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Adrie en Lia Sanders raapten bij hun vierde koppel 

Hubbard JA57 vleeskuikenouderdieren maar liefst 

216,4 bevruchte broedeieren. Dat overtrof hun 

record van 208,7 eieren in 2012 ruimschoots.  

“Dit is het allerbeste Hubbard JA57 koppel tot nu toe,” 
zegt Henri Bel, commercieel technisch manager Hubbard. 
De minimoederdieren produceren scharrelvleeskuikens. 
“Dit hoge aantal eieren is het resultaat van diverse 
maatregelen. We begonnen met een goed opgefokte kip. 
De leg startte goed, een mooi eigewicht, weinig uitval en 
hoge bevruchting,” vertelt Adrie. De hanen zijn reguliere 
hanen die beperkt gevoerd moeten worden. Adrie: “Wij 
voeren de hanen 40 gram snijmaïs bij per dag; dat geeft 
een verzadigd gevoel, vitale hanen en minder agressie.
De voeropname bij de hennen moet gestimuleerd worden; 

ze eten maximaal 115 gram per dag. De kunst is om de 
hennen zoveel mogelijk te voeren en de hanen niet.” Dat 
typeert de kwaliteiten van Sanders. Aandacht voor elk 
detail. “Twee keer hanen bijplaatsen, hanen apart 
opvangen en te zware hanen uitselecteren.” 

Over het voer is Sanders goed te spreken. We zijn gestart 
met foktoomvoer Volwaard XL voor een goed eigewicht 
en daarna Foktoom 1-Volwaard met meer eiwit vanwege 
de lagere opname. “In overleg met Harry Hulman, 
accountmanager vleespluimvee, en diernutritionist Jan 
Jonkers voeren we vanaf 50 weken een tweede fase met 
onder andere boterzuur en extra calcium. De productie en 
eischaal bleven prima, evenals de bevruchting. De laatste 
vijf weken hebben we in de namiddag oesterschelpen 
bijgevoerd.”
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Record overstegen;

Resultaten t/m 65 weken Sanders Norm Hubbard JA57

Aantal opgezette hennen 19 weken 9.177

Gewicht hennen 18 weken (gr) 1.587 1.475

Gewicht hennen 65 weken (gr) 2.340 2.250

Aantal gelegde eieren 249,7 226,4

Aantal broedeieren 235,7 215,4

Aantal bevruchte broedeieren 216,4 192

Gram voer per broedei 172 175

% uitval 3,6 6,5

Adrie en Lia Sanders ontvingen uit handen van Henri Bel 
(Hubbard), Harry Hulman (Coppens Diervoeding) en Henk 
Morren (kuikenbroederij Morren) een taart voor het behalen 
van het record. 

Meer info? coppens.nl


