
Meer kennis, scherpe prijs 
en dicht bij de boer

InterviewInhoud

De Nederlandse mengvoedermarkt kent 

een ‘nieuwe’ speler: ForFarmers Hendrix. 

Nieuw, maar ook vertrouwd en met als 

doel: met onze voeroplossingen het ren-

dement van onze klanten verbeteren. 

Een toelichting op de nieuwe organisatie. 

Hoe kunnen we ForFarmers Hendrix als 

bedrijf typeren? 

“We zijn een no-nonsense organisatie, 

dicht bij de boer, die een positieve bijdrage 

levert aan het resultaat in de stal”, aldus 

Jan Potijk, algemeen directeur ForFarmers 

Hendrix. ”Dat realiseren we met goede 

producten tegen een scherpe waarde-

prijsverhouding. Maar ook door een goed 

team van medewerkers en dealers. 

“Onze focus was en blijft de productie 

en afzet van diervoeders en akker- en 

weidebouwproducten. Gericht op de 

professionele boerenondernemer.  In die 

zin blijven we wie we zijn. Maar door de  

schaalgrootte die we nu hebben, kunnen 

we gericht investeren in kennis en innova-

tie en hebben we een groter netwerk tot 

onze beschikking. En niet te vergeten: de 

omvang helpt ons efficiënter te werken. 

We kunnen de kostprijs over meer tonnen 

verdelen en zo de beste producten tegen 

een scherpe prijs leveren.”

Wat is de ambitie en strategie van 

ForFarmers  Hendrix? 

“Boeren met ambitie. Daar staan we voor. 
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Meer kennis, scherpe prijs 
en dicht bij de boer

Niet voor niets is de klant de basis van 

ons handelen. We zien dat de bedrijven 

van onze klanten groter en gespeciali-

seerder worden en dat er behoefte is aan 

gerichte en andere kennis. Juist daarom 

is het belangrijk om als bedrijf te zorgen 

voor voldoende schaalgrootte. Niet om 

het groot willen zijn, maar om te kunnen 

investeren in kennis, mensen en contac-

ten met partijen die ertoe doen.Daarom  

staat onze strategie in het teken van 

groeien in afzet, efficiency en kennis.” 

Hoe ziet de organisatie er nu uit, waar 

heb je als veehouder mee te maken? 

Toine van Toor, commercieel directeur: 

“Een team gemotiveerde en kundige 

medewerkers en dealers staat klaar voor 

de klant. Dat blijft en daar blijven we in 

investeren. Het samengaan van Hendrix 

en ForFarmers heeft geresulteerd in een 

wederzijdse aanvulling van kennis op 

allerlei gebied. Verder werken we nu per 

diersector met sectormanagers. Dat is 

Jan Baan voor de sector Varkens, Bennie 

Hutten voor Rundvee en Henk van der Vegt 

voor de sector Plant. Zij geven leiding aan 

de commerciële teams. Deze teams, met 

specialisten en accountmanagers,  werken 

regionaal onder aansturing van verkooplei-

ders. Als bedrijf moeten wij goed luisteren 

naar de klant om diens behoeften te verta-

len naar de juiste producten. De taak van 

de commerciële teams is om samen met 

de klant het maximale rendement te halen 

uit deze producten.” 

Uitgangspunt voor de nieuwe organisatie 

is dat er geen verschil in kosten mag zijn 

tussen wel of geen dealermodel.

Jan Potijk: “De kracht van regionale 

dealers is dat ze dicht bij de klant staan 

en het netwerk in hun regio kennen. Door 

hun kennis en ervaring, ook als zelfstandig 

ondernemer, zijn ze voor professionele 

veehouderijbedrijven een goede sparring-

partner.”  

Waarin is ForFarmers Hendrix anders? 

“Het is een nuchter bedrijf dat doet wat het 

zegt, dat dicht bij de klant staat, ondanks 

de omvang die we nu hebben. En juist de 

combinatie  van kennis en efficiency zorgt 

dat we een heel scherpe waarde-prijs-

verhouding hebben. Natuurlijk moet voor 

onze klanten het totaalplaatje kloppen, zij 

moeten merken dat ze door onze produc-

“Boeren met 
ambitie, 

daar staan 
we voor”

Maak kennis met...

Toine van Toor, 
commercieel directeur

Bennie Hutten, 
sectormanager rundvee

Henk van der Vegt, 
sectormanager plant

Jan Baan, 
sectormanager varkens

Lees verder op pagina 4 >>
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Sector Plant

Vertrouwde krachten  komen samen

De nieuwe afdeling Plant van ForFarmers  

Hendrix bestaat uit de Akkerbouw & 

Loonwerk-afdeling van ForFarmers, 

ForFarmers  Agro-Emmen en Hendrix 

UTD Agro. Zo komen onder meer gewas-

beschermingsmiddelen voor akkerbou-

wers, verkoop van gras- en maiszaden, 

meststoffen en inkuilmiddelen samen.

Henk van der Vegt, manager Plant: “Door 

de overname van gewasbeschermings-

depot Agro-Emmen heeft ForFarmers 

Hendrix laten zien dat ze wil investeren in 

de akkerbouw- en loonwerksector. Dat is 

een goede stap omdat we zo in de breedte 

actief blijven op bodemgebruik; want 

voor bijvoorbeeld de melkveehouderij is 

ten en adviezen aantoonbaar beter pres-

teren in de stal. Het feit dat we al jaren in 

staat zijn om in afzet te groeien geeft aan 

dat we voor veel veehouders een aantrek-

kelijke partner zijn.” 

Wat levert de samenvoeging tussen For-

Farmers en Hendrix de klant op? 

“De sterke punten en de kennis van beide 

bedrijven waren een goede basis voor het 

nieuwe assortiment dat we introduceren”, 

aldus de sectormanagers Jan Baan en 

Bennie Hutten. “Bij het samenstellen 

van het nieuwe assortiment hebben we 

goed bekeken hoe de voeders van de 

afzonderlijke organisaties presteerden. 

Het beste van beide voerinvullingen was 

uitgangspunt voor het nieuwe assorti-

ment. Daardoor hebben we nu de beste 

voederwaarde van Nederland en rende-

ren onze voeders beter. Verder hebben 

we nu een betere dekking van fabrieken 

over Nederland. Het transport is hierdoor 

efficiënter. We rijden minder kilometers 

voordat we bij een klant zijn. En onze ser-

vice blijft op het hoge niveau dat men van 

ons gewend is. Wij willen voor de klant de 

beste zijn en blijven. Dit levert hem meer 

rendement op.” 

Duurzaam ondernemen komt 

overal in terug

Efficiëntere productie, chauffeurs 

trainen in het milieubewuste ‘nieuwe 

rijden’. Maar ook ontwikkeling van 

voeders die beter te benutten zijn door 

het dier en onderzoek naar alter-

natieve grondstoffen. De duurzame 

stappen van ForFarmers Hendrix zijn 

divers, maar horen er voor ons gewoon 

bij. De agrarische sector staat voor de 

uitdaging om komende decennia de 

productie te intensiveren mét oog voor 

milieu en biodiversiteit. Gezien onze 

positie in de voedselketen nemen wij 

onze verantwoordelijkheid. 

<< Vervolg van pagina 3

Het ruwvoeraanbod is van grote invloed op de melkproductie.
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Vertrouwde krachten  komen samen

het ruwvoeraanbod de beperkende factor 

voor de melkproductie: hoe minder ruw-

voer, des te duurder de melkproductie. 

Ook het grondgebruik heeft restricties, 

terwijl er toch zoveel mogelijk opbrengst 

van een hoge kwaliteit per hectare moet 

komen. Daarom adviseren wij loonwer-

kers, melkveehouders en akkerbouwers 

bij de inzet van zaden, pootgoed, gewas-

beschermingsmiddelen en meststoffen.” 

Kennis

Op het gebied van gewasbescher-

mingsmiddelen is ForFarmers Hendrix 

in staat om klanten deskundig te 

adviseren. “We investeren in de kennis 

 “We investeren 
in kennis”

van onze specialisten zodat ze goed 

geïnformeerd zijn over de inzet van 

middelen. Het toepassen van gewas-

beschermingsmiddelen is heel nauw-

keurig werk. Gaat er iets mis, dan is het 

risico dat een gewas kapot gaat.”

Raskeuze

In 2014 wil ForFarmers Hendrix een 

uitgekiend plantassortiment introduce-

ren met bestaande en nieuwe gras- en 

maisrassen. “Een belangrijk uitgangs-

punt voor de juiste raskeuze is de 

samenstelling van het rantsoen op een 

melkveebedrijf. Daarom adviseren we 

de klant heel gericht.” 

Voldoende aanbod

Er is nog steeds veel vraag naar 

gangbare meststoffen als KAS en N+. 

Maar de vraag naar specialties (zoals 

blends; op maat gemaakte producten) of 

vloeibare meststoffen neemt toe, aldus 

Henk van der Vegt. Het is de uitdaging 

om voldoende aanbod te hebben in deze 

speciale producten. “Hiermee kunnen 

we toegevoegde waarde leveren.”
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De dealer

‘Op het erf van de boer 
moet het goed gaan’
Korte lijnen en een flexibele organisatie 

dicht bij de klant; dat kenmerkt de regio-

nale dealer van ForFarmers Hendrix aldus 

Jan Katerberg. Samen met Jan Willem Krijt 

is hij eigenaar van dealerbedrijf ForFarmers 

Hendrix Noord in het Drentse Rogat.

“Je kunt ons vergelijken met een regi-

onaal verkoopkantoor, maar dan met 

een eigenaar die weet wat het is om een 

onderneming te runnen”, aldus Jan Ka-

terberg. “Wij zijn geworteld in de regio, 

staan dicht bij de klant en kunnen als 

klein team snel schakelen.” Dat team 

telt naast de beide dealers een aantal 

bedrijfsadviseurs met elk een eigen 

specialisme, bijvoorbeeld op het gebied 

van jongvee, ruwvoer of bemesting. 

“Niemand kan op alle gebieden speci-

alist zijn. Maar alle kennis die we nodig 

hebben, is in het team aanwezig. Stel 

dat er problemen zijn of een klant wil 

bijvoorbeeld meer uit zijn jongveeopfok 

halen, dan hebben we de juiste specia-

list altijd in de buurt. Ons uitgangspunt 

is: wat wil de klant. Als team kun je daar 

snel en efficiënt op inspelen.”

Meedenken

Service schrijft het dealerbedrijf met 

een hoofdletter. “We willen de klant 

ontzorgen. We geven een goed advies 

en maken een passende rantsoenbere-

kening, zodat hij weinig werk heeft aan 

het voer. En belt hij ons kantoor dan 

krijgt hij snel antwoord op elke vraag. 

Of het nu om de levertijden van kunst-

mest gaat of over een factuur. Onze 

medewerkers kennen de klant en diens 

situatie en kunnen daardoor proactief 

reageren.”

De dealer verzorgt zelf de distributie van 

stuk- en zakgoed. Katerberg: “Uiter-

aard hebben we onze vaste route, maar 

als de nood aan de man komt, kunnen 

we snel voor een oplossing zorgen. Die 

flexibiliteit wordt door onze klanten erg 

gewaardeerd.”

Ruimte voor groei

ForFarmers Hendrix Noord is actief in 

de rundveesector in een groot gedeelte 

van Groningen, Drenthe en de kop van 

Overijssel. Een gebied met mogelijkhe-

den, meent Katerberg. “Veel stallen zijn 

op de groei gebouwd. Tot 2020 kan de 

melkproductie hier met twintig procent 

groeien, mits de mestverwerking goed 

geregeld wordt en we de dierrechten 

buiten de deur kunnen houden. Als 

dealer moeten wij ook wennen aan 

een nieuwe organisatie, maar we heb-

ben er alle vertrouwen in dat we met 

ForFarmers  Hendrix als partner onze 

klanten optimaal van dienst kunnen zijn.”

Jan Katerberg (l) en Jan Willem Krijt: “Een dealer is ook meewerkend voorman. 
We geven advies, maar zijn als ondernemer ook sparringpartner.” 
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Kwaliteit

Doen wat je belooft 
De recente situatie met aflatoxine heeft 

opnieuw het belang aangetoond van een 

goede kwaliteitsmonitoring en calamitei-

tenaanpak in de voedselproductieketen. 

Door systematische controles, goede 

afspraken en strakke procedures zorgt 

ForFarmers Hendrix ervoor dat haar voe-

ders voldoen aan de eisen van de klant en 

aan alle wettelijke voorschriften. 

Diervoeder moet veilig zijn voor mens, 

dier en milieu. Dit begint bij veilige grond-

stoffen. Daarvoor is ForFarmers Hendrix 

aangesloten bij Trust Feed, een samen-

werkingsverband van Nederlandse en 

Belgische mengvoerbedrijven. Zij waar-

borgen de voedselveiligheid van geleverde 

grondstoffen. Alleen producenten en 

leveranciers die voldoen aan alle criteria 

en op een transparante en veilige manier 

werken, mogen grondstoffen leveren. 

Ook intern, in de eigen fabrieken en tij-

dens het transport, moeten alle procedu-

res op orde zijn. Niet alleen met het oog 

op de voedselveiligheid, maar ook om de 

veiligheid van medewerkers te borgen. 

Via externe en interne audits wordt de 

organisatie hierop beoordeeld. 

Gaat het onverhoopt toch een keer mis,

dan zorgt een strak georganiseerde 

calamiteitenaanpak ervoor dat de situatie 

onder controle blijft en de impact op de 

sector of de medewerker tot een mini-

mum wordt beperkt.

Nutriënten

Diervoeder moet niet alleen veilig zijn, het 

moet ook in de stal aan de verwachtingen 

voldoen. Natuurlijk zijn de omstandighe-

den in de stal en het management van de 

veehouder hierop van invloed. Maar dat 

het voer de juiste nutriënten in de goede 

verhouding bevat en de juiste vorm en 

hardheid heeft, is een eerste vereiste. Om 

dit te bewaken heeft ForFarmers Hendrix 

op diverse momenten in het productie-

proces controles ingebouwd. We nemen 

monsters van alle bij de fabriek aange-

voerde grondstoffen. Deze gaan naar een 

laboratorium voor analyse op gewenste 

en ongewenste stoffen. Verder beschikken 

de productielocaties over NIR-apparatuur. 

Hiermee zijn van elke grondstof o.a. de 

vet-, eiwit-, ruwe celstof- en vochtgehal-

tes vast te stellen. Op basis van deze data 

optimaliseren we de receptuur, zodat het 

eindproduct altijd aan de gestelde eisen 

voldoet. 

Dankzij deze maatregelen is ForFarmers 

Hendrix in staat haar klanten voorspel-

baar voer te leveren dat doet wat het 

belooft.

Stille diplomatie

Er gelden allerlei wetten en regels voor diervoeders en de diervoederproductie. Ook 

de verwerkende industrie stelt extra eisen. Via certificeringen en audits wordt de na-

volging hiervan gecontroleerd. “Dit is niet iets wat je als voerproducent zomaar even 

doet, het moet allemaal kloppen. Daarom is het zo belangrijk dat je intern alles op 

orde hebt”, benadrukt Manfred Hessing, kwaliteitsmanager bij ForFarmers Hendrix. 

De organisatie steekt echter ook op een andere manier tijd in wet- en regelgeving. 

We zijn daarvoor continu in gesprek met bijvoorbeeld het Ministerie, Nevedi en FeFac 

in Brussel. Ook op die manier wil ForFarmers Hendrix een bijdrage leveren aan een 

toekomstbestendige veehouderij. 

“Diervoeder 
moet veilig zijn 

voor mens, 
dier en milieu”
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Productie Nederland

Altijd dichtbij

ForFarmers Hendrix beschikt voor de 

productie van rundvee-, varkens- en 

pluimveevoer over tien productieloca-

ties verspreid over Nederland. Dankzij 

deze spreiding is er altijd een fabriek 

dicht bij de klant. 

Met fabrieken van Zwolle in Overijssel tot 

Oosterhout in West-Brabant is de afstand 

tot de klant in veel gevallen een stuk 

kleiner dan voorheen. En door vrachten 

op een slimme manier te combineren, 

beperken we het aantal ‘lege’ kilometers 

tot een minimum. “Dat scheelt uiteraard 

in de kosten en we verminderen tegelij-

kertijd onze CO2-uitstoot”, stelt Michael 

Litjens, manager operationele zaken. 

“En dankzij de integratie binnen produc-

tie maken we ook minder kosten voor de 

aanvoer van grondstoffen en de pro-

ductie van het voer. We maken optimaal 

gebruik van de beschikbare mensen en 

machines.”

Aanpassend vermogen

De fabrieken liggen aan groot vaarwater, 

waardoor grote hoeveelheden grondstof-

fen per schip kunnen worden aange-

voerd. “Dat is niet alleen goedkoper dan 

vervoer over de weg, maar ook een stuk 

duurzamer”, aldus Michael. Elke locatie 

heeft opslagcapaciteit voor ten minste 

20.000 ton grondstoffen. “Dat zorgt 

voor flexibiliteit. We hebben daardoor in 

principe voldoende voorraad en ruimte 

om schommelingen in de aanvoer of in 

productie op te vangen.”

Kwaliteit voor elke sector

Voor elke diersector introduceert 

ForFarmers Hendrix een nieuw assor-

timent. Om de voeders overal volgens 

de specificaties te kunnen produceren, 

is er onderling afstemming geweest 

tussen de fabrieken en zijn er de nodige 

investeringen gedaan. Michael: “Leveren 

van kwaliteit is onze eerste voorwaarde. 

Iedere productiemedewerker is hier ver-

antwoordelijk voor en wordt hierin ook 

opgeleid. Daar wint de klant bij.”

Productielocatie en hoofdkantoor Lochem
Michael Litjens
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De mengerij, de perserij of de bulkver-

lading; elke week is Herwin Bauhuis op 

een andere plek in de fabriek in Delden 

aan het werk. “Als operator moeten we 

In de fabriek

De allround operator: controles en monsters 
alles kunnen”, lacht hij. In de mengerij 

is de computer zijn steun en toeverlaat. 

“Als ik heb ingevoerd welke voeders 

we gaan maken, regelt de computer de 

rest. Zelfs bij storingen kan ik op het 

scherm zien wat er aan de hand is. 

Maar ik moet het nog wel met eigen 

handen oplossen. Elke morgen check 

ik de machines op slijtage. We maken 

hier pluimveevoer en dan luistert de 

structuur heel nauw. Daar controleren 

we het voer ook op.” In de perserij 

gelden vergelijkbare procedures. 

“De pers goed afstellen, matrijzen 

nalopen en ook daar neem ik van elk 

voer een monster. Ik kijk of er meel in 

zit en met een speciaal apparaat test 

ik de hardheid en slijtvastheid van het 

voer. Bij afwijkingen stuur ik bij. Dat 

noteer ik dan in het logboek.”

ForFarmers Hendrix levert goed voer 

dat aan een groot aantal eisen voldoet. 

Op diverse  plekken in de organisatie 

werken we daaraan. Twee produc-

tiemedewerkers vertellen wat hun 

bijdrage hieraan is …

In de fabriek in Oosterhout regelt 

Harry van Leysen de inname van 

grondstoffen. “Ik controleer eerst de 

vrachtbrieven. Daaruit blijkt of de le-

verancier GMP-waardig is en aan ons 

mag leveren. Ontbreken die papieren 

of klopt er iets niet, dan wordt er niet 

gelost.” Daarna moeten de neus en 

ogen van Harry aan het werk: “Gewoon 

In de fabriek… 

goed kijken naar de kleur, of het geen 

ongewenste dingen bevat, en ruiken of 

de geur goed is. Van alle partijen neem ik 

een monster dat ik met de NIR-scanner 

controleer. Je ziet dan meteen of de 

gehaltes van bijvoorbeeld vet, eiwit en 

Grondstofinname: kijken, ruiken, scannen

zetmeel binnen de toegestane marges 

vallen. Als ik afwijkingen zie of denk 

dat er iets niet klopt, meld ik dat aan 

afdeling inkoop of kwaliteit. Die beslist 

dan wat er moet gebeuren.”

Altijd dichtbij
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Nieuw assortiment rundvee

‘Gezonde koeien 
melken het best’ 

Slimmer voeden met  Feed2Milk

Gezondheid, rendement en het beste resultaat staan centraal in de nieuwe assortimen-

ten voor melkvee, vleesvee en geiten. We onderscheiden verschillende lijnen met elk 

eigen doelstellingen: de Maxima-lijn staat voor een maximale dierprestatie, ondersteu-

ning van de gezondheid en een scherp mengvoergebruik. De Prima-lijn bevat prima 

voeders tegen een scherpe prijs. Voor melkvee is er nog een Optima-lijn met allround 

voeders voor een optimale voerwinst. Verder zijn voor elke diergroep diverse supple-

menten en specialiteiten ontwikkeld. 

Feed2Milk is de nieuwe voedingsaanpak 

van ForFarmers Hendrix voor melkvee. 

Het draait om een optimaal rantsoen. 

Dit stellen we samen op basis van het 

gedrag van voer in de koe en de be-

hoefte aan voedingsstoffen van de koe. 

Feed2Milk staat zo voor probleemloos 

melken met gezonde koeien. Het legt 

de focus op optimale voerbenutting en 

de beste melkproductie. Dat zorgt voor 

de hoogste voerwinst. Feed2Milk melkt 

beter!

“Deze voedingsaanpak heeft een aantal 

unieke elementen”, vertelt Alfred Smits, 

productmanager. “We maken bijvoor-

beeld gebruik van MELK als energie-

waarderingssysteem. MELK staat voor 

Meer Energie voor Lacterende Koeien. 

Het  geeft de hoeveelheid energie van 

een voedermiddel weer die de koe wer-

kelijk  kan benutten. MELK sluit daarom 

beter aan bij de werkelijke behoefte van 

de koe dan VEM.”

Nauwkeurigere samenstelling

“Omdat we ruwvoer beter kunnen 

inschatten met behulp van NIR-ijklijnen, 

die we met BLGG Agro Xpertus ontwik-

kelden, zijn we in staat om een nauwkeu-

riger rantsoen samen te stellen. Deze 

methode is exclusief voor klanten van 

ForFarmers Hendrix. Bij de rantsoen-

berekening houden we rekening met 

de vastgestelde verteringssnelheid van 

graskuilen en met de inkuilduur van snij-

maïs. En dat doet niemand ons nog na.”

Gezondheid

Verder is er veel aandacht voor (pens)

gezondheid. “Die brengen we in beeld 

door de Herkauw- en VerzuringsIndex 

(HI en VI). Een goede balans tussen die 

twee is van groot belang. Het zorgt voor 

een optimale pens-pH en voorkomt 

pensverzuring. Pensverzuring is een 

grote risicofactor voor een verminderde 

diergezondheid en vruchtbaarheid. 

Kortom: we sturen op gezonde koeien, 

want die melken het best.”

Corine in ‘t Anker en Alfred Smits

Torrex 
voor vleesvee
Torrex is de naam van het nieuwe 

voerassortiment voor vleesvee. Met 

het vakkundige advies van de vlees-

veespecialist resulteert dit in gezonde 

dieren met een hoge groei en een hoog 

rendement voor een scherpe prijs. 

Capri 
voor geiten
Met de Capri voeders kiest een gei-

tenhouder voor probleemloos werken 

met gezonde geiten. “Een optimale 

voerbenutting en melkproductie staan 

centraal”, aldus productmanager 

Corine in ‘t Anker. “Deze uitgekiende 

voeders en het vakkundige advies van 

de geitenspecialist vormen de basis 

voor sterke, gezonde en hoogproduc-

tieve geiten. Want dat zorgt uiteinde-

lijk voor de hoogste voerwinst.”

Speciaal voor de lammeren is er het 

Vita Capri assortiment met geiten-

kunstmelken en mengvoeders. Een 

goede lammerenopfok legt de basis 

voor een gezonde en duurzame melk-

geit. Daarom stuurt Vita Capri op een 

opfok met maximaal rendement: ge-

zonde lammeren met de beste groei. 
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In de praktijk

Werkplezier en gezonde koeien  in de stal. Dat is voor melk-

veehouder Rommert  Jorritsma uit Boijl het belangrijkste doel 

van zijn werk. Belangrijker nog dan die allerlaatste liter melk. 

Jorritsma melkt circa 95 koeien en sinds het najaar van 2012 

voert hij de Maximabrok Super en Supplement Magnifiek. Naar 

volle tevredenheid. “Het voer moet gewoon goed zijn. Daarnaast 

is het ook zaak dat je het goed inzet. Daarvoor heb je een goede 

rantsoenberekening nodig en deskundig, praktisch advies. Dat 

krijg ik en daarmee zie ik dat het in de stal goed loopt.”

Omdat Jorritsma zijn quotum niet helemaal vol melkte, is hij dit 

najaar overgestapt op een iets luxer voer. Met als resultaat dat 

de liters ook inderdaad omhoog zijn gegaan. “Ondanks de hoge 

voerprijzen hebben we de overstap gemaakt. Ik zie de positieve 

resultaten.” De melkveehouder lacht: “Dan blijkt maar weer, met 

gezonde koeien komen de liters vanzelf.”

Rommert Jorritsma: 
‘De liters 
komen vanzelf’

Dick heeft zo’n 500 startkalveren. In week 43 kreeg hij een 
nieuw koppel en met dit koppel kwam ook ForFarmers 
Hendrix als nieuwe voerleverancier. Kampert voert de 
Torrex Maxima en is daar goed tevreden over. “Zo op het 
oog bevalt het goed. De kalveren staan er goed bij, ze zijn 
mooi bedekt. En de mest is donker en goed vast. Als het 
financieel doorgerekend wordt en je komt uit bij voerkosten 
per kg groei, is deze brok ook zeker interessant. Goed voer 
en goede begeleiding in de stal vind ik belangrijk. Dit zijn 
twee factoren die van invloed zijn op gezonde kalveren met 
optimale groei. Hier doe ik het voor, want naast plezier in je 
werk levert dit uiteindelijk ook het meeste op.” 

‘Goed voer, 
goede begeleiding’

Dick Kampert:

11



Nieuw assortiment varkens

Uitblinken in resultaat 
Persoonlijk advies bij assortiment

“De inzet van voer mét de kennis en ef-

ficiency van ForFarmers Hendrix levert 

varkenshouders een geweldig resultaat 

op. Zowel in de stal als onderaan de 

streep.” Daarvan is Bas Philipse, product-

manager varkenshouderij, overtuigd.  

Het nieuwe assortiment heeft voor elk 

bedrijfstype een geschikt voer. Er zijn 

speciale voeders voor zeugen, biggen en 

vleesvarkens. Een bedrijf met beren zet 

andere voeders in dan een bedrijf met 

borgen. Een Piétrain heeft luxer voer 

nodig dan een Tempo. En bij brijvoer 

is meer behoefte aan maatwerk dan 

bij droogvoer. “Het assortiment voor-

ziet in al deze verschillen”, aldus Bas 

Philipse. “Maar het houdt ook rekening 

met uiteenlopende doelstellingen van 

ondernemers, zoals minimale kostprijs 

of maximale prestatie. Daarom is het 

opgebouwd in reeksen: Prima, Optima, 

Maxima en Vita.” 

Persoonlijk advies

De meest geschikte voersoort per 

bedrijf is niet in één overzicht weer te 

geven. Er zijn immers veel mogelijk-

heden. Daarom ontvangt iedere klant 

persoonlijk advies van zijn specialist. 

Voeropname

Wat varkenshouders van de nieuwe 

voeders mogen verwachten? We lichten 

hier alvast een tipje van de sluier op. De 

zeugenvoeders maken het de zeug ge-

makkelijk veel voer op te nemen tijdens 

de lactatie. Bovendien zijn de voeders 

niet alleen gericht op meer, maar ook 

op zwaardere en vitale biggen. Voerop-

name is ook bij vleesvarkens een speer-

punt. Uiteindelijk telt het rendement, 

dat met de nieuwe voeders maximaal is. 

Dit is zichtbaar in de karkasopbrengst. 

De biggenvoeders focussen op de ge-

zondheid van de biggen. Voor bedrijven 

met brijvoer maken we voer op maat. 

Zo brengen we hofeigen producten tot 

maximaal rendement. 

Bas Philipse

Zwaardere en vitale biggen.
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Stephan ter Avest uit Ben-

telo weegt zijn varkens re-

gelmatig. Toen ForFarmers 

Hendrix met de proeven 

voor het nieuwe assortiment  

startte, was hij meteen ge-

interesseerd in een proef op 

zijn bedrijf. “Ik wilde weten 

of er uit de jeugd meer te 

halen is”, vertelt ter Avest. 

De beren en gelten in de proef krijgen een hoogkoper start-

voer, vervolgens laagkoper startvoer en daarna een luxe 

groeivoer dat in de eindfase deels vervangen wordt door een 

minder luxe groeikorrel. Elke vier weken worden de dieren 

uit de proef gewogen. Het eerste weegmoment is bij opleg. 

Dit geeft een mooie weergave van het groeiverloop. 

Geen dip meer

“Wat het meest opvalt is dat de varkens geen dip meer heb-

ben bij de overgang van hoogkoper startvoer naar laagkoper 

startvoer. Ze groeien veel beter door dan voorheen.”  

De groei van de T20xPIC 426 dieren ligt de laatste maanden 

gemiddeld op 892 gram per dag bij de beren en 873 gram 

per dag bij de gelten. De voederconversie is 2,40 resp. 2,47 

bij een voeropname van ruim 2,3 kilo aan het eind van de 

mestperiode. Het valt Ter Avest op dat de mestconsistentie 

goed is. Wel toont de mest lichter dan hij gewend was. 

Bovendien is de voeropname stukken hoger dan voorheen. 

“De dieren groeien beter. En de slachtresultaten zijn goed. 

De gelten zitten de laatste maanden rond de 100,6 index-

punten. De beren rond de 99 indexpunten.” 

In de praktijk

Stephan ter Avest:

‘Jeugdgroei 
beter benutten’

Harry Harenberg:

‘Voeropname met 
sprongen vooruit’
SPF-zeugenhouder Harry 

Harenberg uit Holten vertelt 

enthousiast over het nieuwe 

zeugenvoer. Hij test het as-

sortiment van ForFarmers 

Hendrix sinds oktober 2012: 

“In het kraamhok is de voer-

opname met sprongen voor-

uit gegaan. Voorheen had ik 

nog wel eens een bak die ik leeg moest scheppen. Boven-

dien kreeg ik niet zoveel voer in de zeug als ik wilde voor het 

hoge aantal biggen dat bij de zeug ligt. Maar nu vreten de 

zeugen het als vanzelf. De mest is mooi smeuïg. Gevolg is 

dat de biggen in het kraamhok geen diarree meer hebben.” 

Harenberg schrijft dit toe aan de veranderde samenstelling 

van de melk: “Als de zeug onvoldoende voer opneemt, moet 

het eigen lichaamsreserves aanspreken om de biggen met 

haar melk te voeden. Nu de zeugen voldoende vreten, krij-

gen de biggen betere melk en daardoor geen diarree meer.” 

Overschakeling luistert nauw

Ook de uierdruk is goed. Dat moet ook want de varkens-

houder speent 13 biggen bij de zeug. Het uierrendement is 

hoog: “Ik speen gemiddeld 12,6 biggen bij de zeug zelf en 

slechts 0,4 biggen bij een pleegmoeder.” In totaal speende 

het bedrijf het afgelopen jaar 32,6 biggen per zeug per jaar. 

Harenberg is blij met het resultaat uit de voerproef. Daarom 

krijgen ook zijn biggen (T20 x Tempo)  inmiddels biggenvoer 

uit het nieuwe assortiment. En met een vergelijkbaar resul-

taat. Al zes weken zijn er geen streptococcen geconstateerd. 

“Maar door de hoge voeropname van mijn SPF-biggen 

luistert het wel heel nauw wanneer we het best over kunnen 

schakelen van speenvoer naar biggenkorrel.” 
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Innovatie

Nummer 1 in voer door innovatie

Nieuwe voertoepassingen voor het 

boerenbedrijf ontwikkelen en bestaan-

de verder verbeteren. Dat is de taak 

van het Nutritie en Innovatie Centrum 

(NIC) van ForFarmers. Klanten van alle 

bedrijven van ForFarmers plukken daar 

de vruchten van. 

Er is één voorwaarde die ForFarmers 

aan elke innovatie – groot of klein – 

stelt: het moet leiden tot een beter en 

duurzaam rendement bij de klant. Dat is 

de basis voor het onderzoeksprogram-

ma van het NIC. Er zijn verschillende 

manieren om hiervoor te zorgen: bij-

voorbeeld door de efficiëntie van voer-

benutting te verbeteren, de opbrengst 

van het eindproduct te verhogen of door 

overige kosten, zoals medicijngebruik 

en mestafzetkosten, te reduceren.

De medewerkers van het NIC zetten 

wereldwijd hun voelsprieten uit naar 

de nieuwste kennis. Zij  onderhouden 

contacten met allerlei onderzoeksin-

stanties en volgen de wetenschappelijke 

literatuur op de voet. De opgedane 

kennis vormt vaak de basis voor verder 

onderzoek, uitgevoerd op eigen proefbe-

drijven van ForFarmers of in samenwer-

king met derden.

Agroscoop

Niet alleen voedingsonderzoek, ook 

nieuwe meettechnieken hebben de 

belangstelling van het NIC. Die leveren 

steeds meer gegevens op waarmee 

sneller en gerichter te sturen is op een 

beter resultaat in de stal. Dit is onder 

andere van belang voor Agroscoop, het 

interactieve managementprogramma 

van ForFarmers Hendrix. Hierin worden 

allerlei data van veehouderijbedrijven 

geregistreerd en geanalyseerd. Deze 

informatie vormt de basis voor goede en 

rendabele bedrijfsbeslissingen. Ook de 

pH-bolus, die de pens-pH van een koe 

meet, is een technologische ontwik-

keling die in de toekomst wellicht de 

deur opent naar een andere manier van 

sturen. 

Solide basis

Het NIC heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de ontwikkeling van de 

nieuwe assortimenten van ForFarmers 

Hendrix. Van honderden grondstoffen 

zijn de kenmerken tegen het licht ge-

houden. Per grondstof en per diercate-

gorie is telkens de beste keuze gemaakt 

of zijn nieuwe verteringscijfers opge-

steld. Zo is een volledig nieuwe voeder-

waardering ontwikkeld. Een solide basis 

voor het assortiment en voor een beter 

rendement van de klant.
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Maak kennis met…

FarmConsult  
Sparringpartner en adviseur
“Voor alle zaken die bij een bedrijfs-

uitbreiding horen, kan de veehouder 

bij FarmConsult terecht”, stelt Michel 

Haarhuis, manager van FarmConsult.

Van stalontwerp, vergunnings- en sub-

sidieaanvragen en de bouwbegeleiding 

tot juridische ondersteuning en produc-

tierechten, FarmConsult coördineert het 

proces van begin tot eind. De specialis-

ten van FarmConsult geven advies op 

het gebied van onder andere ruimtelijke 

ordening, milieu en mestbeleid en 

diverse subsidiemogelijkheden. Daar-

naast bemiddelt FarmConsult in diverse 

productierechten zoals melkquotum, 

varkensrechten, pluimveerechten en 

toeslagrechten. ”Met haar kennis en 

ervaring is FarmConsult dé sparring-

partner voor agrarisch ondernemers 

met ambities”, vat Haarhuis samen. 

Vraag de dealer of bedrijfsadviseur om 

meer informatie of kijk op www.forfar-

mershendrix.nl/farmconsult.

Michel Haarhuis

 Bij bedrijfsuitbreiding coördineert FarmConsult desgewenst het hele proces.
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Maak kennis met… 

FarmFeed Hedimix

Vloeibare en droge 
bijproducten

Varkens- en rundveehouders vinden 

bij FarmFeed Hedimix een compleet 

assortiment vloeibare en droge bijpro-

ducten, vochtrijke voeders, ruwvoeders, 

enkelvoudige voeders en strooisels. 

Gecontroleerd en van goede kwaliteit, 

dat spreekt voor zich. En met een uit-

stekende service.

 “Het aanbod van bijproducten kent 

pieken en dalen. FarmFeed Hedimix 

beschikt echter over een flinke eigen 

opslagcapaciteit voor vloeibare produc-

ten.  

Daardoor is een regelmatige levering 

gewaarborgd. En dankzij een strakke 

planning en duidelijke afspraken met 

transporteurs kun je erop vertrouwen 

dat bestellingen tijdig worden bezorgd”, 

aldus Eddy Kemink, directeur FarmFeed 

Hedimix. 

FarmFeed Hedimix is een betrouwbare 

en flexibele partner die actief meedenkt 

en zo bijdraagt aan een beter resultaat. 

Vraag de dealer of bedrijfsadviseur om 

meer informatie of kijk op 

www.farmfeedhedimix.eu.

FarmFeed Hedimix levert gecontroleerde producten van goede kwaliteit.
Eddy Kemink
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Maak kennis met…

Reudink  
Groot in biologische 
veehouderij
ForFarmers Biologisch en Reudink 

Biologische Voeders zijn verder ge-

gaan  onder de naam Reudink. Met 

deze bundeling van krachten is een 

vooruitstrevend en toonaangevend 

mengvoerbedrijf binnen de biologische 

veehouderij ontstaan. De specialisten 

van Reudink begeleiden klanten in de 

rundvee-, varkens- en pluimveehouderij 

bij het realiseren van een duurzaam 

rendement. “In de biologische sector 

hebben we te maken met verschil-

lende factoren”, legt Wilfred Jonkman, 

directeur van Reudink, uit. “Je hebt 

de eindgebruiker, die voor biologisch 

kiest vanwege gezondheidsaspecten of 

omdat het een goed gevoel geeft. Daar 

wil je toegevoegde waarde voor creëren. 

Dan zijn er de biologische uitgangspun-

ten: respect voor dier, mens en milieu. 

En uiteraard is voor de veehouder het 

economisch resultaat van belang. Wij 

zijn met en voor onze klanten altijd op 

zoek naar een goede balans tussen die 

factoren.”

 

Reudink werkt nauw samen met 

ketenpartners in de biologische sector 

en beschikt over certificaten van onder 

andere GMP, SKAL, Bioland, Naturland, 

OVO en EKO. 

Meer informatie op www.reudink-bio.eu.

Wilfred Jonkman
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Mensen met vakkennis en ervaring, 
die weten waarover ze praten en die u 
ondersteunen bij het verwezenlijken 

Voertaal
Een magazine speciaal voor relaties van For-
Farmers Hendrix, met informatie, handige tips 
en interessante bedrijfsreportages helemaal 
afgestemd op uw sector.

Studiedagen en evenementen
Samen met de dealers organiseert ForFar-
mers Hendrix interessante studiedagen over 
onderwerpen waar u wat aan heeft. Ook zijn we 
aanwezig bij belangrijke evenementen en beur-
zen. En zoekt u een boeiende spreker voor uw 
studieclub? Ook daar kunnen we voor zorgen. 
Informeer bij uw dealer of bedrijfsadviseur naar 
de mogelijkheden.

Klantenservice

De medewerkers van de afdeling Klan-

tenservice zijn het eerste aanspreek-

punt voor klanten die telefonisch voer 

of  gewasbeschermingsmiddelen, zaai-

zaad en meststoffen bestellen. Zij zijn 

de schakel tussen ForFarmers Hendrix 

en de klant.

De medewerkers staan klanten te woord 

en ondersteunen de specialisten in de 

buitendienst en de dealers. 

Naast het telefonisch contact, komen 

er steeds meer vragen via de e-mail 

binnen.Een positieve ontwikkeling, want 

dat geeft tijd om vragen nauwkeuriger 

te beantwoorden. Ook het aantal inter-

netorders neemt toe. 

 

MyForFarmers

Het online programma MyForFarmers 

op www.forfarmershendrix.nl is een 

verlengstuk van de Klantenservice. Via 

MyForFarmers kan een klant 24 uur per 

dag, zeven dagen per week bedrijfs-

eigen gegevens (zoals leveringsinfo, 

mineralenoverzicht, factuurinfo en 

Agroscoop) inzien en online bestellingen 

doorgeven. 

Medewerkers en dealers
van uw doelen. Dat is waar onze 
medewerkers en dealers voor staan!

www.forfarmershendrix.nl

Een website 
vol informa-
tie, advies, 
handige 
links, nuttige 
programma’s 
en vraag & 
aanbod van 
collega’s in 
de agrari-
sche sector.

Nieuwsbrieven
Actuele ontwikkelingen, nieuwe produc-
ten en speciale acties enkele keren per 
jaar in uw mailbox. Meld u aan via 
www.forfarmershendrix.nl.

ForFarmers Hendrix 
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“Meer kennis, 

scherpe prijs”
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