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Focus op de toekomst?
De laatste maanden zijn er in zowel België als Nederland
een hoop ontwikkelingen gaande. Deze zorgen ervoor dat
we serieuze vraagtekens bij de toekomst van onze klanten
moeten zetten. Dat gaat ons aan het hart!

De figuurlijke uitbreiding van Vepymo hebben we te danken
aan Adri Mertens en Mien van Olmen, die sinds kort ons
team versterken. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich
graag aan u voor!

Onrust in de sector

Daarmee stellen wij als Vepymo nooit klaar te zijn voor de
toekomst, maar dat we wel samen met u verder willen
bouwen aan een toekomst met perspectief. Met alle uitdagingen van dien.

Wij zeggen namelijk niet voor niets dat we het hart bij de
sector hebben liggen. Enerzijds maken we ons zorgen over de
sluimerende vogelgriep in Nederland en België. Anderzijds zijn
we verontrust over het politieke klimaat, waarbij we vinden
dat we ons té vaak moeten verdedigen om te kunnen doen
wat we doen.

Veel leesplezier met deze Eigenwijzer!

ISA export naar ons kantoor
Dit jaar staat Vepymo letterlijk en figuurlijk in de steigers.
Letterlijk, vanwege de verbouwing van de broeierij dankzij de
embryo-sexen én door de komst van ISA exportuitbreiding van
ons kantoor.

De Vepymo-website in een nieuw jasje
Zoals jullie weten zijn we zeer actief op social media en komen we
graag bij u aan de keukentafel. Wij zien onze website als basis voor
al onze communicatie en wij zijn van mening dat deze actueel en
gebruiksvriendelijk moet zijn. Daarom is eind juni, in samenwerking
met Janssen Media, onze website in een nieuw jasje gegoten. Hier
vindt u alle informatie over Vepymo, onze werkwijze en rassen en
updates over het laatste nieuws.
Bekijk onze vernieuwde website nu via www.vepymo.com
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De mensen achter Vepymo
Adri en Mien

Wij zijn enorm blij en verheugd, want weer hebben twee passievolle mensen met hart voor de sector zich aan ons bedrijf gebonden! Op 1 mei is Adri Mertens in dienst getreden bij Vepymo als operationeel manager. En sinds 1 maart versterkt Mien van
Olmen ons team door zich bezig te houden met de toenemende kwaliteits- en certificeringseisen waar we steeds meer mee te
maken krijgen. Deze enthousiastelingen stellen zich graag aan u voor!

Maak kennis met... Adri Mertens
“Ik ben Adri Mertens, 27 jaar en woonachtig in Achtmaal. Al sinds mijn 16e
jaar werk ik in mijn vrije uren bij Pluimveeservice Oostvogels. Na een korte
periode aan de universiteit ging ik fulltime bij Oostvogels aan de slag. Hier
kwam ik in aanraking met diverse bedrijven, pluimveehouders en genetica
en is mijn passie voor legpluimvee geboren. Dit inspireerde me om een
bacheloropleiding te volgen aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, welke
ik cum laude heb afgerond.
Na mijn opleiding ben ik een kleine twee jaar werkzaam geweest binnen
de fokkerijafdeling van Hendrix Genetics Layers. Door de rol die ik hier
vervulde, was ik minder actief in de pluimveesector zelf, wat ik erg jammer
vond. Daarnaast miste ik het contact met de pluimveehouders. Mede
hierdoor heb ik sinds april de overstap gemaakt naar Vepymo als operationeel manager. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de broederij- en
opfokactiviteiten van Vepymo.”

Maak kennis met... Mien van Olmen
“Mijn naam is Mien van Olmen, ik ben 23 jaar en afkomstig uit Mol. Al van
jongs af aan ben ik geïnteresseerd in alles wat met kippen en kuikens te
maken heeft. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als bio-ingenieur landbouwkunde aan de UGent en inmiddels ben ik vol enthousiasme aan de slag
gegaan bij Vepymo. Ik ben blij dat ik de plek heb gevonden waar ik mijn
liefde voor pluimvee perfect kan combineren met de kennis die ik met
mijn studie heb opgedaan.
Na een ruime inwerkperiode bij Hendrix Genetics, ben ik in maart gestart
als kwaliteitsmedewerker in de broeierij te Poppel. Ik houd me vooral
bezig met de toenemende kwaliteits- en certificeringseisen waar de
sector mee te maken krijgt, denk bijvoorbeeld aan de KAT-regelgeving
en het embryo-sexen. Ook het implementeren van kwaliteitscontroles
en analyseren van de bijhorende resultaten neem ik voor mijn rekening.”
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Op bezoek bij...
Westerfarm, een bedrijf met circa 57.000 scharrelkippen en
30.000 freilandkippen in het Brabantse Westerbeek.

Wie schrijft die blijft
Wij hebben in ons klantenbestand enkele klanten die naast
hun passie voor kippen, ook graag schrijven. Niet letterlijk,
maar via de digitale weg. Zo ook Wiel Egelmeers uit Westerbeek, eigenaar van Westerfarm met circa 57.000 scharrelkippen en 30.000 freilandkippen. Wiel ziet het als hobby
om data te verzamelen en mooie vergelijkingen te maken.
Hierdoor speelt hij altijd kort op de bal en kan hij prognoses maken, bijvoorbeeld op welke leeftijd een koppel kan
eindigen qua voerwinst. Hiermee houdt hij leveranciers niet
alleen scherp, maar ook betrokken. Zo halen ze samen het
maximale uit een koppel kippen.

Conclusies trekken
Momenteel is Wiel bezig met een spannende vergelijking
tussen DKW en LSL, welke ruim 72 weken zijn. De verschillen in resultaten zijn al zeker zichtbaar! Zo verschilt het

eigewicht met 3 gram en is er ook een serieus verschil te zien
in de uitval. Maar het duurt vaak tot het einde van de ronde om
echt goede conclusies te kunnen trekken. Dan kan namelijk pas
dezelfde financiële data met elkaar vergeleken worden, wat
zorgt voor een eerlijk vergelijk van feiten.

Van groentje naar expert
Wiel heeft zijn eigen Westerfarm-getal ontwikkeld waar zowel
het technische als het financiële aspect in verwerkt is. Het is
dan mooi om van alle koppels het vergelijk te zien, tot bijvoorbeeld 80 weken. Langer vergelijken wordt steeds interessanter,
alhoewel de eerste koppels nog niet zo lang bleven zitten als
ze dat nu doen. Maar één conclusie is duidelijk: de resultaten in
voerverbruik en uitval zijn net wat minder vanaf het moment
dat de kippen hele snavels hebben. Echter was het koppel dat
op plek 4 stond wél een koppel met hele snavels. En zo laat
Wiel zien dat veel data leidt tot veel leuke, inhoudelijke discussies waar alle partijen slimmer van worden. Mooi toch?!

Westerfarm

Dekalb tour met internationale gasten
Vepymo ontvangt als partner van Hendrix Genetics nogal eens buitenlandse gasten. Dit zijn pluimveehouders die meer willen leren over de
Nederlandse pluimveehouderij. Net als onze gasten, leren wij het liefst in
de praktijk. Een dagenlange cursus in een klassikale setting of vanachter
een scherm is dus geen succes. Daarom wordt er vaak een combinatie
gemaakt tussen theorie en praktijk. Door vogelgriep hebben we het
praktijkgedeelte creatief moeten vormgeven. We hebben in de afgelopen periode een aantal keer een Dekalb tour georganiseerd, waarbij een
groep geïnteresseerden in een busje langs de pluimveebedrijven ging. De
eigenaren stonden de groep te woord om ervaringen met Vepymo en de
Dekalb te delen.
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Gekakel uit het veld
U vraagt, wij draaien (door)
Door diverse communicatiemomenten werd het ons de
laatste weken steeds duidelijker dat wij ons druk maken
over uw belang. Want dat is immers ook ons belang! Met de
column ‘u vraagt wij draaien (door)’ gooide Alex Janssen de
eerste steen in de vijver.
Daaropvolgend verscheen het artikel op Pluimveeweb waarin werd opgeroepen om meer samen te werken binnen de
sector. Dat resulteerde zelfs in internationale aandacht bij
de WPSA op de VIV in Utrecht. Onder de titel ‘Your wish is
our command’ werd ook daar een oproep gedaan tot meer
transparantie in de keten en samenwerking. De strekking
hiervan was om niet te investeren in meer productie maar
in samenwerking. Deze werd ontvangen onder luid applaus.

Duidelijke stijging eigewicht Dekalb
Al jarenlang zijn onze Dekalb Wit kippen een hit. Het zijn
sociale, managementvriendelijke hennen die het nest goed
weten te vinden. Alleen het eigewicht stond nog wel eens
ter discussie, maar de genetici van Hendrix Genetics hebben
niet stilgezeten. Sinds ruim een half jaar zit het gewicht van
de Dekalb Wit eieren in de lift. Van diverse voerfirma’s en
pluimveehouders vernemen we dat er steeds minder eieren
–in veel gevallen zelfs minder dan 10- onder de 53 gram
geproduceerd worden en dat het eigewicht mooi doorstijgt
naar 64 gram. In combinatie met het fijne karakter van de
Dekalb, zorgt dit ervoor dat de Dekalb uitermate geschikt is
voor de eierverkoop op NOP-basis of per stuk. Wilt u meer
gedetailleerde informatie of heeft u vragen? Neem gerust
contact op met onze verkoopadviseurs.

Wij wensen u een mooie zomer!

Broederij met hart
voor de sector
Nieuwstraat 21, 2382 Poppel, België
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, Nederland
info@vepymo.be
www.vepymo.com

Wilt u ook wijzer worden? Bel voor:
•
België:
Christophe Decroos
Maxime Deraedt
•
Nederland: Alex Janssen
Ruud Rutten

(0478 29 05 11)
(0479 63 38 16)
(06 2301 2587)
(06 5274 5111)

