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“Tot het gaatje gegaan in
een zeer uitdagend jaar"
“Het jaar 2020 is weer achter de rug. Terugblikkend
kunnen we spreken van een mooi jaar voor VAEX.
In periodes dat de markt lastig loopt, wordt onze
meerwaarde voor de Europese varkenshouderij nog
beter zichtbaar. Maar zo’n turbulente markt heb ik mijn
hele leven nog niet meegemaakt.”
“Met ons uitgebreide netwerk en onze stuurmanskunst
onder snel veranderende marktomstandigheden, zijn
we gewend de puzzel toch steeds in elkaar te leggen.
Maar zo extreem als de varkensmarkt afgelopen jaar is
geweest, is zelfs voor mij ongekend. De meeste zaken
zijn voorspelbaar, zoals dat de Afrikaanse varkenspest
Duitsland een keer zou bereiken. Dat het in september
gebeurde, kwam bijzonder ongelegen. We zaten midden
in de coronacrisis en slachterijen en vleesverwerkers
zaten al met aangepaste processen. De impact van
de Duitse pestuitbraken was enorm. De druk op de
varkens- en biggenmarkt werd opgevoerd en de
onvoorspelbaarheid op de Europese markt nam flink toe.
Het zoeken van gaatjes in alle uithoeken van Europa

was uitermate lastig, maar wel uitdagend. We hebben
ons erdoorheen geslagen via onze contacten en nieuwe
afzetkanalen. Samen komen we altijd verder en gaan we
altijd vooruit.
“Dat grensverleggend bezig zijn, is een geweldige
teamprestatie. Samen gaan we door het vuur voor
onze klanten, onze leveranciers en voor elkaar. In 2021
blijven we gas geven op een nog meer geoliede VAEXorganisatie. Een team dat trots is en dat ook uitstraalt.
Alleen samen kunnen we flexibel en doelgericht inspelen
op de nieuwe uitdagingen die ongetwijfeld weer op ons
pad komen.
“Daarom wil ik iedereen bedanken voor de prettige
samenwerking in 2020. Voor het jaar 2021 hoop ik voor
iedereen op meer stabiliteit. We gaan altijd verder en
altijd vooruit.”

Dirk Govers, ceo

Wij stellen voor
Team AXIS EUROLINK
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"Afrikaanse
Varkenspest
maakt Roemeense
varkenshouderij
uitdagend"

Al vijftien jaar timmert VAEX vanuit Arad aan de ‘varkensweg’ in
Roemenië”, vertelt Carmen Radulescu. “Het werk is dynamisch en het is
allesbehalve voorspelbaar en stabiel. Onze kracht is ons grote netwerk
en het net zo lang puzzelen tot de stukjes goed in elkaar vallen.”

4 | VAEX MAGAZINE NR.3 - 03/2021

Carmen is directrice van VAEX
Roemenië en voert het ‘zesdamesteam’
aan. De focus ligt op het verkopen van
biggen in Roemenië en Hongarije en
het inkopen van biggen in Roemenië,
Hongarije en Duitsland. Daarnaast
kopen ze vleesvarkens in. Deze
worden geslacht en de karkassen
worden weer verkocht. “Dat klinkt
eenvoudig, maar zeker het afgelopen
jaar is dat niet zo geweest”, zegt
Carmen. “Afrikaanse varkenspest is in
Roemenië een continu probleem. Het
maakt de varkensmarkt onzeker en de
prijzen zijn gekelderd.”
Afrikaanse varkenspest
Nieuwe uitbraken van Afrikaanse
varkenspest onder gehouden varkens
kunnen elk moment planningen
verstoren. Carmen geeft aan dat
er ontzettend veel wilde zwijnen in
Roemenië zijn waardoor het pestvirus
blijft opduiken. Ook het grote aantal
backyard farms met een minder goede
bedrijfshygiëne maakt het tot een
gevaarlijke mix voor de professionele
varkenshouderij. “Als er bij een boer
met enkele varkens een dier positief
is, gaan alle bedrijven met varkens
in een straal van 10 kilometer op slot.
In de eerste week van 2021 was dat
opnieuw het geval en mochten elf
professionele varkensbedrijven hun
biggen en vleesvarkens niet meer
afvoeren. Als het bij die ene uitbraak
blijft, komen ze na zo’n zes weken
weer vrij.”
Maar Carmen heeft ook een bedrijf
als klant dat in 2020 bijna acht
maanden op slot heeft gezeten. ‘Dan
is het moeilijk om te voldoen aan de
afspraken”, benadrukt ze. “Maar in
het oplossen van lastige situaties zit
ook juist onze kracht. We hebben een
breed netwerk en puzzelen net zo
lang tot we een acceptabele oplossing
hebben gevonden.”

onmogelijk. “Om de biggen van zo’n lange tijd ingesloten varkensbedrijf toch
af te kunnen zetten, nemen we contact op met de overheid om via maatwerk
welzijnsproblemen voor te blijven”, licht Carmen toe. “Dat lukte steeds met stallen
in de regio zelf of in naastgelegen gebieden.”
Aparte afzetkanalen
Bij de afzet van gezonde vleesvarkens van zo’n op slot zittend bedrijf zoekt het
damesteam van VAEX Roemenië speciale slachtcapaciteit. “Het vlees van varkens
afkomstig uit een besmet gebied mag niet zomaar in de handel worden gebracht”,
verklaart Carmen. “Het karkas of het vlees moet thermisch worden behandeld. Dat
kunnen maar een paar kleinere slachterijen waardoor het afzetkanaal beperkt is.
Dat heeft ook invloed op de prijs die ze willen betalen.” Een extra complicerende
factor bij de afzet van dergelijke vleesvarkens is het gewicht. “Normaal hebben
vleesvarkens een levend gewicht van 100 tot 110 kilo”, weet ze. “Maar de
zwaargewichten van ingesloten bedrijven wegen 160 tot 180 kilo als ze worden
geslacht.”
Carmen schetst ook een situatie waarbij een groot zeugenbedrijf tijdelijk
geblokkeerd was en de aanvoer van biggen naar de vaste afnemer stil kwam te
liggen. “Voor beide klanten was dat een pijnlijke situatie”, vertelt ze. “Maar ook
voor ons. Want de afspraken in het contract waren lastig na te komen, zeker ook
omdat de afnemer geen biggen van een andere herkomst in zijn stallen wilde.”
Kansen zien
Positief als Carmen is, ziet zij ook kansen. “Door ruimingen en de verplichte
sanitaire leegstand na een uitbraak van Afrikaanse varkenspest staan er grote
varkensbedrijven leeg. Die zullen worden herbevolkt met zeugen of biggen. Maar
ook zijn er varkenshouders die afgelopen jaar zoveel verlies hebben geleden dat
ze hun bedrijf te koop zetten”, licht ze toe. “Wij proberen nieuwe eigenaren te
vinden voor locaties met ruimte om te ontwikkelen in de varkenshouderij.”
Volgens Carmen is haar land aantrekkelijk voor ondernemers met lef. “Roemenië
moet ongeveer de helft van de behoefte aan varkensvlees importeren.
Varkenshouders die professioneel aan de slag willen, kunnen geld verdienen en
bijdragen aan herstel van de inlandse varkensvleesproductie.”

OVER HET TEAM IN ROEMENIË...
• Fanatieke koffiedrinkers;
• Een hecht team;
• Passie voor wandelen;
• Alle verjaardagen worden op het kantoor gevierd;
• Staat bekend als ‘het vrouwen team’ en als het team
dat voor elke uitdaging een oplossing weet te vinden;
• Teamuitjes zijn heel waardevol.

Die oplossingen moet Carmen wel
binnen de grenzen van Roemenië
vinden. Afrikaanse varkenspest maakt
de export van biggen, vleesvarkens,
vers varkensvlees of karkassen
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Jaap Dane heeft bijna 12,5 jaar een relatie met VAEX.
“Als ik contact heb met Ilona of Dirk van VAEX, hebben we niet
veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Samen komen we snel
tot passende oplossingen.”
Sinds zijn 18de werkt de inmiddels 30-jarige Jaap Dane
op het familiebedrijf Firma Dane en Zn in Oudemolen.
Sinds 2011 is hij mede-eigenaar. De handel in runderen
en rundvlees zit bij Dane in zijn genen. Hij kent de
handelswereld in Nederland door en door en voelt de markt
aan. Samen met VAEX vult hij al bijna 12,5 jaar de vraag
uit derde landen naar drachtige vaarzen in. “Als Ilona van
VAEX belt en driehonderd Holstein-Friesian-vaarzen voor
de Russische markt wil hebben die twee tot vijf maanden
drachtig zijn, dan zoek ik die dieren bijeen”, zegt Dane. “Ik
weet waar die dieren in Nederland kunnen zitten.”

SAMEN TOT
PASSENDE
OPLOSSINGEN
KOMEN
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Van Dane zijn handel in vaarzen is ongeveer 80 procent
bestemd voor VAEX. Bij het selecteren van de dieren is
Ilona en de buitenlandse koper aanwezig. “Maar sinds de
coronabesmettingen in Europa is dit live aanwezig zijn niet
meer mogelijk”, vertelt hij. “Daarom zijn Ilona en ik dat gaan
doen met een camera en directe onlineverbinding met de
klant.”

Nieuwe kansen grijpen
Wat Dane ook waardeert in zijn jarenlange relatie met
VAEX, is de creativiteit en het inspringen op nieuwe kansen.
“Als ik in de markt een overschot zie ontstaan in het aanbod
van bepaalde soorten runderen, dan bel ik met Dirk om te
overleggen hoe we op die ontwikkeling in kunnen spelen”,
zegt hij. “We kunnen elkaar prima aanvullen en hebben
weinig woorden nodig om zaken passend te maken. Zo
brengen we samen elk rund op de beste bestemming tegen
een goede waarde.”
Voor 2021 verwacht Dane een beter vaarzenjaar dan de
afgelopen twee jaren. Maar dat het vervoer van vee onder
een vergrootglas ligt, evenals langeafstandstransporten
van slachtvee baart hem zorgen. “Regelgeving maakt het
steeds lastiger om het werk goed en efficiënt te doen om
zo meerwaarde voor de rundveehouderij te creëren. En
Rusland heeft onze vaarzen nodig om voldoende melk te
kunnen produceren voor de Russische bevolking”, besluit
Dane.

Rennen en stilstaan
Deze aangepaste werkwijze bij het selecteren zorgt ervoor
dat de vaarzenexport toch door kan lopen. Volgens Dane
is die digitale en kostenbesparende oplossing tijdelijk.
“Kopers willen graag met eigen ogen zien wat ze in hun
stallen krijgen. Het persoonlijk contact en wat rondkijken in
Nederland versterkt de relatie.”
Dit jaar heeft Dane duidelijk minder in de vaarzenhandel
gedaan. Na de topjaren 2016, 2017 en 2018 was 2019 voor
hem al een minder jaar omdat er nauwelijks vaarzen te koop
waren. In 2020 zou het vaarzenaanbod weer aantrekken,
maar bleef de marktvraag uit. “Het was een jaar van rennen
en stilstaan. In 2020 hebben we zelfs enkele maanden geen
enkele vaars naar Rusland kunnen exporteren”, benadrukt
hij. “Covid-19 zorgde voor vertraging bij het realiseren
van nieuwbouwprojecten waardoor bestellingen werden
doorgeschoven naar het najaar. Gelukkig zijn er genoeg
takken van sport in ons handelsbedrijf waar ik mijn energie
en tijd in kan steken. En snel schakelen ben ik gewend.”

Firma Dane en Zn
Kors en Elise Dane runnen samen met hun zonen
Jaap en Teun het familiebedrijf Firma Dane en
Zn in Oudemolen (Noord-Brabant). Het bedrijf
met twee locaties bestaat uit een akkerbouwtak,
het houden van vleesvee en vleeskuikens en
een handel in runderen en rundvlees. In totaal
werken er acht personen in vaste dienst.
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ONVOORSPELBAARHEID
KENMERKT DE MARKT
VAN 2020
Dynamisch is het altijd op de markt voor vee en in de veehandel.
Maar zo extreem als het er in 2020 aan toeging, is ongekend.
Periodes van hollen en stilstaan wisselden elkaar in rap
tempo af en piekprijzen daalden in een paar maanden tijd tot
dramatisch lage prijsniveaus. Inspelen op een onvoorspelbare
afzet heeft het uiterste gevergd.

De besmettingen van personeel in varkensslachterijen
en de vleesverwerking met Covid-19 heeft vrij abrupt
een rem gezet op de tot mei soepel lopende markt.
China trok exportcertificaten in van getroffen locaties van
vleesverwerkers in onder meer Nederland, Duitsland en
Denemarken. In korte tijd ontwikkelde zich een enorme
druk op de markt. De afzet van vleesvarkens haperde
waardoor ook de biggenafzet stroever verliep en de prijzen
gestaag daalden.
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Complicerende factor
Een extra complicerende factor was het uitbreken van
Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland
in september. Dat deze besmettelijke varkensziekte
een keer vanuit Polen de grens over zou steken, was te
verwachten. Maar op een slechter moment kon dat niet
gebeuren. Traditioneel is september een lastige maand
voor de afzet van biggen, maar de combinatie met de
coronaperikelen maakte het extra ingewikkeld. Daarnaast
moesten Duitse slachterijen hun varkensvlees op de
Europese markt afzetten. Hierdoor werd de prijsdruk verder
opgevoerd en verliepen handelslijnen verre van normaal.
De voorspelbaarheid van de markt verdween. In bepaalde
weken was het bijna stilstaan en in andere weken was elke
vrachtwagen nodig om dieren naar hun bestemming te
brengen.
Exemplarisch voor de ontwrichte varkensmarkt is de
exportstroom van vleesvarkens. Zo zijn tot het eind van
2020 dieren vanuit Nederland, België en Duitsland naar
Spaanse slachterijen vervoerd. In een normaal jaar gebeurt
dat hooguit enkele weken in het toeristenseizoen.

Vooruitblik varkensmarkt
Eind 2020 is de markt in een rustiger vaarwater gekomen
waardoor de dramatisch lage biggenprijzen weer iets
stegen. Dit is een positief signaal voor het herstel van
de biggenmarkt. Wel krijgt Nederland te maken met een
verdere krimp van de varkensstapel. De effecten van de
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen worden
zichtbaar in een structureel lager aanbod van biggen en
vleesvarkens. In Duitsland zal het aanbod van biggen ook
verder afnemen omdat zeugenhouders in het najaar van
2020 zijn gestopt en er nog zullen gaan stoppen.

"Prijzen van biggen en vlees
stegen naar historisch hoge
niveaus."
Exportmarkt voor vaarzen
Bij de export van drachtige vaarzen vanuit Nederland, België
en Duitsland kan 2020 de boeken in als een ondermaats

jaar. Covid-19 speelde de handel met derde landen als
Rusland, Oezbekistan, Georgië en Kazachstan parten.
Projecten om melkveebedrijven te bouwen liepen daardoor
flinke vertragingen op. Dit zorgde voor een exportdip van
bijna drie maanden. In het najaar kwam de vaarzenexport
weer op gang. Wel moest het selecteren van vaarzen online
gebeuren omdat Covid-19 het inreizen vanuit derde landen
onmogelijk maakte.
Voor 2021 staan weer enkele mooie projecten op het
programma. De eerste vaarzen zijn in januari in quarantaine
gegaan. De verwachting is dat de vaarzenexport stabieler
en constanter zal worden dan in 2020. Uitdagingen blijven
op ons afkomen, zoals het inspelen op maatschappelijke
en politieke wensen wat betreft lange afstand transport van
vee. Creativiteit is nodig om die interessante afzetmarkten
voor vaarzen te behouden.

Bron: Dirk Govers

In het eerste trimester van 2020 verliep de handel in
biggen goed en was de markt voorspelbaar. Prijzen van
biggen en vlees stegen naar historisch hoge niveaus.
Een aanjager was de sterke vraag naar varkensvlees
vanuit Azië met name China. In het grootste varkensland
ter wereld is door uitbraken van Afrikaanse varkenspest
de varkensproductie fors teruggelopen. Maar het herstel
van de Chinese varkensstapel verloopt in een ongekend
snel tempo, waardoor de vraag naar varkensvlees op de
wereldmarkt in de loop van het jaar verminderde.
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CIJFERS 2020
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Slachtbiggen
80.000

ES 1%

Biggen
1.200.000

AM 2%

Mest- en slachtrunderen
1.700

AM - Armenië, BE - België, BY - Belarus, CZ - Tsjechië, DE - Duitsland, DK - Denemarken,
ES - Spanje, HR - Kroatië, HU - Hongarije, IT - Italië, KZ - Kazachstan, NL - Nederland,
OV - Overig, PL - Polen, RO - Roemenië, RS - Servië, RU - Rusland, SI - Slovenië, UZ - Oezbekistan
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H&S Westergaard A / S heeft in 1985
voor het eerst zaken gedaan met
VAEX, maar is sinds de laatste vijf jaar
echt deel geworden van de VAEXfamilie. Hoe kijkt mede-eigenaar
Søren Westergaard naar de steeds
hechter wordende samenwerking
met VAEX?

RELATIE VAN
35 JAAR
DIE BLIJFT
GROEIEN
Na Nederland is Denemarken de belangrijkste leverancier van
biggen voor de handelsactiviteiten van VAEX. Ruim 350.000
Deense biggen worden jaarlijks naar een bestemming elders
in Europa gebracht. Het overgrote deel van die Deense
biggen worden via H&S Westergaard A / S betrokken.
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Wie is Søren Westergaard?
“Ik ben geboren in 1975 in Sunds.
Mijn vader handelde in varkens en
runderen en had een transportbedrijf.
Ik volgde een handelsopleiding aan
de Herning Handelsschool en ging
naar de vakschool vee en vlees in
Neumühle in Duitsland. Sinds 2005
run ik het handelsbedrijf samen met
mijn broer Henrik. Intussen hebben we
28 medewerkers in dienst.”
Wat zijn de activiteiten van jullie
onderneming?
“De in- en verkoop van biggen is de
belangrijkste tak van ons bedrijf. We
verhandelen rond de 35.000 biggen
per week. Het aankopen en slachten
van zeugen in onze eigen slachterij in
Sevel en verkopen van zeugenvlees
is een goede tweede tak. Daarnaast
handelen we in fokvee en vleesvee
en hebben we veertien vrachtwagens
voor het transport van dieren.”
Sinds wanneer doen jullie zaken met
VAEX?
“We hebben een relatie van ruim 35
jaar. In 1985 heeft mijn vader Henrik
de eerste zaken gedaan met Toon en
Leo Govers. Vanaf toen gebeurde het
zakendoen op incidentele basis. Maar
de afgelopen vijf jaar zijn we steeds
meer samen gaan werken met VAEX.”

op de juiste bestemming binnen
Europa terechtkomen. Ook brengen
we in opdracht van VAEX vaarzen in
Denemarken bijeen voor de export
naar derde landen. Verder hebben
we in 2020 samengewerkt bij de
handel in karkassen van slachtzeugen.
Door de coronaperikelen viel er een
vast afzetkanaal tijdelijk weg. VAEX
ondersteunde ons bij het zoeken van
andere afzetkanalen.”
Hoe bestempelt u de relatie met
VAEX?
“Daar kan ik kort over zijn: goed. De
lijntjes zijn kort en we staan altijd voor
elkaar klaar.”
Welke uitdagingen ziet u?
“Ons vak is en blijft dynamisch. Maar
het afgelopen jaar was wel erg
bijzonder omdat we in moesten spelen
op de effecten van Covid-19 en de
uitbraak van Afrikaanse varkenspest in
Duitsland. We zullen te allen tijde mee
moeten bewegen met de pieken en
dalen in de markt.”
Waar ben u trots op?
“Wat dan het eerst in me opkomt, is mijn
vrouw en drie kinderen. Samen zijn we
erin geslaagd om een acceptabele
balans te vinden tussen werk en
privé. Hard en veel werken is niet
erg als de tijd die je voor elkaar hebt,
kwaliteitstijd is. Zelfs in het hectische
jaar 2020 hebben we samen leuke
korte vakanties gehad.”
Waar bent u allergisch voor?
“Als mensen hun afspraken niet
nakomen. Een man een man, een
woord een woord.”

PERSOONLIJKE
WEETJES
Søren Westergaard is
getrouwd met Christina
en samen hebben ze drie
kinderen. Sofie is 20 jaar, Emil
17 jaar en Frederik 16 jaar.
Wat is jouw favoriete eten?
“Een goede steak of visburger
in het ‘Skagen fiskerestaurant’
in Skagen. Daar drink ik dan
een lekkere rode wijn of
biertje bij.”
Ben je sportief?
“Ik beoefen hobbymatig twee
totaal verschillende sporten:
badminton en voetbal."
Waar ga je het liefst op
vakantie?
“Een strandvakantie in het
noordelijkste puntje van
Denemarken: Skagen. Maar
ik ga ook graag skiën in de
Alpen.”
Welk automerk past jou het
best?
“Als je de weg op gaat in een
Volvo, maakt dat het leven
aangenamer en veiliger.”

Op welke gebieden werken jullie
samen met VAEX?
“Met name bij de export van biggen.
Samen zorgen we ervoor dat biggen
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“Als team elke dag
verder en altijd vooruit”
Linda Carels is sinds juli 2018 de
rechterhand van VAEX-directeur Dirk
Govers. Als managementassistente
ondersteunt ze hem en regelt alles van
A tot Z bij VAEX The Livestock Traders
inclusief delen van personeelszaken. In
maart 2018 begon Joost Pennings als
operationeel manager. Hij richt zich op
het stroomlijnen van bedrijfsprocessen
om werk efficiënter en makkelijker te
maken. Samen vormen Linda, Dirk en
Joost het managementteam van VAEX
The Livestock Traders en stellen ze
doelen om als bedrijf en team steeds
beter te presteren.
Moderne handelaar
De 36-jarige Linda Carels heeft een
uitgesproken voorkeur voor het
werken in een mannenwereld. “Na
onder meer accountmanager te zijn
geweest in de bouw was de overstap
naar de handel in varkens en runderen
wat dat betreft niet groot”, zegt ze.
“Ook niet wat het dynamische aangaat,
maar ik was wel sceptisch over het
handelsvak. Het verbaasde me wat ik
aantrof: een flitsend bedrijf met een
moderne handelaar en een team van
jonge mensen.”

Een team functioneert optimaal als iedereen lekker
in zijn of haar vel zit, betrokken is en doet waar hij of
zij goed in is. Dan ben je ook bereid een tandje bij te
schakelen als de situatie of een collega daarom vraagt.
“Dit pad naar efficiënter teamwork is VAEX met succes
ingeslagen”, stellen Linda Carels en Joost Pennings.
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Joost, die zelf geen agrarische roots
heeft, herkent zich in de woorden
van Linda. “Ook ik had vooroordelen
over een varkenshandelsbedrijf: iets
ouderwets, een vak met weinig status.”
Grappig was dat hij op dezelfde dag
van zijn sollicitatiegesprek bij VAEX
ook een ander gesprek had waar
hij strak in het pak met stropdas zat.
“Terwijl zoiets helemaal niet bij mij
past”, vertelt hij. “Ik houd van informeel,
de gemoedelijke Brabantse sfeer en
korte lijntjes.”

Flinke stappen gezet
In de ruim twee jaar dat Linda en Joost
bij VAEX aan het werk zijn, hebben
ze al de nodige veranderingen
meegemaakt. Wat betreft bedrijfsprocessen en IT zijn er volgens Joost
al flinke stappen gezet. “Ik vind het
leuk om het werk voor anderen
makkelijker, inzichtelijker en actueler
te maken. Bovendien pakt het ook nog
goedkoper uit.”
Het inspelen op coronamaatregelen
en de werkorganisatie daarop
inrichten en mensen betrokken
houden, was voor Linda een uitdaging.
“Van mensen faciliteren om thuis
goed te kunnen werken en wat
te doen als iemand positief wordt
getest op corona tot het maken van
een kantoorschema”, licht ze toe.
“Ondanks dat mensen wat verder van
de organisatie werken, zorg ik ervoor
dat de kracht en de prestaties van het
team blijven groeien. We hebben een
stabiele groep gemotiveerde mensen
van gemiddeld 34 jaar. Allemaal met
de neus dezelfde kant op.”
Gas d’r op
Natuurlijk zijn er voor 2021 weer nieuwe
doelen gesteld. Het gaat altijd verder
en altijd vooruit. Gas d’r op. Zo worden
individuele doelstellingen gebundeld
en omgezet in doelstellingen voor
afdelingen en het hele VAEX-team. Zo
wil Joost kennis die op verschillende
plekken aanwezig is, vastleggen in het
contentmanagementsysteem, zodat
die informatie ook beschikbaar is voor
anderen. “Intern zaken goed op orde
hebben en een goede samenwerking
tussen afdelingen straalt uit op het
team en op de klanten”, benadrukt

Joost Pennings. “Modern werken met
meer eigen verantwoordelijkheid en
vrijheid.”
Met haar enthousiasme en inzet
creëert Linda Carels draagvlak voor
de veranderingen. “Gas d’r op, maar
onze mensen mogen fouten maken.
Ze leren ervan en ontwikkelen zich.
Een basisvoorwaarde is dat ze goed in
hun vel zitten en zichzelf kunnen zijn.
Dat kan hier. Ik ben trots om bij VAEX
te mogen werken.”

WIST JE DAT …
Joost en Linda beiden
voetballen. Joost bij Rhode in
Sint-Oedenrode en Linda bij
VV Nijnsel;
Linda een echt ochtendmens
is. Elke werkdag wandelt ze
tussen 7.15 en 7.45 uur het
kantoor van VAEX in Reek
binnen;
Joost en Linda beiden een
hekel hebben aan treuzelen,
gas d’r op!;
Joost en Linda in hetzelfde
dorp wonen. Ze kenden elkaar
niet, totdat ze bij VAEX aan
het werk gingen;
Joost ook nog veel
vrijwilligerswerk doet.
Stilzitten kan hij niet.
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Tegen het eind van de periode met tropische hitte in 2020 leverde
Cuppers Carrosserieën een bijzondere oplegger af bij VAEX.
De geïsoleerde veewagen met dwarsventilatie is uitgerust met
een koelmotor en carrosseriekoeling. “Dieren zijn onder tropische
omstandigheden comfortabel te vervoeren”, stelt Johnny Cuppers.

Klanten kloppen bij Cuppers in Lichtenvoorde
aan vanwege hun specialistische kennis
en ervaring met duurzaam diertransport.
“Aerodynamische vormgeving en een zo licht
mogelijke constructie zorgen voor een zo laag
mogelijk brandstofverbruik”, zegt de directeur
van Cuppers Carrosserieën. “De laadruimte
voeren we zo naadloos en strak als mogelijk uit,
uit oogpunt van het dierenwelzijn en het optimaal
en snel schoon kunnen maken.”

DUURZAAM
DIERTRANSPORT,
OOK BIJ
TROPISCHE HITTE
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Toch kunnen blijven rijden
Innoveren is bij Cuppers een wisselwerking tussen
de carrosseriebouwer en de opdrachtgever. Zo
is in nauw overleg met VAEX ingespeeld op het
vervoeren van vee bij extreme hitte. Europese
regelgeving verbiedt transporteurs vee te
vervoeren bij buitentemperaturen van boven de
35 graden Celsius. “Als een vrachtwagen een
enkele dag in het jaar om die reden stil moet
staan, is dat nauwelijks een probleem. Maar voor
veetransporten naar en in Zuid-Europese landen
kan die regelgeving problematisch zijn”, licht
Cuppers toe. “Met twee extra koelingstechnieken
op de oplegger speelt VAEX in op een
verantwoord diertransport bij hitte. Een praktische
oplossing voor aangescherpte regelgeving.”
Bij het koelen van een veewagen komt meer
kijken dan bijvoorbeeld airconditioning in een
auto. Lucht recirculeren in een veewagen
en gekoelde verse lucht bijmengen is niet
haalbaar. “Ammoniakvorming is funest voor de
aircotechniek. Bovendien produceren varkens
vocht en warmte en dat moet worden afgevoerd”,
weet Cuppers. “En om een hele wagen te koelen
tot temperaturen in de comfortzone van varkens
zou ten koste gaan van 10 procent van het
vloeroppervlak.”

Bovendien kunnen door de koelere luchtstroom
de dieren extra vocht verdampen. “Bij tropische
temperaturen zijn dan toch dieren te vervoeren
met deze gekoelde oplegger”, zegt Cuppers.
“Naast de tienduizenden euro’s extra investering
wordt zo’n 2 procent laadruimte ingeleverd ten
gunste van een beter dierenwelzijn.”
Sproeibuizen
Een tweede koeltechniek is het natmaken van
de buitenkant van de veewagen. Bij een rijdende
veewagen is het effect van directe zonnewarmte
uit te schakelen door rijwind. Maar bij een
stilstaande vrachtwagen kan de brandende
zon snel voor problemen bij de dieren zorgen.
Door de carrosserie met water via sproeibuizen
te koelen, wordt dat instralingseffect beperkt.
“Verdampend water koelt de buitenkant van de
oplegger. Maar de ventilatoren moeten dan volop
blijven draaien om de relatieve luchtvochtigheid
bij de dieren niet te hoog op te laten lopen”, legt
Cuppers uit. “Daarom zijn sprinklers in de ruimte
met dieren in zo’n situatie geen goede oplossing.”
Geklimatiseerd veevervoer zal volgens Cuppers
steeds meer opgang vinden uit oogpunt van
dierenwelzijn en imago. “Bij transport van fokvee
worden hoge eisen gesteld aan de luchtkwaliteit
en gezondheid zoals virusfiltering en de maximale
hygiëne.”
Vleesvarkenshouders die ervaren dat ze met
geklimatiseerde vrachtwagens aangevoerde
biggen een week eerder slachtrijp hebben,
willen niet meer anders. Maar bij het transport
van vleesvarkens moet het volgens Cuppers wel
economisch blijven. “Alle extra’s op vrachtwagens
kosten geld en moeten terugverdiend kunnen
worden.”

Om het koelen economisch te houden, is gekozen
voor een Carrier koelmotor op het kopschot.
Via speciale kanalen wordt gekoelde lucht
naar de zijde geleid waar de buitenlucht via de
ventilatieopeningen binnenkomt. Hiermee is de
luchttemperatuur enkele graden terug te brengen.
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Wij stellen voor …

TEAM AXIS
EUROLINK
AXIS EUROLINK is de transportafdeling
van VAEX The Livestock Traders.
Het team bestaat uit 5 kantoor
medewerkers, 6 vaste chauffeurs en
7 opstap chauffeurs. Wij stellen voor,
degene die alles achter de schermen
regelen, de kantoor medewerkers!
Roy Woltman
Hoofd planning
Drinkt graag dure champagne. Schiet met
oud en nieuw een paar maandsalarissen de
lucht in. Happy Socks fanaat.

Mark van der Burgt
Logistiek medewerker
Voetballer. Liefhebber van Domino Day en
gamen. Eet het liefste McDonald’s. Is ook
regelmatig op de padelbaan te vinden.

Dennis Louwet
Financieel controller
Van origine Belg. Goed met cijfers, hij vertaalt
deze in geuren en kleuren voor zijn collega’s.
Weet alles van Excel. Is dol op zijn 2 dochters.

Laura Rutten
Assistent financieel controller
Het hart van Laura veroveren? Zorg voor een
airfryer op je slaapkamer. In haar vrije tijd vind
je haar achter een boksbal.

Joeri van der Kraan
Planner
De jongste van het stel. Sinds hij bij AXIS
EUROLINK werkt is hij 5 kilo aangekomen
door al het lekkers op kantoor.
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v.l.n.r.: Roy, Mark,
Dennis, Laura, Joeri.
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DIT IS VAEX
VAEX The Livestock Traders
Reek, Nederland
Arad, Roemenië
Handel in:
• Biggen
• Varkens
• Zeugen
• Fokrunderen
• Geiten
• Karkassen en vlees
+ Eigen transportafdeling
AXIS EUROLINK
+ Eigen ruststal in Hongarije
www.thelivestocktraders.nl

VAEX The Truck Traders
Ravenstein, Nederland
• Handel in nieuwe en gebruikte
trucks en veetransportmiddelen
+ Eigen werkplaats
www.thetrucktraders.nl

BUFFL
Reek, Nederland
• Inbouw van truck interieurs
www.buffl.nl
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