UITNODIGING
FINALE

6E EDITIE

Het Beste Idee
van Varkensland
donderdagavond 9 december 2021
Live uitzending: 20:00 - 21:15 uur

Wie heeft dit jaar Het Beste Idee van Varkensland? Dat is waar het op
donderdagavond 9 december om draait. Helaas geen fysiek evenement in
Den Bosch, maar gelukkig wél een Live Uitzending! Kijk vanuit huis mee naar de
finale en laat je inspireren door goede ideeën, kansrijke concepten en slimme
toepassingen voor de varkenshouderij.
Je bent van harte uitgenodigd om de zesde editie van Het Beste Idee van
Varkensland bij te wonen! De finale is digitaal en interactief, je kunt live vragen
stellen aan de finalisten en natuurlijk kun je als publiek ook je stem uitbrengen.

DE FINALISTEN ZIJN:
		
		
Kirsten van Hees en Joost Thijssen
		
Inzicht in darmgezondheid

		
Coen en Marlijn van Gorp
		
Koken voor blije varkens
		
Marrit van Engen

		
Stalklimaat trimmen
Eelco van de Hoef, Wilko Hendriks

		
en Rikjan Schuttevaar

		
Happy Feeder i.c.m. Agrumix Wroetstimulans

HBIVV editie 5 -

december 2020

in Enschede

De zes finalisten mogen tijdens de online finale de
jury en publiek overtuigen dat hun inzending de titel
‘Het Beste Idee van Varkensland 2021’ verdient.
Onze jury bestaat dit jaar uit:

Tim van de Mark - Varkenshouder en bestuurder NAJK
(Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)

		
Ralf Theelen

		
De SFP brandklep, hier red je levens mee!
		
Wildcard studententeam
Winnaars van de Studentenchallenge 2021:
		 Dave Meijerink, Rick Nijdam, Cas van Zutphen,
		 Harm van Bommel, Anouk Stoverink, Lieke Braam
		
en Dirk van der Wielen
GPS chip

Froukje Kooter - Projectleider bij Kipster en lid Jong RDA
(Raad voor Dieraangelegenheden)

Karien Koenders - Dierenarts bij Dierenartsenpraktijk
Lintjeshof en winnaar van de Europese PRRS Research Award
2021 van Boehringer Ingelheim

Marko Ruis - Docent-onderzoeker dierenwelzijn Wageningen
Universiteit en Hogeschool VHL

Jeroen Koks - Mede-oprichter Zonvarken, winnaar
HBIVV 2020

Voor elk van de finalisten stelt de organisatie innovatie
vouchers beschikbaar.

Het Beste Idee van Varkensland is een onafhankelijk en
laagdrempelig evenement voor varkenshouders, gericht
op verbinding en innovatie. Het Beste Idee leidt tot
mooie samenwerkingen en een frisse blik in én op de
sector. Met het oog op de toekomst.

AANMELDEN
Meld je snel aan via de website van HBIVV:

hetbesteideevanvarkensland.nl/finale
w

www.hetbesteideevanvarkensland.nl
facebook.com/HBIVV
@HetBesteIdeeVV

tel

0546-890060

De finale bijwonen is gratis
en inspiratie is gegarandeerd!

initiatief van en ondersteund door :

