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EVEN VOORSTELLEN:

INNOVATIES

30 jaar geleden is het begonnen op het Ham 
in Veghel. Jan en Jolanda Jonkers zijn toen 
gaan wonen in het ouderlijk huis van Jolan-
da. De ouders van Jolanda hadden destijds 
een zeugenbedrijf. Deze waren overigens 
toen ook al klant bij Fransen Mengvoeders. 
Jan had naast zijn baan als calculator bij  

hobby in het fokken met konijnen.
Dat is eerst begonnen met 2, 4 en 
later zelfs 85 voedsters. Vanaf 1993 is 
deze hobby echt uitgegroeid naar een com-
merciële konijnenhouderij. Dit alles onder 
advisering van Harry Cox. Destijds zijn de  
bestaande stallen omgebouwd naar 
200 voedsters en 1600 vleeskonijnen. 
In 2004 is de huidige stal gebouwd met 
daarin plaats voor 3500 vleeskonijnen. In de  

gehouden. Hierin heeft Jan prima kunnen
draaien. In 2009 kwam er echter een 
nieuwe regelgeving omtrent welzijnskooien, 
waardoor er fl ink geïnvesteerd zou moeten 
worden om door te kunnen. De beslissing 

was eigenlijk gemaakt om te stoppen totdat 
Joep Koenen met het voorstel kwam om 
voor Victoria Mengvoeders proeven te gaan 
doen. Zodoende zijn ze hier in 2010 mee be-
gonnen en loopt dat nu nog steeds. Destijds 

Het is een doel van Fransen Gerrits en dus ook van Victoria Mengvoeders om onze klanten 
toegevoegde waarde te leveren via voer en advies. Innovaties op het gebied van voerin-
houd en voertoepassing zijn daarom onmisbaar. We doen veel kennis op in samenwerking 
met onze kennispartners en toeleveranciers. Maar de meeste innovaties en zeker ook 
voertoepassingen testen we het liefst zelf in de praktijk. Het geeft ons de mogelijkheid 
om heel veel data op te halen en daarmee te zorgen voor een goede onderbouwing bij 
bijvoorbeeld nieuwe voertoepassingen. We zijn dan ook heel erg blij dat we voor alle drie 
de sectoren klanten bereid hebben gevonden om uitgebreid proeven uit te kunnen voe-
ren. In een serie stellen wij ze alle drie graag aan jullie voor. Deze keer zijn Jan en Jolanda 
Jonkers aan de beurt.

haalde Jan iedere 3 weken de Victoria-bus 
op in Veghel. Hierin pasten precies 80 krat-
ten met totaal 800 speenkonijnen. De stal 
was toen ook omgebouwd naar 3 afdelingen 
met ieder 800 vleeskonijnen. Proeven die 
samen met Joep en Henk Branje onder meer 
zijn uitgevoerd, zijn natuurlijk verschillende 
voersamenstellingen, mestonderzoek coc-
cidiose, wateronderzoek (inclusief water-
ontharder), 1e worp jongen, met/zonder 
medicijnen, met/zonder extra vitaminenkor-
rels, beperkt/onbeperkt etc. 

Vanaf januari 2015 is het nieuwe Park-huis-
vestingsysteem gemaakt. De nieuwe opzet 
is 1 afdeling met 2 rijen (proef+controle, 
zie foto) met in totaal plaats voor 2.800 
vleeskonijnen. Hierbij zijn de omstandig-
heden optimaal voor het uitvoeren van 
proeven en verzamelen van data. Er zijn 3 
voersilo’s aanwezig en daarnaast zit er nog 

Dosator op de vijzel

Afdeling met proef- en controlegroep
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bouwbedrijf van Grunsven altijd al een

bestaande stallen werden toen 500 voedsters

PRAKTIJKPROEFBEDRIJF JONKERS – KONIJNEN



Lorem ipsum

Door de enorme hoeveelheid data en de 
nauwkeurigheid hiervan heeft het Victoria 
Mengvoeders erg goed geholpen met het 
ontwikkelen van nieuwe voeders waarbij 
hogere groei en lager uitval het streven is. 
Deze nieuwe voeders zijn nu toegepast in 
het nieuwe konijnenassortiment wat sinds 

eind maart in de markt is gezet. Een mooi 
resultaat van een goede samenwerking 
tussen ons praktijkproefbedrijf en Victoria 
Mengvoeders.
 

Tekst/foto’s: Jan van Haperen
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een kleine dosator op de vijzel (zie foto) 
waar dan nog separaat toevoegingen op 
het voer kunnen worden gedaan. En op 
basis van de vijzelomwentelingen wordt 

voeropname bijgehouden. Daarnaast is de 
stal voorzien van een maxifl ow watermeter, 
waarmee wateropname bijgehouden wordt. 
Ten slotte is de stal ook voorzien van een 
Opticon weegsysteem in beide rijen (zie 
foto’s). Dagelijks wordt er data verzameld 
over gewicht, voer, water en temperatuur. 
Piet Donkers heeft direct toegang tot deze 
data via zijn computer, zodat hij ze meteen 
kan analyseren. 

Jan Jonkers

Het Opticon weegsysteem
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