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De grondleggers van Voeders
Seurynck waren Hubert Seurynck
en Agnes Vrommant, de grootou-
ders van de huidige zaakvoerders.
“Zij hadden in 1946 een chicorei-
ast en verbouwden ook industri-
ele groenten”, leggen Yves en Guy
uit. “Net na de Tweede Wereld-
oorlog zat de productie van vee-
voeders in de lift en onze grootou-
ders werden handelaar voor de
Nederlandse producent Hendrix.”
In 1967 werd een eigen voederfa-
briek gebouwd. “De markt was
groeiende en onze grootouders
kozen resoluut voor veevoeding.
De industriële groenten werden
volledig afgebouwd. Die beslis-
sing is de basis van onze huidige
onderneming.”
In de beginjaren was de productie
van veevoeders nog een echte am-
bacht. “Alles gebeurde handma-
tig, ook het verpakken in zakken.
Toen werd er voeding gemaakt
voor pluimvee, konijnen, runde-
ren en varkens. Nu enkel nog voor
die twee laatste groepen.”
De fabriek van de familie Seu-
rynck bevindt zich al sinds 1967
op dezelfde stek in Sint-Eloois-
Winkel, langs de Gullegemstraat.
“Een stukje gemeentelijk erf-
goed”, knipogen de broers. “De
chicorei-ast is al jaren afgebroken,
maar de eerste voedermengelaar
van onze grootouders hebben we
altijd bewaard. Die staat nu langs
de straat opgesteld en geeft zo de
ingang van ons bedrijf weer.”

EIGEN VARKENSSTAPEL

Begin jaren tachtig kwam de

tweede generatie aan het roer :
Marc, de vader van Guy en Yves,
en zijn broer Luc. In 1999 stapte
Yves in de zaak, een jaar later
volgde Guy. “We zijn nooit gefor-
ceerd geweest”, klinkt het. “Maar
toetreden tot het familiebedrijf
voelde heel normaal aan.”

“De papierberg is de

afgelopen tien jaar

zeker vervijfvoudigd”

GUY EN YVES SEURYNCK

“We zijn hier opgegroeid, hebben
nooit iets anders gekend. Elke
schoolvakantie staken we hier een
handje toe. Dit is onze thuis. We
hebben nog zakken helpen vullen,
hielpen om biggen op te halen...
Elke mogelijke job hebben we ge-
daan.”
Vandaag spitst Voeders Seurynck
zich toe op drie facetten : ener-
zijds het produceren van voeders
voor runderen en varkens, ander-
zijds het afmesten van varkens en
ten slotte mestverwerking. “We
hebben een flinke populatie eigen
varkens, die we op verschillende
sites verzorgen. Maar we hebben
ook varkenshouders die in vaste
loondienst voor ons werken. Van
onze voeders gaat 25 procent naar
onze eigen dieren. Een derde
daarvan is voor de eigen stallen,
twee derde naar de houders die
voor ons werken.”
Voeders Seurynck is op vandaag

vooral actief in West- en Oost-
Vlaanderen. “Die laatste provincie
is onze groeipool. Daarvoor heb-
ben we ons aantal vertegenwoor-
digers ook verdubbeld : van 1,5
fulltime-equivalenten vijf jaar ge-
leden naar drie.” 
De broers zagen hun sector de af-
gelopen jaren fel veranderen.
“Met veel ups en downs, moeten
we toegeven. Bij het mestvee is de
crisis zo goed als achter de rug,
maar nu krijgt de melkveesector
klappen. En in de varkenswereld
gaat het al tien jaar niet bijster
goed. Dat is geen geheim. Toch
zien we de toekomst rooskleurig
in, al moeten we elke dag goed
naar het bord kijken. Net als onze
klanten. Toen onze vader en oom
de zaak runden, was er geen enke-
le varkenshouder die financiële
problemen had. Nu ligt dat toch
iets anders.”
Ook de papierberg is enorm toe-
genomen, zeggen de broers. “De
regeltjes, wetgevingen en normen
zijn niet meer bij te houden. Wat
vandaag wit is, kan morgen zwart
zijn. De administratie is zeker
vervijfvoudigd, de afgelopen tien
jaar. We hebben zelfs iemand full-
time in dienst die zich bekom-
mert om de papieren van onze
klanten. We geven hen ook ad-
vies.”

GESTAAG GROEIEN

Sinds 1 juli 2015 zijn Guy en Yves
samen zaakvoerder. “We hebben
momenteel 20 mensen in dienst
en hebben negen vrachtwagens
op de weg.” 
“We produceren 75.000 ton vee-
voeding per jaar en willen de ko-
mende jaren dat getal gestaag op-
trekken. Niet met tienduizenden
tonnen per jaar, maar op een rus-
tig tempo. Dat hebben we geleerd
van onze vader en oom. Zo bouw

je een duurzame toekomst op. We
blijven ook investeren in onze
mensen, want zij zijn het grote
kapitaal van Voeders Seurynck.”
Yves en Guy gaan er prat op om
nog elke dag in de fabriek zelf te
komen. “Dat moet, wil je voeling
met de werkvloer houden. We
springen ook vaak in en helpen
dan mee met de productie. Dat
doen we allebei nog erg graag.
Het is de essentie van ons be-
roep.”
Beide broers hebben wel hun
eigen takenpakket. Yves staat in
voor de verkoop en de mestver-
werking, Guy is de man voor de
aankoop, het opvolgen van de
eigen varkens en het personeels-
beheer. “Maar we staan constant
met elkaar in overleg.”

Afgelopen vrijdag vierde Voeders
Seurynck zijn zeventigste verjaar-
dag met een groots feest in De
Vossenberg in Hooglede. “450
klanten en medewerkers waren
op post”, glunderen ze. “Het was
mooi te zien dat zoveel mensen
vertrouwen hebben in ons. De ko-
mende jaren willen we blijven
bouwen aan onze goeie reputatie
en daarbij vergeten we pa Marc en
nonkel Luc zeker niet. Ze hebben
nog allebei hun eigen bureau en
zullen ons nog bijstaan met raad
en daad.” 
Over de vierde generatie wordt
nog niet gepraat. “Daarvoor zijn
onze kinderen nog te jong”, la-
chen ze. “We zullen hen nooit
pushen, maar ze zijn zeker wel-
kom !”

Voeders Seurynck mag
zeventig kaarsjes uitblazen
FAMILIEBEDRIJF HEEFT AL DERDE 

GENERATIE AAN HET ROER STAAN

SINT-ELOOIS-WINKEL q Voeders Seurynck is een
begrip in Sint-Eloois-Winkel. Al zeven decennia be-
paalt het bedrijf mee de skyline van de gemeente en
de toekomst oogt veelbelovend, zeggen zaakvoerders
en broers Yves en Guy Seurynck. “Maar de sector
heeft het zeker niet gemakkelijk”, benadrukken ze.

De tweede en derde generatie van Voeders Seurynck. V.l.n.r. Yves Seurynck, Myriam Vandeputte, Guy Seurynck,
Lucs echtgenote Kathy, Marc Seurynck en Luc Seurynck. (Foto JCR)

Yves (links) en Guy Seurynck: de huidige zaakvoerders van Voeders Seu-
rynck. (Foto JCR)

PRIVE

Guy Seurynck (38) is getrouwd

met Karen Deruytter en samen

hebben ze twee kinderen :

Suzanne (6) en Amélie (2). Hij is

de zoon van Marc Seurynck en

Myriam Vandeputte en de

broer van Yves.

LOOPBAAN

Medezaakvoerder van Voeders

Seurynck.

VRIJE TIJD

Voetballer bij de NAR van

Winkel Sport, lid van wijnclub

Frino Rosso’s en actief bij het

Davidsfonds Sint-Eloois-Winkel.

BIO

Guy Seurynck

PRIVE

Yves Seurynck (39) is getrouwd

met Ann-Sophie Perneel. Sa-

men zijn ze de ouders van

Victor (11), Charles (8) en Mauri-

ce en Rachelle (allebei 5). Hij is

de zoon van Marc Seurynck en

Myriam Vandeputte en de

broer van Guy.

LOOPBAAN

Medezaakvoerder van Voeders

Seurynck.

VRIJE TIJD

Voetballer bij de NAR van

Winkel Sport, lid van wijnclub

Frino Rosso’s en ondervoorzit-

ter van Winkel Koerse.

BIO

Yves Seurynck


