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Agenda 
 27 april: Opendeur nieuwe kalkoenenstal bij de familie Vanoverberghe te Geluwe (Kampstraat 2). U 

bent welkom van 14 tot 20u. 

 
 

Vernieuwde Antwerpse bestuur officieel voorgesteld 

Afgelopen vrijdag vond in Kasterlee de statutaire vergadering van onze Antwerpse afdeling plaats. Van deze 
gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het vernieuwde, provinciale bestuur officieel voor te stellen aan 
de aanwezigen. Zoals u reeds kon lezen in het maart-nummer van ons PLUIMVEE-blad zijn zij reeds na de 
Agridagen van start gegaan (klik hier voor het artikel).  
 
Dirk Mertens, gedurende een tiental jaar de Antwerpse voorzitter, gaf reeds een tijdje geleden aan de fakkel 
te willen doorgeven. Pluimveedierenarts Geert Van den Abeele nam deze enthousiast aan. Door zijn drukke 
beroepsbezigheden was het voor ondervoorzitter Kris Van Daele niet meer mogelijk om het Antwerpse 
ondervoorzitterschap opnieuw op zich te nemen. Deze positie wordt vanaf nu bekleed door Kris Claes. En 
ook de secretarissjerp werd overgedragen van Sofie Mertens naar Ellen Vaneynde. Verder nam het bestuur 
ook afscheid van Hans De Brouwer die geen actief pluimveehouder meer is, maar werd het bestuur wel 
uitgebreid met 2 nieuwe jonge krachten, nl. Rens Van Bijsterveldt en Emiel Vervaeck. 
Wij wensen deze jonge, dynamische ploeg alvast heel veel succes toe! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Hy-Line Brazilië verwerft OIE-compartimentalisatiestatus 

Hy-Line International, de leider in de leghennengenetica, is verheugd te melden dat zijn Braziliaanse 
afdeling de compartimentalisatiestatus heeft verworven van het Braziliaanse Ministerie van Landbouw. Hy-
Line do Brasil is daarmee het eerste legmoederdierenbedrijf dat deze (door de OIE erkende) status verwerft. 
Eerder al kreeg ook het Amerikaanse Aviagen deze status toegewezen.  
 
De OIE heeft deze status in het leven geroepen om de bevoorrading te verzekeren in het geval van een 
ziekte-uitbraak zoals AI of NCD in een land. De bedrijven die deze status verwerven hebben een zeer hoog 
niveau van bioveiligheid waardoor ze kunnen blijven exporteren als de ziekte in het land zou zijn en waarbij 
de ontvangers er zeker van mogen zijn dat er geen virus aanwezig is.  
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Hy-Line do Brasil exporteert momenteel naar 27 landen in 4 continenten. Voor het bedrijf is het bereiken van 
deze status het ultieme bewijs van hun goede investeringen de laatste jaren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 
 

Brits labo ontwikkelt eendenvaccin tegen enteritis en AI 
Britse onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd om beschermende AI-virusgenen toe te voegen aan 
het vaccin tegen het enteritis-virus bij eenden. Daardoor zou het vaccin de eenden naast enteritis ook 
beschermen tegen AI. De eendenpopulatie in ZO-Azië vormt een belangrijk reservoir van verschillende 
soorten griep die kunnen overgaan op de kippen. Daardoor zijn zij een belangrijke populatie om te 
vaccineren. Zoals geweten, zijn er honderden mogelijke soorten griepvirus die circuleren. Maar door de 
nieuwe techniek die gebruikt werd, kan het vaccin snel aangepast worden. Het vaccin zou nu klaar zijn voor 
registratie, maar er wordt nog gezocht naar farmaceutische bedrijven die het willen commercialiseren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Inhoud aprilnummer PLUIMVEE 

 Standpunt van de voorzitter: Pluimveesector weer kop van jut 

 Moederdieren: 10 kuikens meer door minder onrust 

 Voederconversie alleen is niet zaligmakend om de voederkost in te schatten 

 Verslag statutaire vergadering West-Vlaanderen  

 Verslag statutaire vergadering Limburg 

 Interview met afscheidnemende Marc Destrooper 

 Verslag legkippen studieavond: Welke veranderingen brengt de toekomst? 

 Beursnieuws: de LIV te Venray 

 Gallux: conceptkip van Belgische familiebedrijven 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo, berichten en kort nieuws 

 
 
 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector.  

Advertentietarieven via http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91 

 
 
  

http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
mailto:advertenties@pluimvee.be


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2017: Prijs abonnement maandelijks vakblad PLUIMVEE & wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL: België: € 95 – Buitenland: € 110 
Vragen of opmerkingen i.v.m. de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@pluimvee.be of bel 0496 244 954. 
Overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding. 
 

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
 

 

 

PLUIMVEEMARKT 

 
 

De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
  
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
De VVP en de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (Landsbond) hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te 
voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op 
het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 

Prijzen voor 03/04/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,14 6,90 -0,37 8,46 -0,87 9,66 -0,65 10,29

72,5 -0,14 5,66 -0,37 7,22 -0,87 8,42 -0,65 9,05

67,5 -0,13 5,27 -0,34 6,82 -0,87 8,08 -0,68 8,64

62,5 -0,12 4,88 -0,31 6,32 -0,87 7,71 -0,75 8,20

57,5 -0,11 4,49 -0,29 5,82 -0,86 7,16 -0,83 7,56

52,5 -0,10 4,10 -0,26 5,32 -0,84 6,14 -0,84 6,51

47,5 -0,09 3,71 -0,23 4,72 -0,79 5,24 -0,79 5,74

42,5 -0,08 3,32 -0,22 4,21 -0,71 4,58 -0,71 5,08

XL 7,70 9,26 10,46 11,09

L 6,07 7,62 8,88 9,44

M 5,29 6,62 7,96 8,36

S 4,31 5,32 5,84 6,34

Prijzencommissie Deinze 
(bron: www.deinze.be)

Van Tot Van tot

Extra zware soepkippen

+3.5 kg

Bruine soepkippen

1.8 – 2.0 kg

Witte soepkippen

1.6 – 1.8 kg

Braadkippen

(incl. toeslag Belplume )

Konijnen

ABC-prijs (bron FV “ABC”)

(incl. toeslag Belplume )

-0,02 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 28 maart markt van 4 april

-0,02 0,65 0,67 0,63 0,65

0,05 0,07

0,00+0,00 0,00

week 12: 0,86 // week 13: 0,86 // week 14: 0,86

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

-0,15 2,15 2,00

0,02 0,00

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week13.pdf

