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Tussen hoop en vrees
Tijdens het treffen van de voorbereidingen voor deze 
nieuwsbrief, landt het nieuws over de vogelgriepuitbraak 
in Oostrum. Wederom een zucht: de ijdele hoop vervalt 
weer in vrees. En die vrees van uitzichtloosheid maakt 
vele van onze klanten -en onszelf- soms wat mismoedig. 

Puzzels en hersenkrakers
Keer op keer maken we de nieuwe planningspuzzel om 
onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Het 
beste wat we kunnen doen is blijven communiceren en hopen 
dat we geen gezonde kuikens of hennen hoeven te doden. 
Samenwerken met de partners waarin je vertrouwen hebt 
is hierbij een must! Er wordt ook solidariteit gevraagd naar 
elkaar. En gelukkig ervaren wij dat ook wanneer klanten 
over en weer meedenken met de puzzel. 

20 jaar Vepymo
Maar langs alle zorgen en vrees, vinden we het bij Vepymo 
ook belangrijk om af en toe iets te vieren. Zo ook op 28 
oktober, toen het uitgestelde feest 20 jaar Vepymo voor 
onze Waalse klanten plaatsvond. Met een opkomst van 
ruim 90%, dat doet ons goed! Hierdoor voelen wij ons 
gewaardeerd voor onze inspanningen. 

Ondanks de zorgen en uitdagingen blijven we als Vepymo 
vooruitkijken en investeren in de dag van morgen. Zo 
kunnen we onze klanten en de daarbij horende markt
het best blijven bedienen. 

Veel leesplezier met deze Eigenwijzer!

ISA Brown: een traditie, of de beste bruine? 
Onze witte Dekalb staat al enkele jaren bekend als een ras met veel 
arbeidsvreugde en rendement. Daarnaast hebben we twee bruine rassen 
in ons assortiment: Bovans Brown en ISA Brown. Dit laatste ras is voor velen 
niet alleen een traditie, maar ook een hen die zich de laatste jaren goed heeft 
doorontwikkeld: veel sorteerbare eieren, een perfecte leefbaarheid, goed 
(nest)gedrag en een perfecte eikwaliteit tot einde leg. Dankzij het 
aanhouden van de zuivere lijnen tot 100 weken leeftijd en het feit dat deze 
in West-Europa gefokt worden, is dit ras dus erg geschikt voor goede resultaten
in de scharrelhouderij. Meer weten over deze wereldwijd meestverkochte 
bruine hen? Neem gerust contact op met één van onze verkoopadviseurs. 
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Noteer in je agenda:

14 en 15 februari  
Dutch Poultry Expo 

@ Den Bosch
Bezoek ons in stand 7.B10!

Eigenwijzer

20-jarig jubileumfeest Vepymo



Maak kennis met… Stefanie
“’Vepymo, goedemorgen met Stefanie’, dat is wat je al 
meer dan vijf jaar hoort als je naar Vepymo belt. Mijn naam 
is Stefanie van Mirlo en ik ben het eerste telefonische 
aanspreekpunt én administratieve duizendpoot bij Vepymo. 
Van een rekenmachine bestellen, het opmaken en controleren 
van alle in- en uitgaande facturen tot aan het checken van uren 
en rapporteringen bij de overheid: alles komt op mijn bureau 
voorbij.

Ik kom oorspronkelijk uit de regio van Antwerpen en 
woon nu al zes jaar in Poppel samen met mijn vriend en 
drie hondjes. Ik startte mijn carrière in de Antwerpse haven 
en maakte vervolgens de switch naar kippen. Containers, 
kippen… bijna hetzelfde, toch? En ondanks dat ik geen 
ervaring had in deze sector, kreeg ik toch de kans om te 
starten. Het was voor mij al snel duidelijk dat ik in een warm 
nest terecht zou komen. En dat klopt tot op de dag van 
vandaag nog helemaal. Wie weet spreek ik jou binnenkort!”

De girlpower van de administratie in Poppel
Stefanie, Hélène en Anouk

Maak kennis met… Hélène
“Ik ben Hélène Mermans en ik ben het jongste kuiken van 
de drie. Ik ben opgegroeid in Arendonk, maar ik woon al 
bijna heel mijn leven in Retie. In 2015 ben ik getrouwd met 
mijn man Jan en in de jaren daarna werd ik mama van onze 
zoontjes: Julian en Lukas. 

In juni 2021 startte ik bij Vepymo als assistent controller. 
Daarvoor heb ik zo’n tien jaar als financieel administrateur 
in de transportsector gewerkt. Bij Vepymo hou ik me vooral 
bezig met de boekhouding en in mijn vrije tijd zit ik weer op 
de schoolbanken: in januari 2023 zit mijn opleiding Accounting 
aan de Thomas More Hogeschool in Geel erop. Als ik maar 
met cijfertjes kan werken, dan ben ik gelukkig!”

Maak kennis met… Anouk
“Mijn naam is Anouk Verheijen. Oorspronkelijk uit 
Baarle-Nassau, en inmiddels woon ik al 16 jaar in Poppel, 
waar ik samen met mijn man twee dochters heb mogen 
krijgen. In mijn vrije tijd zit ik het liefst tussen de paarden. 
Samen met een goede vriendin heb ik er vier volledig in 
eigen beheer, dus deze toetsenbordhanden zijn ook zeker 
niet bang om vuil te worden. Daarnaast ben ik ook altijd 
te porren voor een goed feestje. En laat ik nou net in een 
fantastisch gezellig team terecht gekomen zijn!

Sinds 2015 ben ik namelijk bij Vepymo werkzaam op 
de administratie. Dit begon met allerlei verschillende 
administratieve taken, maar sinds een jaar of vier hou ik 
mij vooral bezig met de broederij-, opfok-, en legplanning. 
De groei die Vepymo de laatste jaren heeft doorgemaakt, 
zorgde ervoor dat ik hier mijn drie en een half-daagse 
werkweek bijna volledig mee kan vullen. Ik heb nooit 
geweten dat het mogelijk was om elke dag fluitend 
naar je werk te gaan, maar dat doe ik nu al 7 jaar!”

FOTO: Van links naar rechts Stefanie – Anouk - Hélène

‘‘En laat ik nou net in een 
fantastisch gezellig team 
terecht gekomen zijn!’’



Op bezoek bij...
Pop-ei, een familiaal bedrijf met circa 30.000 
vrije-uitloopkippen in het West-Vlaamse Krombeke. 

De start van Pop-ei
In 2018 kochten Linde en Niels deze hoeve met een 
bestaande stal voor 9000 vrije uitloopkippen. In juli 2019 
gingen ze van start met de eerste ronde Bovans Brown. In 
de voormiddag raapte Niels de eieren af en deed hij de toer 
van de stal, waarna hij in de namiddag nog ging werken 
bij het Nationaal Agrarisch Centrum als organisator van 
naschoolse (vooral fyto-)opleidingen.

En hoe loopt het nu?
In juli 2022 kwam er een gloednieuwe stal bij, ter 
vervanging van de oude stal. Hier kakelen circa 30.000 ISA 
Brown leghennen. De opstart gebeurde deze zomer vlot, 
mede dankzij het vernevelingssysteem waardoor Niels 4 tot 
5°C meer kon afkoelen dan traditionele ventilatie. Dit had 
een zeer gunstig effect op de voederopname van het 
startend koppel. De stal bestaat uit een Bolegg Terrace 
van Vencomatic, die in compartimenten van 6.000 dieren 
is verdeeld. Ook is het systeem uitgerust met mestband-
droging en Vencoperch (paddenstoelvormige zitstokken). 
En om nog beter aan de emissienormen te voldoen, 

Gekakel uit het veld 
Door Rob Vriens, dierenarts Advee Dierenartsen

“Er wordt veel gekakeld, maar soms ook té veel. Of het 
nu gaat om Aviaire Influenza, het stikstofdebat, de markt 
of opbrengstprijzen: het gekakel gaat maar door. Elke dag 
weer wat anders, zelden wat nieuws. Logisch dat het de 
gemoederen bezighoudt, het is nogal veel wat er op ons 
afkomt! We zouden bijna vergeten dat wij in een hele mooie 
sector werkzaam zijn en dat wij elke dag weer een gezond 
voedingsmiddel op de markt brengen. Probeer maar eens 
positief te blijven met al die bedreigingen rond om ons heen. 
En toch is juist dát wat wij nu moeten doen. Of op z’n minst 
moeten proberen. 

Ikzelf ben redelijk praktisch ingesteld. En alle problemen 
die u tegenkomt kunt u -of moet u- ook wel praktisch 
benaderen. Pragmatisch heet dat. En of het nu gaat om een 
ziekte, een niet-optimaal producerende hen, aanhoudende 
Aviaire Influenza, of de marktomstandigheden: kijk vooral 

is er een warmtewisselaar (Clima unit) aan de stal gekoppeld. 
Nu worden de eieren in één uur en drie kwartier vlotjes 
verzameld met de Prinzen 100 eiermachine.

Tijdens de corona kregen Niels en Linde daarnaast nog het 
idee om te starten met het leveren van eieren aan plaatselijke 
supermarkten en automaten. Hierdoor is het ‘POP-EI’ tot stand 
gekomen.

Tevreden over het ras
Niels is zeer tevreden over de ISA Brown. Op leeftijd van 35 
weken draait de stal op 95,19% leg met een eigewicht van 
62,55 gram. Het is zeer aangenaam werken in de stal met de 
dieren. Wanneer er passage is van een adviserend persoon 
blijven deze hennen mooi rustig ter plekke rondlopen. 
Ze gaan goed op stok en produceren eieren met een 
fantastische eischaal. Uitermate geschikt voor het rapen 
van veel sorteerbare eieren!

naar wat u zelf kunt doen met uw koppels, de planning, 
bioveiligheid of de afzetmogelijkheden voor uw eieren. 
Denk in kansen en mogelijkheden! En zoek daarbij de partners 
die bij u passen en die u vertrouwt om hierover te sparren. 
Partners die openheid en transparantie hoog in het vaandel 
hebben staan en dat ook laten zien. Partners die tijd en moeite 
willen investeren om samen verder te gaan en niet puur als 
hennenverkoper, voerleverancier of dierenarts acteren. 
Juist in deze lastige tijden kunnen -en naar mijn mening 
moeten- adviseurs zich hiermee positief onderscheiden. 
Soms geeft dit net andere inzichten en ideeën die je kunnen 
helpen om de volgende stap te zetten, op wat voor gebied 
dan ook. U onderneemt in uw eentje, maar niet alleen! 

Blijf positief, ondanks vele tegenwinden en uitdagingen binnen 
een sector waar we allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk 
het produceren van zoveel mogelijk gezonde, wonderschone 
eieren. Ik wens u hierbij veel wijsheid en succes.”



Wilt u ook wijzer worden? Bel voor:
• België:             Christophe Decroos     (0478 29 05 11) 

                           Maxime Deraedt          (0479 63 38 16)
• Nederland:    Alex Janssen           (06 2301 2587)  

                           Ruud Rutten           (06 5274 5111) 

Broederij met hart 
voor de sector

Nieuwstraat 21, 2382 Poppel, België
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, Nederland

info@vepymo.be
www.vepymo.com

Een veranderende mening
De vraag komt meer en meer naar boven: wanneer gaan 
we starten met vaccineren tegen HPAI? HPAI is vandaag 
pandemisch aan het worden: wijdverspreid over de hele 
wereld. Dit verandert de zienswijze van vele landen ten 
opzichte van vaccinatie. Waar men eerst ronduit ‘tegen’ 
was, wordt vaccinatie veel vaker dan vroeger overwogen.

Men stoot echter op enkele problemen. Influenza is namelijk 
een virus dat zeer snel muteert. Dit veranderlijke virus 
ontsnapt gemakkelijk aan de bescherming van sommige 
soorten vaccins. Het maakt het gebruik van ‘dode’ vaccins 
moeilijk, waarbij het virus wordt doodgemaakt en ingespoten. 
Dit is de oudste wijze die ook het makkelijkst te produceren is.

Alternatieve vaccins
Om deze reden is er door de farma gewerkt aan alternatieve 
vaccins. Vectorvaccins, met een stukje AI op een ander 
‘dragervirus’ zoals Marek of pokken. En mRNA-vaccins, 
waarbij men een ‘code’ inspuit en het lichaam daar zelf op 
meerdere plaatsen stukjes AI aanmaakt. Hier reageert het 
immuunsysteem op zonder dat je er ziek van wordt.

Op dit moment lopen er gecontroleerde vaccinatieproeven 
in Nederland en Frankrijk met deze nieuwere vaccins. Men 
lijkt echter tegen het probleem aan te blijven lopen dat 
vaccinatie de situatie wel verbetert, maar niet oplost. Er zijn 
minder symptomen, er is lagere sterfte en minder spreiding, 
maar men kan er Influenza niet mee uitroeien. 

Impact van vaccinatie
De vrees bestaat echter dat – omdat er minder symptomen 
zijn- AI in een gevaccineerde populatie gaat spreiden zonder 
dat het opvalt. Daarnaast zou het zelfs kunnen muteren 
naar een virus dat gevaarlijk is voor de mens. Dit is een 
doemscenario, maar sinds corona beseffen we dat 
doemscenario’s bestaan. Men probeert deze stille verspreiding 
tegen te gaan door bij gebruik van vaccinatie een verplicht 

Vaccinatie tegen vogelgriep: ja of nee?

monitoringsprogramma in te stellen, waarbij men in staat is 
onderscheid te maken tussen vaccin- en veldvirus. Men blijft 
daarbij een positief koppel zien als een haard van AI, los 
van het aanwezig zijn van symptomen en met alle gevolgen 
vandien.

Een laatste -maar zeker niet minder relevant- nadeel is 
de impact van vaccinatie op exportmogelijkheden. De 
kans bestaat namelijk dat derde landen (broed)eieren of 
vlees gaan weigeren uit landen of streken die vaccinatie 
toepassen. Door het pandemisch karakter lijkt dit aspect 
minder belangrijk te worden, maar het blijft een issue.

Vaccineren: ja of nee?
Concluderend kunnen we stellen dat vaccinatie een mes 
is dat aan twee kanten snijdt. De meningen zijn nogal 
verdeeld, al is er meer animo door de desastreuze gevolgen 
van Influenza de laatste jaren. En ook de publieke opinie en 
politiek zouden een belangrijke stem kunnen hebben. 

Deze verdeeldheid maakt de zaak nog moeilijker, aangezien 
het meest optimale effect slechts bereikt wordt wanneer 
de hele populatie (moederdieren, leghennen, vleeskuikens, 
kalkoenen, etc.) geënt is. Alleen hierdoor wordt de 
spreiding maximaal afgeremd. 

Het standpunt van exporterende landen (zoals België en 
Nederland) zal nog altijd eerst rekening moeten houden 
met het wegwerken van exportbelemmeringen. Hoe dan 
ook is de start vaccinatieprogramma er nog niet voor 
morgen: als het er komt verwachten we dit pas ten 
vroegste 1e helft 2024.

Wij wensen jullie prettige feestdagen en 
een gezond 2023!


