
Kennissessie
UITNODIGING

56 vitale biggen in de 
eerste vier worpen 

Nieuwe zeugenlijn en voeding

Varkens.nl Kenniskalender
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Maandag 6 november
Varkenshouders, bedrijfs
leiders, medewerkers;
René en Els Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld

Dinsdag 7 november
Varkenshouders,  
bedrijfsleiders;
Langendonksedijk 5, 
Oirschot

Maandag 20 november
Medewerkers
Langendonksedijk 5, 
Oirschot

DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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De nieuwe TN70zeugenlijn kan mooie uniforme 
tomen, vitale biggen werpen. Dat vraagt van de 
zeugenhouder wel een ander management en 
voeding, te beginnen bij de opfok van de gelten. 
Tijdens de dracht en in het kraamhok moet die 
andere aanpak doorgaan. Dan kunnen de zeugen  
56 vitale biggen in vier worpen produceren.

Bij de bouw van zijn nieuwe stal heeft Kees van der Meijden 
veel aandacht besteed aan innovatie in de afdeling en 
brandveiligheid. Hij was een van de eerste zeugenhouders 
die overschakelde naar de TN70. Vanuit die ervaring vertelt hij 
wat dit betekent voor het management en de voeding van de 
zeugen. Hij ondersteunt zijn verhaal met de actuele techni-
sche resultaten.

Voor optimale prestaties met de vleesrijke TN70 zeugen is  
een nauwkeuriger management en voeding nodig. Albert 
Timmerman van De Heus gaat nader in op de dagelijkse 
behoefte van de zeugen en de eisen aan grondstoffen en 
voersamenstelling. Wilfried te Bogt van Topigs Norsvin  
vertelt hoe je komt tot een ideale gewichtsontwikkeling en 
spekdikte van de gelten en tijdens de volgende worpen.  
De deelnemers kunnen tijdens de interactieve presentatie 
reageren op stellingen en foto’s.

56 biggen in 4 worpen

Huiswerkvragen
Onderstaande gegevens worden alleen gebruikt tijdens de  Kennissessies.

•  Welke voeders voer je aan de gelten en de zeugen?• Hoeveel voerschema’s pas je toe op je bedrijf?• Weeg je gelten/zeugen en waarom?• Wat zijn de gewichten en wat is je referentie?

Stuur de antwoorden naar de begeleider van deze  Kennissessie,  Linda Janssen: linda@ljvconsultancy.nl.

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen
16.15 uur   Expertbijdrage: Technische resultaten en 

managementinformatie door varkenshouder  
Kees van der Meijden

16.45 uur  Expertbijdrage: Voeding, metingen en data-analyse 
Experts: Albert Timmerman (De Heus Voeders),  
Wilfried te Bogt (Topigs Norsvin)

18.00 uur Diner: soep en broodjes
19.00 uur Workshop ronde 1 
  1. Live virtuele rondleiding
  Een medewerker van het varkensbedrijf gaat samen met Jan 

Essens, Von Netherlands, de stal in voor een tour door de stal. 
Dat is live te volgen voor de deelnemers in de zaal, die ook 
vragen kunnen stellen. De rondleiding begint bij de jonge 
gelten, dan de zeugen en kraamstal. Ze laten zien hoe de 
inrichting en looplijnen zijn en zoomen in op de conditie van 
de zeugen en het weegproces.

  2. Voermanagement/voercurves bij overgang naar TN70 
Basis voor deze workshop zijn de antwoorden op de 
huiswerkvragen. Albert Timmerman van De Heus en Wilfried 
te Bogt van Topigs Norsvin lichten dit toe met behulp van 
foto’s. Vervolgens gaan we in groepjes aan de slag met een 
concrete casus. Hoe ga je om met het management en de 
voeding van de zeugen bij de overstap van de Topigs 20 naar 
de TN70.

19.45 uur Pauze
20.00 uur Workshop ronde 2
20.45 uur Afsluiting en evaluatie

Meer informatie kunt u  
krijgen bij de begeleider  
Linda Janssen: 
linda@ljvconsultancy.nl.

Inschrijven voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de 
betreffende Kennissessie. Er zijn drie bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en 
medewerkers. Kies de bijeenkomst die bij u past.
Deelname kost € 50,– per persoon (factuur wordt na de bijeenkomst toegestuurd). Werkt u 
samen met één van de onderstaande partners? Profiteer dan van het kortingsaanbod.

Extra info Aanmelden www.varkens.nl/kenniskalender

OPLEIDINGSPARTNERS: ONDERSTEUNING: Varkens B.V. is partner in ‘Proeftuin varkenshouderij’, een innovatieproject 
met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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