Al 90 jaar gezonde en
eerlijke voeding voor
mens en dier

VIJF REDENEN OM TE KIEZEN VOOR SCE
OPTIMAAL RUIMTEGEBRUIK

Onze rechthoekige silo’s hebben 27% meer capaciteit dan ronde silo’s.
Bovendien hebben ze gemeenschappelijke wanden, wat de voetafdruk
van uw opslaggebouw verkleint.

MINDER STAAL

Omdat onze systemen zelfdragend zijn, wordt er minder staal gebruikt.

HYGIËNISCHE OPSLAG

Onze silo’s bestaan uit verschillende compartimenten, vermijden
verloren ruimte tussen de cellen, voorkomen condensatie en zijn van
nature zelfreinigend.

MOOI PALMARES

Ons bedrijf is al van bij de start in 1988 stabiel en betrouwbaar. Stap
voor stap vergaarden we internationale ervaring en vandaag leveren we
duurzame kwaliteitssilo’s in alle continenten.

MODULAIRE RECHTHOEKIGE
SILO’S VOOR INDUSTRIËLE
PROCESOPSLAG

SNELLE RETURN ON INVESTMENT

Onze nauwkeurige ontwerpen garanderen een snelle installatie op de
bouwplaats. Zo kunt u snel (weer) aan de slag.

info@sce.be | www.sce.be | + 32 51 723128
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Coppens Animal Solutions – Denken in oplossingen

“Ook de komende
90 jaar willen wij
een betrouwbare
partner zijn voor
de Nederlandse
veehouderij”
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De vraag naar eerlijk,
gezond en betrouwbaar
voedsel blijft altijd bestaan
De afgelopen 90 jaar heeft Coppens Diervoeding een mooie rol mogen vervullen om dier en
mens te voorzien van gezonde en eerlijke voeding. Dat zal de komende jaren niet anders zijn.
Misschien nog wel meer dan vroeger zal de vraag naar betrouwbaar voedsel centraal staan.
Daarom zijn wij optimistisch en zien wij een mooie toekomst voor ons.

Altijd betrokken

En innovatief

Met veel trots werken we in een familiebedrijf waar klanten,

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze

medewerkers en producten centraal staan. Coppens

diervoeders en het daarbij behorende advies. Door te investeren

Diervoeding voelt zich verantwoordelijk voor het bereiken

in onderzoek in onze eigen Poultry en Swine Research

van de bedrijfsdoelstellingen van haar klanten. Hierbij staan

Centres doen wij waardevolle kennis op. Onze nutritionisten

zowel de technische als financiële dierprestaties centraal.

en innovatiemedewerkers vertalen nieuwe inzichten naar

Op deze manier bereiken we continuïteit voor onze klanten

praktische oplossingen voor u als varkens- of pluimveehouder.

en voor onszelf.

Dankzij investeringen in onze dienstverlening zijn wij in staat

Resultaatgericht

onze klanten steeds meer te ontzorgen. Zo bestelt inmiddels 70
procent van onze afnemers online of via onze app.

Coppens Diervoeding wil uitblinken. Daarom richten wij ons
exclusief op voeding voor varkens en pluimvee. Onze fabriek

We hebben als bedrijf laten zien dat we goed in staat zijn ons

behoort tot de modernste van Europa en we zijn altijd bezig met

aan te passen aan veranderende omstandigheden en snel te

het verbeteren van onze processen. Dankzij deze investeringen

vernieuwen en verbeteren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat

neemt de arbeidsproductiviteit jaarlijks toe. Bij Coppens zijn de

er niet alleen toekomst is voor goede voeding, maar ook voor

lijnen kort, hebben de medewerkers een hoog kennisniveau en

Coppens Diervoeding.

gaan we voor maximale toegevoegde waarde.
Hendrik de Vor
directeur Coppens Diervoeding
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Geschiedenis

90 jaar ondernemerschap
De naam Coppens is in Brabant onlosmakelijk verbonden met
het molenaarschap. Verspreid over de hele provincie doemt
de naam Coppens in de geschiedenis van molens op. Ook voor
Coppens Diervoeding begint het allemaal bij één molen. Een
molen in Hoogeloon, gelegen aan de huidige Molenweg.

1925 De eerste molen
De 27 jaar oude Godefridus Coppens, geboren
en getogen in Udenhout koopt een eigen molen
met schuur en bouwland. Samen met zijn vrouw
Anna de Weyer legt hij hier de basis voor wat zal
uitgroeien tot Coppens Diervoeding.

1927 Een strategische zet
Aan ambitie geen gebrek. Godefridus en Anna
Coppens breiden uit. Zij kopen een bakkerij annex
kruidenierswinkel aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
Met een smid en de eierbond om de hoek, een
strategische zet.

BENEO-Animal Nutrition is specialized in providing feed
ingredients from natural sources that allow real product
innovation in order to meet today’s expectations. Our

BENEO-Animal Nutrition
Aandorenstraat 1, 3300 Tienen, Belgium
ingredients and vegetable proteins help to improve the
Tel: +32 16 801582 – Fax: +32 16 801592
well-being of all kinds of animals.
Email: info@beneo.com – Web: www.beneo.com
functional fibres, digestible carbohydrates, specialty rice
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1959 De ontwikkelingen

2000 Coppens Diervoeding

stapelen zich op

De directie neemt het besluit om ook de laatste
productiefaciliteiten te verhuizen van Hoogeloon

Godefridus gaat mee met de

naar Helmond. Nieuwe appartementen verrijzen

snelle ontwikkelingen in de

op het oude Coppens terrein, waar nog altijd naar

voederindustrie na de oorlog.

de fabriek van Coppens wordt verwezen. Coppens

Na een koekenbreker en een

Meng Unie uit Helvoirt en Coppens Mengvoeders

hamermolen, is het nu tijd voor

gaan samen verder onder de nieuwe naam Coppens

de bouw van de eerste silo en

Diervoeding.

daarmee de overgang naar een
nieuwe mengerij.

1976 Een nieuwe fabriek
Het bedrijf gaat mee in de vaart der volkeren. Er komen
silo’s bij, bulkwagens, een perserij en een computer
voor de administratie. De groei zet onverminderd door
en vraagt om meer capaciteit. In Hoogeloon wordt een
gloednieuwe fabriek gerealiseerd.

2015 Een mooie toekomst

1989 De grote verhuizing

Coppens Diervoeding blijft nog altijd een echt Brabants
familiebedrijf. Theo en Fred Coppens vertegenwoordigen

Met de vraag om nog meer
capaciteit beseft de familie Coppens
dat een extra uitbreiding te veel

directielid ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.
De blik van het bedrijf blijft toekomstgericht. Coppens

druk legt op de dorpskern van

Diervoeding voert traditiegetrouw een innovatief beleid,

Hoogeloon. Coppens verhuist

investeert met diverse partners in onderzoek en blijft

van de Kempen naar de Peel.

meedenken met agrarische ondernemers. En de fabriek

In Helmond aan de ZuidWillemsvaart wordt de modernste
fabriek van Europa gebouwd.

de derde generatie en zijn naast aandeelhouder en

in Helmond behoort dankzij de vele ontwikkelingen nog
altijd tot de modernste van Europa.

w w w. a gr i m e x . b e
We a d d va l u e to yo u r fe e d
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Inno-Feed

Onze totaalaanpak
Ons Inno-Feed concept bestaat uit advies op maat, begeleiding,

boeren. Inno-Feed draagt bij aan een geleidelijke en stabiele

en diergestuurde, bedrijfsspecifieke voersamenstellingen.

voeropname, gezonde en stabiele darmmicrobiota en een betere

Hiermee spelen we in op de actuele omstandigheden in de stal

benutting van het voer. Zo kunnen wij met onze SpeCo-voeders

en verbeteren we dierprestaties. In onze fabriek beschikken

bijdragen aan het verminderen van medicijngebruik en uitval.

wij over de mogelijkheid tot individuele structuurvermaling
van grondstoffen. Door deze intensieve bewerking vindt

Altijd tot uw dienst

een optimale ontsluiting plaats. Deze unieke manier van

Onze diernutritionisten zijn een onmisbare schakel in onze

produceren van diervoeders noemen we het Inno-Feed procedé.

Inno-Feed aanpak. Zij komen samen met ondernemers tot de

Met de totaal aanpak van ons Inno-Feed concept geven wij

ideale voeradviezen, waarbij de behoefte van het dier, benutting

ondernemers inzicht in de prestatie van de voeders en grip op

van het voer en de bedrijfsdoelstellingen allemaal meewegen. Zij

de gezondheid en prestaties van dieren.

brengen de specifieke kennis over diervoeding over en begeleiden

Diergezondheid voorop
De gezondheid van het dier wordt grotendeels gevoed vanuit

ondernemers bij de juiste aanpak in de stal. Zo spelen onze
diernutritionisten een belangrijke rol in het behalen van een
optimaal bedrijfsresultaat voor onze ondernemers.

de darmen. Een efficiënte voedselverwerking en een goede
darmgezondheid is dan ook van groot belang voor onze

Your global technology process
supplier for the animal feed industry

ANDRITZ is one of the world’s leading suppliers of technologies,
systems, and services relating to advanced industrial equipment
for the animal feed industry. With an in-depth knowledge of each key
process, we can supply a compatible and homogeneous solution from
raw material intake to finished feed bagging.

ANDRITZ Feed & Biofuel A/S
Europe, Asia, and South America: andritz-fb@andritz.com
www.andritz.com
USA and Canada: andritz-fb.us@andritz.com
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Worldwide specialist in
dosing systems for the
compound feed industry

Steam injection systems

Isolation

Liquid dosing

www.ivsdosingtechnology.com
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Varkens: zeugen en biggen

Meer plezier door maatwerk
Samen met onze klanten bepalen wij welk voerpakket het beste

over bedrijfsspecifieke aandachtspunten, zoals de vitaliteit

past bij de onderneming. Hierbij houden we rekening met de

van biggen of biest/melkproductie, komen we samen met

bedrijfsdoelstelling, de gewenste dierprestatie en het ras. Ook

ondernemers tot een passende voerstrategie.

stemmen we samen met varkenshouders de voerstrategie af op
bedrijfsspecifieke aandachtspunten. Wij stellen onze klanten

Grip op groei van biggen

in staat om hun eigen bedrijfsdoelen te realiseren. En met onze

Met ons brede assortiment standaardvoeders, BeCo-voeders

totaalaanpak, bestaande uit advies, monitoring en begeleiding,

(bedrijfseigen voeders) en SpeCo-voeders (bedrijfsspecifieke

bieden wij ondernemers meer werkgemak en werkplezier.

voeders), geven wij ondernemers grip op de groei van biggen.

Gezonde en ﬁtte zeugen

In nauw overleg komen wij samen met ondernemers tot een
juiste voerkeuze. Met onze op maat gemaakte aanvullende

Nieuwe inzichten op het gebied van genetica, stal- en

voeders, optimaliseren wij rantsoenen voor varkenshouders die

voersystemen en management vragen om voerlijnen die op

met natte en/of droge bijproducten werken. Daarnaast zijn wij

deze ontwikkelingen inspelen. De door ons ontwikkelde lijnen

in staat om met specifieke voersamenstellingen in te spelen op

en de gebalanceerde aanpak leiden tot fittere zeugen, beter

omstandigheden in de stal.

presterende biggen en minder uitval. Door mee te denken
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Inno-Feed kenmerken bij zeugen:
Optimale darmgezondheid
Rulle mestconsistentie rondom werpen
Goede voeropname, óók rondom werpen
Betere kwaliteit en vitaliteit van de biggen
Optimale biestproductie
Betere melkproductie
Gevulde spenen, óók de achterste uierpakketten
Lage uitval in de kraamstal
Zware biggen bij spenen

Inno-Feed kenmerken bij biggen:
Geleidelijke en stabiele voeropname
Gezonde en stabiele maag- en darmmicrobiota
Betere mestconsistentie
Hogere weerstand
Vitalere biggen
Betere diergezondheid
Meer kleur op de dieren
Uniformiteit
Hoger rendement
Door makkelijker werken meer werkplezier
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Varkens: vleesvarkens en brijvoer

Optimale groei,
gezondere varkens
Met onze totaalaanpak bieden wij vleesvarkenshouders inzicht

Onze BeCo-voeders

in de voeropname en voorspelbaarheid. Daarnaast stellen we

Met onze BeCo-voeders (bedrijfseigen) bieden wij ondernemers

onze klanten in staat om bij te sturen tijdens de groeiperioden

kwaliteit en een hoog rendement voor een scherpe prijs. Bij het

en zo de dierprestaties te optimaliseren. Zo zijn bijvoorbeeld

samenstellen van een optimaal rantsoen kijken wij vooral naar

onze hoog geconcentreerde Massief voeders bij uitstek geschikt

uw assortiment bijproducten en uw wensen. Om nog meer grip

voor vleesvarkensbedrijven die streven naar maximale groei,

te krijgen op de kwaliteit van uw voer laten wij graag monsters

de scherpste voerconversie en het hoogste rendement. Door

van uw bijproducten of brijvoeders analyseren. Met inzicht in de

de innovatieve manier van produceren, het InnoFeed-procedé,

kwaliteit en de nutritionele waarde van deze producten kunnen

blijft de structuur van het voer behouden en vindt een optimale

we samen met u het perfecte rantsoen samenstellen.

ontsluiting plaats. Dit resulteert in een betere vertering en een
sterke darmgezondheid.
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Inno-Feed kenmerken bij gelten en beren:
Geleidelijke en stabiele voeropname
Gezonde en stabiele maag- en darmmicrobiota
Betere mestconsistentie
Betere benutting van voer door betere vertering
in darm
Meer werkplezier

“Bijdragen aan groei
en gezondheid”
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Pluimvee: vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

Profiteren van ons
moderne productieproces
Met helder advies op maat maken onze adviseurs en
diernutritionisten het verschil voor de gezondheid van pluimvee
en verhogen zij tegelijkertijd de prestaties van de dieren.
De bedrijfsdoelstellingen, het ras en de leeftijd van vleeskuikens
en vleeskuikenouderdieren zijn het uitgangspunt voor ons
advies en een uitgebalanceerde voerstrategie. Hierbij is
veel aandacht voor het juiste voer en stalmanagement.
In onze moderne fabriek kunnen wij grondstoffen individueel
bewerken en ontsluiten. Hiermee stimuleren wij een optimale
benutting van nutritionele waarden, een betere kropwerking
en vertering.
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Innovatie in het belang van vleeskuikens
Met de diverse lijnen uit ons vleeskuikenassortiment dragen
wij op verschillende manieren bij aan prachtige resultaten voor
ondernemers. Zo leidt onze totaalaanpak tot een zeer scherpe
voederconversie en zichtbaar vitalere kuikens. Ook spelen
onze adviseurs een belangrijke rol bij het terugdringen van
voetzoollaesiescores met nieuwe inzichten en het geven van tips
op het gebied voersamenstelling en watermanagement.

Aandacht voor vleeskuikenouderdieren
en uitkomstpercentage
De voeders in ons foktoomassortiment zijn afgestemd op de
behoeftes van de dieren en een optimale benutting van de
nutriënten. De hoge voeropname en de lage voederconversie
dragen bij aan een gezonde en stabiele darmmicrobiota,
met drogere stallen tot gevolg. Nieuwe inzichten worden
vertaald naar nieuwe oplossingen binnen ons assortiment. Zo
hebben wij het ruw-eiwitgehalte in onze lijnen gereduceerd.
Hierdoor daalt het aminozuurgehalte en worden de nieren van
vleeskuikenouderdieren niet te zwaar belast. Daarnaast is er
binnen onze voerlijnen natuurlijk veel aandacht voor de productie,
bevruchting, vitaliteit van het embryo en het uitkomstpercentage.

Inno-Feed kenmerken bij pluimvee:
Betere diergezondheid
Meer werkplezier
Optimale kropwerking
Snelle groei
Gezonde en stabiele darmmicrobiota
Betere mestconsistentie
Hogere weerstand
Vitaler pluimvee
Hoger rendement
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Pluimvee: kalkoenen

Samen uw bedrijfsresultaten verbeteren

DSM OVN half advert.qxp_Layout 1 02.09.14 16:37 Seite 1

OVN

®

OPTIMUM
VITAMIN NUTRITION

Whatever your animal nutrition needs, we can
offer a premix solution. Our broad, established,
proven micro-nutrition portfolio and years of
knowledge help you choose the right
customized nutrition for your business.
The farmer can rely on our trusted ROVIMIX®
premixes and OVN™ concept to come up with
the answer.

Bright science means for him
keeping one step ahead
DSM Nutritional Products Ltd
PO Box 2676, CH-4002 Basel, Switzerland
www.dsm.com/animal-nutrition-health
Follow us on twitter @DSMFeedTweet

HEALTH • NUTRITION • MATERIALS
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Een gedeelde visie op de ontwikkeling
van kalkoenen

Aandacht voor ras en leeftijd

Ook kalkoenhouders bieden wij een totaalaanpak met voer en

afgestemd op de diverse behoeften van de kalkoenklanten

advies op maat. Samen met ondernemers kijken onze adviseurs

en zijn ontwikkeld met aandacht voor zowel leeftijd als ras

en diernutritionisten hoe zij de bedrijfsresultaten kunnen

van de kalkoenen en de doelstellingen van de ondernemers.

verbeteren en bedrijfsdoelen kunnen realiseren met onze

Inno-Tur draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van

uitgebalanceerde Inno-Tur voeders. Hierbij is ook aandacht

kalkoenen, met onder andere een goede groei, filetaanzet en

voor nieuwe inzichten op het gebied van stalmanagement.

karkasontwikkeling.

Ons Inno-Tur assortiment bestaat uit voeders die zijn

Daarnaast stelt ons kalkoenenvolgsysteem ons in staat om
samen met kalkoenhouders te werken aan het optimaliseren
van de voersamenstelling en in te springen op actuele situaties
in de stal.

Een uniek proces

“Bijdragen aan
weerstand en vitaliteit”

Onze Inno-Tur kalkoenvoeders produceren we volgens
het Inno-Feed concept. We zijn in staat om individuele
grondstoffen te bewerken via structuurvermaling. Door de
intensieve bewerking van grondstoffen vindt een optimale

Inno-Tur kenmerken bij kalkoenen:

ontsluiting plaats. Ook kunnen we hele tarwe toevoegen op
eindproductniveau.

Betere diergezondheid
Meer werkplezier
Optimale kropwerking
Optimale vertering
Prima strooiselkwaliteit
Gezonde en stabiele darmmicrobiota
Betere mestconsistentie
Hogere weerstand
Vitalere kalkoenen
Hoger rendement
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Kwaliteit

Eerlijk, gezond en veilig
Kwaliteit begint bij transparantie. Iedereen mag bij ons een

VoederWaarde.nl

kijkje in de keuken komen nemen, zodat ze met eigen ogen

Met verschillende partners, waaronder NVV, LTO, NVP

kunnen zien dat wij ook op het gebied van voedselveiligheid een

en andere mengvoederbedrijven, participeren wij in

voortrekkersrol vervullen. Het besef dat de diervoeder-keten

VoederWaarde.nl. Samen werken wij toe naar volledige

deel uit maakt van de voedselproductieketen dragen wij uit in

transparantie in werkwijze en een onafhankelijke garantie op

onze visie: ‘Elke dag kunnen vertrouwen op gezonde en eerlijke

voederwaarde. Met een eenduidige, internationaal erkende en

voeding voor dier en mens’.

onafhankelijke voederwaardeberekening, willen wij afnemers
structureel inzicht bieden in grondstoffenbeleid en kwaliteit.

Wij dragen op verschillende manieren bij aan kwaliteit en
voedselveiligheid, binnen ons eigen bedrijf én binnen de
branche. Allereerst spelen wij vroeg in op nieuwe EU-wetgeving,
nationale wetgeving en aanbevelingen vanuit de sector.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij diverse sectorinitiatieven en
denken wij met diverse partners mee over hoe wij zelf kunnen
bijdragen aan de voedselveiligheid.

“Kritisch in het belang
van de sector”
SecureFeed
Onze grondstoffen zijn bepalend voor onze kwaliteit. Daarom
werken wij met leveranciers op wiens kwaliteit wij verder
kunnen bouwen. Daarnaast hebben wij mede het initiatief
genomen tot de oprichting van SecureFeed. Deze organisatie
voor de borging van veiligheid van voeders en grondstoffen
omvat de hele diervoederketen. Op deze manier dragen wij
namens de diervoedersector bij aan voedselveiligheid en
vertrouwen in voedsel uit de dierlijke productieketen.

Fishmeal and
Soy Protein

www.kmp-fishmeal.com
+49 40 44 11 41 41

SPC and soy fine meal of
Köster Marine Proteins
are free of GMOs and
originate of non-Amazon
Biome raw material.
Advantages: high digestibility, beneficial amino
acid composition and
low percentage of antinutritional factors (SPC)
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TLR international laboratories
TLR international laboratories biedt de klassieke Weende
analyses aan voor het bepalen van de voederwaarde van
enkelvoudige of samengestelde diervoedermiddelen.
Daarnaast biedt TLR een uitgebreid repertoire aan
analyses van schadelijke chemische verontreinigingen,
zoals mycotoxines, pesticiden, zware metalen,
GMO, en dioxines. TLR biedt ook een breed pakket
microbiologische analyses aan.
De hierboven genoemde analyses worden
uitgevoerd volgens de criteria van de verschillende
kwaliteitsregelingen zoals Q & S, GAFTA en GMP +.
Voor meer informatie kunt u naar onze website of neemt
u contact op met één van onze specialisten.
E Info@tlr.nl
T +31 (0)10 282 32 91
W www.tlr-international.com
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MVO

Samenwerken
aan een mooie toekomst
Verduurzaming van de sector is essentieel voor de

van onze grondstoffen over het water te vervoeren. Zo heeft

continuïteit en het economisch perspectief van de varkens-

deze ontwikkeling én onze energie-efficiencymaatregelen ertoe

en pluimveehouderij. Daarom dragen wij met verschillende

bijgedragen dat wij deze doelstelling hebben gerealiseerd. Op

partners bij aan onderzoek, kennisdeling en bewustwording.

deze resultaten bouwen wij graag voort.

Aandacht voor dier en ondernemer
Consumenten willen vertrouwen op eerlijke en gezonde
voeding voor mens en dier. Daarom lopen wij samen met onze
partners voorop in onderzoek waarbij er aandacht is voor
dierenwelzijn en een eerlijk verdienmodel voor de ondernemer.
Hierbij richten wij ons met name op thema’s als gedrag, stress,
voedingsopname en medicijngebruik.

Aandacht voor het milieu
In 2009 stelden wij ons ten doel om onze CO2-uitstoot in vijf
jaar met 25 procent te verminderen. Door de ingebruikname
van de scheepslosinstallatie in 2010 zijn wij in staat om het gros
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Aandacht voor onze mensen
Wij betrekken onze mensen zo veel mogelijk bij het proces van
verduurzaming en innovatie. Zij werken in het veld en weten
als geen ander wat er speelt binnen de sector. Sociale innovatie
gaat hand in hand met het opdoen van nieuwe kennis. In
samenwerking met professionele dienstverleners, richten wij
ons op de bewustwording van bedrijfsspecifieke risico’s en op
het verbeteren van de slagvaardigheid van onze werknemers.
Met het faciliteren van opleidingen stellen wij onze mensen in
staat om steeds weer het verschil te maken voor ons en voor
onze klanten.
Voor het volledige MVO-verslag verwijzen we u graag naar
onze website.

“Maatschappelijk verantwoord
ondernemen draagt bij
aan continuïteit”
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Onze symposia

Nieuwe kennis en inzichten
Waardevolle kennis die bijdraagt aan een duurzamere

met verschillende partners de symposia varkens-

toekomst voor de varkens- en pluimveehouderij moet

en pluimveegezondheid gaan organiseren.

gedeeld worden. Vanuit deze gedachte zijn wij samen
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Schutter Group | Headquarters in The Netherlands | T +31 10 258 2700 | www.schuttergroup.com

Hogere varkensgezondheid

Hogere pluimveegezondheid - vlees

Samen met onze partners zijn wij verantwoordelijk voor

Speciaal voor pluimveehouders organiseren wij, samen

de organisatie en invulling van het Symposium Hogere

met partners uit de sector, het Symposium Hogere

Varkensgezondheid. Met actuele thema’s, vooraanstaande

Pluimveegezondheid - vlees. Hiermee stimuleren wij

sprekers en de uitreiking van de innovatieprijs willen wij

kennisdeling tussen de verschillende belanghebbende

varkenshouders prikkelen, inspireren en in contact brengen met

partijen in de pluimveehouderij. Met wisselende thema’s

nieuwe kennis en inzichten op het gebied van diergezondheid,

willen wij ondernemers meer inzicht bieden in de nieuwste

bedrijfsvoering en management. Met de deelname van

ontwikkelingen. De verworvenheid van diergezondheid en een

dierenartsen, retailers, fokkerijorganisaties en varkenshouders

toekomstbestendige bedrijfsvoering staan hierbij altijd centraal.

bieden wij ondernemers in de varkenshouderij tegelijkertijd een

Daarnaast brengen wij met het symposium deelnemers en

platform om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te

andere belangenhouders samen om persoonlijke ervaringen uit

netwerken.

te wisselen en te netwerken.

Tel. 0049 (0)2453 3816-0

Fax 0049 (0)2453-3816-29

info@lennards-agrarhandel.de

Wij leveren grondstoffen en bijprodukten in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg.
Deze aangepast aan uw eigen specifieke wensen en franko bij u thuisbezorgd,
overeenkomstig de huidige GMP-normen met Kiep- en/of Bulktransport.
Graag verzorgen wij voor u alle benodigde (GMP) transporten.
Service en Flexibiliteit is onze kracht.
Wij staan graag voor u klaar!
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Innovatie Team Coppens

Continu blijven ontwikkelen
Onderzoek en innovatie zijn voor ons de middelen om tot

partners, zoals Wageningen Universiteit, VIC Sterksel en de

nieuwe oplossingen te komen voor de vleespluimvee- en

HAS Hogeschool in Den Bosch.

varkenshouderij. Onze aandacht voor innovatie heeft onder
andere geleid tot nieuwe voerconcepten, verschillende

Het Innovatie Team is betrokken bij verschillende externe

duurzame vleesconcepten, het Inno-Feed procedé en nieuwe

projecten, onderhoudt nauw contact met deskundigen, verricht

inzichten op het gebied van stalmanagement. Het Innovatie

literatuurstudies en voert praktijkproeven uit in onze eigen

Team Coppens werkt intensief samen met verschillende

research centra.

E D & F Man Liquid Products Nederland B.V.
Amsterdam
www.manliquidproducts.com
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Ons Poultry Research Centre
In Vlierden beschikken wij over een eigen Poultry Research
Centre. Dit is speciaal ingericht voor het uitvoeren van
voerproeven en rassenonderzoek. Op deze manier kunnen
wij zelf snel praktische onderzoeken opzetten om in te spelen
op vragen uit de markt. De verschillende onderzoeken die wij
uitvoeren zijn gericht op het verbeteren van de economische
resultaten bij bedrijven en het optimaliseren van de
(darm)gezondheid van de vleeskuikens.
In het Research Centre testen wij vooral voertoevoegingen
en grondstoffen. Veelbelovende ontwikkelingen kunnen wij
direct op hun waarde beoordelen. Daarnaast bieden wij externe
bedrijven de mogelijkheid om proeven in ons Research Centre
op te zetten. De kennis en ervaring die dit oplevert, zorgt voor
een win-winsituatie.

Ons Swine Research Centre
In ons eigen onderzoekscentrum in Duizel hebben wij normale
praktijkomstandigheden gecreëerd in een traditionele
varkensstal. De onderzoeken die wij hier uitvoeren, zijn
gericht op het verbeteren van de economische resultaten op
varkenshouderijen. In het Swine Research Centre kunnen wij
snel onderzoeken opzetten die inspelen op de actuele thema’s
in de varkenshouderij en vragen vanuit de markt. Met onze
voerproeven richten wij ons op elk type varken, waarbij gelten
en beren gescheiden worden opgelegd om de effecten per sekse
te kunnen bepalen.

“Voorop lopen
zonder risico”

FEED SERVICE BREMEN GMBH

Fishmeal
Import – Export – Distribution
Supply only from GMP-certified producers
Konsul-Smidt-Str. 8e
28217 Bremen
Germany
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Phone: +49 421 3801080
Fax: +49 421 38010810
E-Mail: info@feedservice.de

Baby Big XL

Betere voeropname,
hogere groei
De pasgeboren big blijkt gebaat bij grote korrels, in tegenstelling

sneller een goede darmmicrobiota op. Daarnaast draagt de Baby

tot de gebruikelijke kleine korrels. De kauwspieren en de

Big XL korrel bij aan een betere vertering van grondstoffen en

kaakstructuur zijn veel beter aangepast aan het verwerken van

wordt de enzymproductie gestimuleerd.

de grote korrels, met een verbeterde voeropname en groei tot
gevolg. Daarnaast prikkelen de grote korrels de onderzoekende

Verminder antibiotica-gebruik

aard van de big.

Het meeste antibiotica-gebruik in de varkenshouderij vindt plaats

Voorkom de speendip

als gevolg van de speendip. Met de Baby Big XL verminderen
varkenshouders de speendip en brengen zij tegelijkertijd

Met deze nieuwe kennis hebben wij een innovatieve biggenkorrel

het antibioticagebruik naar beneden. Hiermee neemt het

ontwikkeld: De Baby Big XL. Deze grotere korrel is beter

dierenwelzijn in de stal toe en behalen de varkenshouders ook

afgestemd op de natuurlijke behoefte van de jonge big en bereidt

een hoger rendement. Baby Big XL leidt tot betere prestaties van

het jonge dier beter voor op het traject na het spenen. Dankzij de

de big en heeft een zichtbaar positieve invloed op het gedrag en

grote korrel went de big sneller aan vast voer en bouwt het dier

de stress bij het dier. Hiervan profiteert zowel big als boer.
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Nieuwe kennis vertaald naar de praktijk
De grote Baby Big XL korrel is een prachtig voorbeeld van
innovatie. Nieuwe inzichten uit onze onderzoeken zijn vertaald
naar een grote verandering in de voerlijnen. De grote korrel

FEED INGREDIENTS

draagt bij aan een verhoogde diergezondheid en speelt in op
de behoefte van het jonge dier. Zo bereidt een grote korrel de
big optimaal voor op het traject na het spenen. De big went
sneller aan vast voer, neemt meer voer op, bouwt een sterkere
darmmicrobiota op en de enzymproductie wordt gestimuleerd.
Grondstoffen worden hierdoor beter verteerd en verwerkt. En
daar heeft de big na het spenen veel profijt van.
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FDC International feliciteert
Coppens Diervoeding met
haar 90-jarig jubileum
Galgeneindsepad 6
B-2350 Vosselaar
Belgium
Tel +32 14 84 84 40
Fax +32 14 84 84 44
info@fdcinternational.be
www.fdcinternational.be

Insecten als grondstof

Nieuwe kansen
door insecten
Met de groeiende wereldbevolking neemt ook de vraag naar

kunnen inzetten. Ook leveren insectenproducten naast eiwit

eiwitten toe. Daarom zien wij insecten als een innovatieve

en vet zogenaamde immunologische nutriënten.

toepassing die van grote meerwaarde is op het gebied van
antibioticagebruik en voeding voor jonge dieren. Een betere

Voordelen voor de gehele keten

darmgezondheid draagt bij aan een lager antibioticagebruik,

Wij gaan de samenwerking aan met partners in de keten om

betere groei, minder uitval en levert dus betere financiële

in te spelen op de kansen die insecteneiwitten bieden op het

kengetallen op. Diverse testen in ons Poultry Research Centre

gebied van duurzaamheid, smaak en het oerdieet. Insecten

laten zien dat de resultaten op vleeskuikenvoer met insectenvet

staan niet voor niets al duizenden jaren op het dagmenu

minimaal vergelijkbaar zijn met de hoogste kwaliteit vetten die we

van kippen.

There’s no such thing as a free lunch.*
Unless yoU’re in really good company.
* In de Euro Truck Test van het magazine Trucker in augustus 2014 behaalde de
Scania G 410 Euro 6 een topscore in brandstofverbruik: 23,3 l/100km, maar liefst
1,7 l/100 km zuiniger dan nummer 2 van onze concurrenten. Wanneer we deze
resultaten gebruiken om de brandstofkosten van een gangbare internationale
truck uit te rekenen, komen we op een jaarlijkse besparing van € 3.498 per Scania.
Dit komt neer op € 15,90 per dag, uitgaande van 220 werkdagen.
En dat betekent iedere dag weer een gratis lunch.

scania someren feliciteert
coppens diervoeding B.V.
met het 90-jarig jubileum.

www.scania.nl
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Scharrelvleeskuikens

Bijdragen aan succesvolle
concepten
Steeds meer ondernemers stappen over op scharrelvleeskuikens

De voordelen

om op de toenemende vraag van de markt in te spelen. Wij zijn

De verschillende scharrelconcepten bieden pluimveehouders

hierbij de ideale partners voor pluimveehouders. Niet alleen

veel voordelen. Door duurzaam en diervriendelijk vleeskuikens

hebben wij met verschillende partijen aan de basis gestaan van

te houden, behalen ondernemers hogere saldo’s en zijn zij

de ontwikkeling van de concepten Volwaard, puur&eerlijk en

in staat het antibioticagebruik aanzienlijk terug te dringen.

De Kip van Morgen, maar ook hebben wij vele jaren ervaring

Daarnaast verhoogt het houden van scharrelpluimvee het

in het begeleiden van pluimveehouders bij de overgang naar

werkplezier en het werkgemak. Coppens heeft een eenvoudig

het houden van scharrelkuikens of andere vleesconcepten. Ook

model ontwikkeld waarmee in één oogopslag duidelijk wordt

beschikken wij over een groot netwerk van structurele afnemers.

welk concept het beste bij u past.

29

Coppens Animal Solutions

Denken in oplossingen
Coppens Diervoeding staat agrarische ondernemers al

eigen research centres en dankzij de vruchtbare samenwerking

jaren bij met nieuwe kennis, advies en oplossingen op maat.

met diverse partners, is Coppens Animal Solutions altijd

Door problemen in de stal bij de kern aan te pakken, te analyseren

in staat om ondernemers met een objectief advies en een

en veranderingen te implementeren draagt Coppens bij aan een

passende oplossing bij te staan.

wezenlijke verhoging van de bedrijfsresultaten. De impact van
een goed advies is zichtbaar groot. Dat vormde de aanleiding om

Van probleem naar oplossing

Coppens Animal Solutions op te richten in de zomer van 2014.

Tegenvallende resultaten in de stal kunnen diverse oorzaken

Actief in Nederland en Europa

hebben. Stalmanagement, voeding, waterkwaliteit, climate
control, genetica, gezondheid en huisvesting zijn elementen die

Coppens Animal Solutions beslaat een werkterrein dat vele

met elkaar samenhangen en hebben allemaal invloed op de groei

malen groter is dan dat van Coppens Diervoeding en adviseert

en ontwikkeling van dieren. Daarom is het belangrijk om het

ondernemers en organisaties binnen Europa en vraaggestuurd

probleem goed in kaart te brengen en een juiste analyse te maken.

ook daarbuiten. Daar waar ondernemers kampen met

Vanuit deze analyse kijken we op welke manier we de problemen

tegenvallende prestaties in de stal, is Coppens Animal Solutions

in de stal aan kunnen pakken. Dat kan met behulp van advies,

van grote meerwaarde. Met de kennis die wordt opgedaan in de

ondersteunende producten of een combinatie hiervan.
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“Van een analyse van de bottleneck,
naar een passende oplossing”

Efficiënter produceren met
hoogwaardige voeders
Als partner van Coppens Diervoeding levert Trouw Nutrition
Benelux innovatieve oplossingen in de veehouderij.
Vanuit een gedeelde ambitie dragen onze producten
positief bij aan de gezondheid en productiviteit van varkens
en pluimvee.
Premixen
Farm minerals
Voeradditieven
Diergezondheidsproducten
Jongdiervoeders
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Contact
T +31 (0) 492 - 53 16 00
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die innovatieve en inventieve oplossingen biedt voor de droge procesindustrie. Ruime ervaring op het gebied van
werktuigbouw, besturings- en elektrotechniek, en bouwkunde stelt ons in staat om projecten van A tot Z te realiseren.
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De Van Mourik Group biedt een totaaloplossing!
Wij feliciteren Coppens Diervoeding met haar 90-jarig jubileum!
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