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KNMvD-voorzitter Hellebrekers heeft bewondering voor deelnemers gezondheidsaward

Eredivisie maakt kans
op tienduizend euro
Als een klein kind die in een bak met mooi speelgoed mocht
wroeten. Zo voelde Ludo Hellebreker, jurylid voor de ‘Minder
antibiotica: Yes we can!’ award, zich na het lezen van 19
verhalen van varkenshouders die er in waren geslaagd
het antibioticagebruik op hun bedrijf te verlagen. „Ik heb
bewondering en respect voor deze ondernemers.”

Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde (KNMvD), wordt naar eigen zeggen blij van de prachtige, originele, werkelijk
innovatieve stappen die varkenshouders voor
eigen rekening hebben durven zetten. Het
jurylid voor de award van diergeneesmiddelenfabrikant Boehringer-Ingelheim is duidelijk
erg enthousiast over de inzendingen. „Ik ben
trots op de innovatiekracht van de sector.”
Volgens Hellebrekers zijn voorbeelden uit
de sector de beste stimulans voor andere

ondernemers om aan de antibioticaverlaging
te gaan werken. De negentien varkenshouders uit het hele land hebben laten zien
dat het kan. Volgens Hellebrekers zijn de
inzenders dé goede varkenshouders, die zich
niet afvragen of het kan maar hoe het kan. Ze
laten zien dat ze over verschillende ondernemerskwaliteiten beschikken. Ze hebben kijk
op varkens, staan open voor nieuwe/andere
ideeën, tonen bereidheid tot veranderen en
vasthoudendheid.
De ingezonden verhalen, gaan over groot 

Yes we can!
De opgelegde vermindering in antibiotica-
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gebruik vraagt een flinke inspanning van de

Waninge van Vakblad Varkens, Ludo Hel-

varkenssector. Om varkenshouders extra te

lebrekers van de KNMvD en varkenshouder

motiveren en handvatten te geven, heeft

Gerbert Oosterlaken, hebben zich over de

geneesmiddelenproducent Boehringer Ingel-

inzendingen gebogen. Tijdens de Landbouw-

heim het project ‘Minder antibiotica: Yes we

vakbeurs in Den Bosch worden de winnaars

can!’ gelanceerd.

van de drie categorieën, innovatie, biosecu-

Negentien varkenshouders hebben, vaak

rity en vaccinatie, bekendgemaakt. Onder

in samenwerking met de dierenarts, hun

de winnaars deelt de fabrikant van dierge-

succesverhaal over de antibioticareductie op

neesmiddelen 10.000 euro uit. De uitreiking

hun bedrijf op papier gezet.

is op woensdag 12 oktober om 9.30 uur in de

De jury, bestaande uit Mart Smolders van

Brabanthallen in Den Bosch.
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Beursverslag Den Bosch
Op woensdag 12 oktober gaat de 14de editie van de Landbouwvakbeurs Den
Bosch van start. Drie dagen lang zijn de Brabanthallen het trefpunt van veel
varkenshouders. Pig Business is aanwezig en doet verslag met de videocamera.

DEELNEMERS

Bekijk het beursverslag vanaf volgende week op www.pigbusinesss.nl

De volgende negentien varkenshouders dingen
mee naar de Yes we Can-award
• Jan Pipers, Enschede (Ov.)

succes, maar deze successen zijn niet
allemaal zonder slag of stoot behaald. Toch
hebben deze ondernemers zich niet door
tegenslagen uit het veld laten slaan. Hellebrekers heeft respect voor deze ondernemers die
het risico hebben durven nemen de stap naar
antibioticaverlaging te maken.

Communicatie en samenwerking
Overeenkomsten tussen alle inzendingen zijn
er, maar ook veel verschillen. Ieder bedrijf
heeft volgens Hellebrekers het accent gelegd
op een ander punt in de bedrijfsvoering.
„Karakteristieke kenmerken die in alle verhalen
naar voor komen zijn communicatie en samenwerking.”
Uit de ingezonden verhalen blijkt dat de
samenwerking met de dierenarts belangrijk is,
maar ook die met de voeradviseur of andere
adviseurs uit de agrarische sector. Daarnaast
zijn er bedrijven die de samenwerking niet
alleen in de periferie zoeken, maar ook binnen
de keten met bijvoorbeeld de samenwerking
tussen vermeerderaar en vleesvarkenhouder.
„Je merkt dat men nadenkt over de keten
voor, op en na het eigen bedrijf.”
Helaas is er uit alle verhalen geen simpele
enkelvoudige oplossing voor het antibioticagebruik gebleken. Volgens Hellebrekers
begint het wel allemaal met het verhogen van
de basisgezondheidsstatus van een bedrijf.
„Beginnen met gezond materiaal, en dat

gezond houden door in- en externe biosecurity
en vaccinatie.”

Verplichte reductie
De reductie van 20 procent in 2011 gaat de
sector volgens Hellebrekers wel halen. Bij de
reductie van 50 procent in 2013 zet Hellebrekers vraagtekens. „Er zit geen duiding in deze
50 procent richtlijn.” Waar moet de reductie
worden behaald, gaan ze puur naar de cijfers
kijken of ook naar de manier waarop antibiotica wordt ingezet. Experts moeten volgens
het jurylid aangeven of de antibioticaverlaging
alleen kwantitatief of ook kwalitatief moet
worden behaald.
Het is een hele uitdaging voor de sector om
alle bedrijven mee te nemen. Wanneer de hele
sector zou bestaan uit bedrijven zoals de bedrijven die hun verhaal hebben ingestuurd, dan
voorziet Hellebrekers geen problemen. „Dit
is de eredivisie, maar je hebt ook een eerste
divisie en amateurs.” 

Reageren?
j.cornelissen@pigbusiness.nl
Informatie Landbouwvakbeurs
Datum: Van woensdag 12 t/m vrijdag 14 oktober.

225 zeugen en 800 vleesvarkenplaatsen
• Marco Opheij, Gemert (N.-Br.) 500 zeugen,
2.300 opfokgelten en 1.100 restbiggen
• Gerbert en Wouter Ter Mors, Haaksbergen (Ov.)
550 zeugen en 1.200 vleesvarkenplaatsen
• Harold van der Zanden, Heeswijk-Dinther
(N.-Br.) 975 zeugen
• Thijs van Eijk, Nederweert (L.)
340 zeugen gesloten
• Eric en Ine van den Heuvel, Nistelrode (N.-Br.)
500 zeugen met eigen aanfok
• Bert de Jong, Netterden (Gld.)
950 zeugen
• Piet de Swart, Alphen (N.-Br.)
160 zeugen en 950 vleesvarkenplaatsen
• Nienke Dubbink, Den Ham (Ov.)
120 zeugen
• Rob Hilkens, Herkenbosch (L.)
400 zeugen en 3.000 vleesvarkenplaatsen

Tijd: Dagelijks van 13:00 tot 22:00 uur.
Locatie: Brabanthallen Den Bosch.
Entree: 12 euro, met relatiekaart gratis.

• Rene Bruns en Simone Bekhuis-Junninck
500 zeugen en 2.300 vleesvarkenplaatsen
• Klaas Mijnheer, Rouveen (Ov.)
275 zeugen en 2.160 vleesvarkenplaatsen

Belangrijkste noviteiten
Op de landbouwvakbeurs presenteren tal van bedrijven hun jongste noviteiten. Een kort overzicht:

• Frank Priems, Moergestel (N.-Br.)
3.000 vleesvarkenplaatsen

Diagnose Mycoplasma hyopneumoniae

derinstallatie met een capaciteit van 2.300 kg per uur.

Elanco Animal Health presenteert een betrouwbare

De hoge capaciteit wordt gehaald met een rondgaand

diagnose voor het vroegtijdig opsporen van vroegtij-

AZA kettingtransport. Door het toepassen van een

dig Mycoplasma hyopneumoniae. Met behulp van de

intelligente besturing en speciale luchtgestuurde

tracheo-bronchiale swabtechniek worden ziektekie-

doseerventielen in de stal heeft Kamplan de capaciteit

men rechtstreeks aangetoond via bemonstering in het

van zijn computergestuurde droogvoedersysteem opge-

ademhalingsstelsel. Bij deze techniek wordt een slangetje,

waardeerd, zodat ook grote vleesvarkensstallen geen

de swab, via de bek en door de keelholte in de luchtpijp

probleem vormen.

3.000 zeugen en 1.100 opfokgelten
• Wibe Tolkamp, Aalten (Gld.)
1.600 vleesvarkenplaatsen
• Ron Stultiens, Meijel (L.)
570 zeugen

gebracht en verder geschoven tot de overgang luchtpijpbronchiën. Daar wordt slijm verzameld dat vervolgens

Zelfsluitend voerligboxen

verder wordt onderzocht op Mycoplasma hyopneumo-

Van der Lee Stalinrichting en Voersystemen heeft een

niae. Het voordeel is de hoge kans op het aantonen van

revolutionair systeem ontwikkeld voor zeugen in groeps-

330 zeugen met eigen aanfok en 1.700

ziektekiemen. Bovendien is geen verdoving nodig, zijn

huisvesting: de Pig Free zelfsluitende voerligboxen. Dit

vleesvarkenplaatsen

er geen complicaties zoals bloedingen en sterfte en is de

systeem is uitgevoerd met een zelfsluitende draaideur

methode snel en eenvoudig, aldus Elanco Animal Health.

met pensluiting en is uit te breiden met een centraal
vergrendelsysteem. Een goede sluiting van de deur is
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• John en Jack Theelen, Beringe (L.)

Droogvoerderinstallatie met grote capaciteit

volgens de fabrikant te allen tijde gegarandeerd, zelfs bij

Bedrijfsautomatiseerder Kamplan komt naar de beurs

volwassen zeugen in boxen van 200 centimeter (ligruimte

met een grote capaciteit computergestuurde droogvoe-

210 centimeter) en boxbreedte van 70 centimeter.
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• Arjan Luiten, Aalten (Gld.)

• John Lorist, Hemelum (Fr.)
500 zeugen en 2.000 opfokplaatsen
• Gerbert Oosterlaken, Beers en Velp (N.-Br.)
280 zeugen
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