemonitord.  

Wat kan dierenartsenpraktijk Verbeek voor u betekenen? 
¥ In samenspraak met u een bedrijfsgezondheidsplan opstellen.
¥  Offici�le monstername voor monitoringsprogramma's (bijv. NCD, Salmonella, AI).
¥  Helikopterview over uw bedrijf om een goede analyse te maken en onderbouwd advies te geven.
¥  Deskundige diagnosestelling aan de hand van sectie, kweek en histologisch onderzoek.
¥  Uitwerken van een op maat gemaakt bedrijfsbehandelplan.
¥  Advies over de toegestane, te gebruiken diergeneesmiddelen.
¥  Advies over middelen die preventief gebruikt mogen/kunnen worden.
¥  Deskundig advies voor een speciaal bedrijfseigen entschema voor een optimale bescherming.
¥  Indien noodzakelijk verstrekking van diergeneesmiddelen uit eigen gecertificeerde apotheek. 
¥ Verstrekking van middelen die preventief en/of aanvullend gebruikt kunnen worden zoals vitaminen, mineralen etc.  
Kortom, een geoptimaliseerd en gemonitord bedrijfsgezondheids- en behandelplan voor een goede bedrijfsvoering.   
Meer informatie? Neem contact op met DAP Verbeek via tel. 0318 57 82 50. 

Meer halen uit uw bedrijfsgezondheids- en behandelplan
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Prijswinnaars beurzen
De winnaars van de prijsvragen tijdens de beurzen in 
Geel en Venray zijn bekend. De winnaars hebben de ant-
woorden op de vragen goed ingevuld en hun prijsvraag-
formulier werd uit de stapel inzendingen met juiste ant-
woorden getrokken. De dagwinnaars van de beurs in Geel 
ontvangen een happy-cheque (BEL) en de beurswinnaar 
op de LIV Venray krijgt een Pluim (NL). De prijzen zijn in te 
ruilen voor een leuke belevenis. We wensen de prijswin-
naars veel plezier!  
De prijswinnaars zijn: 
¥ Tinie Vanslambrouck te Veldegem
¥ Nick Desmet te Pittem 
¥ Matthias Geens  te Hoogstraten (Wortel)
¥ Eierfarm de Zoom te Weert (zie foto).

Agenda
3 augustus 

14.00 - 17.00 uur
Open dag opfokstal Nivo Varia

 Familie Van Essen 

Zuiderdijkweg 14, Wieringerwerf

3 augustus

15.00 - 19.00 uur 
 Open dag voli�re legstal 

Familie van de Laar

Nieuwedijk 19, Oirschot

23 - 25 oktober Beurs LiV Hardenberg

13 - 16 november Eurotier Hannover

Relatiedagen
Wellicht heeft u inmiddels een uitnodiging voor de relatie-
dagen ontvangen. Tijdens deze dagen informeren wij u 
over de ontwikkelingen van onze Verbeek- concepten. De 
relatiedagen bij onze transportafdeling in Ede zijn een uit-
gelezen kans om eens achter de schermen te kijken van 
onze R&O-gecertificeerde wasstraat. Hier draait alles om 
hygi�ne en uw waardevolle vrachten van 18-weekse leg-
hennen. De medewerkers geven u graag uitleg over het 
hele transport- en reinigingsproces. 
Daarnaast laten wij u kennis maken met de NOVOgen 
Brown Classic, NOVOgen Brown Light, de NOVOgen 
White en de NOVOgen Tinted. U krijgt van ons de eerste 
resultaten van de praktijkkoppels gehouden onder Neder-
landse omstandigheden. 
De dag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue, 
waarbij voldoende tijd is om samen met collega-pluim-
veehouders en mensen van Verbeek bij te praten.
U bent van harte welkom!

De relatiedagen voor de verschillende regio's vinden 
plaats op de volgende data:
Regio Zuid woensdag 29 en donderdag 30 augustus 
Regio Midden woensdag 5 en donderdag 6 september 
Regio Noord woensdag 12 en donderdag 13 september 
Meld u a.u.b. aan via de bij de uitnodiging ontvangen  
antwoordkaart of neem contact met ons op.

Vertegenwoordiger Frans Martens overhandigt  
de bloemen en de pluim aan dhr. Bongers.
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