
Don’t worry, be happy 

Waar mijn vorige column nog ging over zomerproof en behoorlijk gericht was 

op een goed klimaat in de stal om ons in de zomer te ontzorgen, is deze column 

wat minder vrolijk.  

Minder vrolijk omdat we tijdens de zomer toch behoorlijk wat tegenwind 

gehad hebben binnen ons bedrijf. Niet zozeer dat we daar zelf iets aan konden 

doen, maar toch.  

We kwamen namelijk in de situatie terecht dat onze afnemer van de 

broedeieren failliet ging. Door een instortende exportmarkt van de broedeieren 

(voornamelijk naar het Midden-Oosten en Rusland) was de broedeimarkt 

binnen enkele maanden geheel verzadigd. Met als gevolg dat de afnemer van 

onze broedeieren failliet werd verklaard. En dat terwijl hij toch al 6 weken 

eieren opgehaald had zonder deze te betalen. 6 Weken waarin de kippen ook 

nog eens zowat hun topproductie haalden, dus maximaal eieren rapen. En dan 

hadden we nog voor 2 weken eieren op voorraad staan, omdat we gestopt 

waren om te leveren aan de beste firma, nadat de betalingen verder achter 

bleven als afgesproken. Dus totaal 8 weken eieren geraapt voor Jan met de 

korte achternaam.  

Op dat moment hebben we de keuze gemaakt om niet in een slechte markt, 

zonder afnemer, tegen zeer slechte prijzen, door te produceren. De kippen 

moesten in de rui. Met andere woorden, zorgen dat ze stoppen met eieren 

leggen. Lamp uit in de stal en minimaal water en voer verstrekken. Een soort 

winterperiode nabootsen in de zomer. Helaas, er was geen keus. De focus 

moest op overleven. 

Zodra de kippen gestopt waren met het leggen van de eitjes kwam de volgende 

fase. Het zoeken naar een nieuwe afnemer voor onze broedeieren. Dat was ook 

weer een hele uitdaging. Alle broederijen hebben in een slechte marktsituatie 

meer dan genoeg eieren natuurlijk. Waarom zouden ze ons er bij nemen? En 

tegen wat voor prijs? In een keer ben je dan als kippenboer ook nog eens 

vertegenwoordiger cq sales manager. Hoppa al weer een beroep rijker (na 

accountmanager, relatiemanager, productmanager en officemanager)! Staat 

niet verkeerd op mijn cv, dacht ik zo. 



Maar het is ons gelukt. De eieren zijn verkocht voor de komende tijd. We 

kunnen weer doen waar we goed in zijn (althans dat denken we) en wat we het 

liefste doen. Eieren rapen! Gelukkig maar. Kippen gerustgesteld, want ze 

hebben nu 2 legperiodes, boer ook blij. En zo kent deze column, net als een 

goede massage, dan toch nog een Happy End! 

Iedereen een goede carnaval toewensend namens ons vijven, wil ik afsluiten 

als Adjudant van onze eigen Boeringse prins Johan met zijn motto: “Nie lullen, 

ut zal er krullen!”  Alaaaf! 

 

  

 

 

Paspoort;  

Naam; Stefan Donkers 

Leeftijd; 41 jaar jong  

Status; Getrouwd met Ingrid Donkers en samen een huishouden van drie 

dochters met Anne , Kim en Loes. 

Beroep; Pluimveehouder op een bedrijf met 33.000 vleeskuiken ouderdieren. 

Boerengeluk is: Overleven in slechte tijden. 

 


