
 H
et filmpje was tien dagen voor car-
naval elk uur te zien op de tv-krant 
van Skyline TV met een kijkerspo-

tentieel van 80.000 mensen in Uden en 
Veghel. Leuke reacties van klanten, op Fa-
cebook en tijdens de carnaval. Een van de 
vele reclameacties van familie Van Stip-
hout. „Je moet reclame blijven maken. Als 
je de klant binnen hebt, dan blijft hij ko-
men. Zo’n lekkere eieren hebben wij”, lacht 
Bart. Inmiddels staat de vierde eierauto-
maat op het erf.   

 Ombouw naar scharrel 
 Bart (49) en Ellie (50) bouwden in 2005 
nieuwe stallen met een Veranda volìere. 
„We hadden van huis uit vleeskuikenouder-
dieren. Na een brand zijn we overgescha-
keld naar legouderdieren en toen we de 
nieuwe stallen bouwden kwamen er schar-
relhennen”, vertelt Bart. Van Stiphout 
bouwde in 2005 twee stallen met volière-
huisvesting voor 70.000 hennen. Ze start-
ten ook direct met de huisverkoop. Samen 
met een zwager bouwde Bart een snack-
auto maat geschikt voor eierverkoop. „Die 
was snel te klein. We wonen aan de Paters-
weg, een vrij drukke weg aan de rand van 
Uden, een dorp met 40.000 inwoners. In de 
omgeving zijn weinig legpluimveehouders, 
dus we moesten de automaat vaak bijvul-
len”, vertelt Ellie. In 2006 kwam er een an-
dere automaat en in 2009 de volgende: een 
schaftkeet die ze zelf inrichtten met een 
snackautomaat en alarm. Later kwamen er 
rolluiken voor en was de automaat van 7.00 
tot 21.00 uur geopend. Al vrij snel lieten 
Bart en Ellie Stipkip-eierdoosjes voor 10 ei-
eren maken, later ook van 15. „Met die 
doosjes maak je ook direct reclame. En 
meer dan de helft van de doosjes komt 
weer terug. Aan de keukentafel brainstorm-
den we over een bedrijfsnaam en de naam 
Stipkip kwam snel boven.” Bart en Ellie hu-

ren nog een locatie in het naburige Zeeland 
met 15.000 scharrelhennen. „We hebben al-
lemaal bruine hennen. Dat vinden we pret-
tig werken. We nemen de courantste eieren 
voor de eierautomaat. Tijdens het inpak-
ken, pakken we tegelijkertijd de eieren voor 
de automaat in. Dubbeldooiers zijn zo ge-
wild. 100% van die productie zetten we in 
de eierautomaat en die vakjes zijn het eerste 
leeg”, vertelt Bart. Bart, Ellie of een van de 
vier kinderen, Elle (22), Loes (20), Jasper 
(19) en Giel (16) houden de vulling van de 
automaat in de gaten en vullen bij. „Vooral 
op vrij- en zaterdag loopt het hard.”   

 Continue aandacht voor PR 
 Een jaar of acht geleden lieten Bart en Ellie 
een flyer maken die met de regiokrant ver-
spreid werd. „Je moet een klantenkring op-
bouwen. De flyer had direct effect . Als 
mensen eenmaal klant zijn, dan blijven ze 
komen. We krijgen zoveel leuke reacties dat 
de eieren zo lekker zijn en zo vers. De klan-
ten komen vaak van ver. Mooi om te ho-
ren”, vertelt Bart. De skybox vinden beide 
ondernemers een mooie en veilige manier 
om je bedrijf te laten zien zonder dat alle 

mensen de stal in moeten met de nodige 
ziekterisico’s die daarbij horen. De skybox 
werd vanaf het begin drukbezocht. „Wel al-
tijd op afspraak, dan kun je zelf het verhaal 
vertellen”, zegt Bart. Basisschoolkinderen, 
studenten uit het voortgezet onderwijs, 
verenigingen, familie en veel belangstellen-

den. Ze lieten een bedrijfsfilm maken die 
het hele proces van opzet van opgefokte 
kippen tot einde legperiode liet zien. Die 
draaien ze in de skybox. Ellie: „Ook hebben 
we veel open dagen gehouden. Een paar 
keer met Wereldeidag in oktober en een 
fietstocht die ZLTO organiseerde. Ontzet-
tend veel belangstelling: 800-1000 bezoe-
kers. Je laat je bedrijf zien, continu draait de 
bedrijfsfilm van opzet tot afleveren, leuke 
materialen van Blij met een Ei, eierhapjes. 
Gewoon heel simpel maar ontzettend leuk 
voor de burger.”

Vorig jaar met Pasen organiseerde Van 
Stiphout samen met een plaatselijke bakker 
een actie; bij de bakker kregen klanten een 
doosje Stipkip-eieren. Ellie: „Een leuke ac-
tie, die ook weer voor naamsbekendheid 
zorgde.” Op aanraden van de kinderen 
maakten ze een Facebookpagina aan in ja-
nuari 2013. „Dat maakt de wereld klein, 
een bericht is zo snel verspreid, onvoorstel-

Van Stiphout liet een schuurtje van 4 bij 6 me-
ter bouwen en plaatste daarin een nieuwe 
 automaat. Nu met een betaalpunt, wisselauto-
maat en een camerasysteem 

Bart en Ellie van Stiphout uit Uden lieten voor carnaval 
een filmpje maken voor de regionale tv-zender. „Want 
gebakken eieren horen bij carnaval”, lacht de 
Brabantse legpluimveehouder.

‘JE MOET RECLAME 
BLIJVEN MAKEN’
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Als je met klanten praat, 
willen ze graag van alles 

over eieren en kippen 
weten
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baar.” Zo kwam Ellie ook in contact met de 
mmmEggies en besloot ook om mmmEg-
gie te worden. „Een ontzettend goed initia-
tief, vrouwen uit de praktijk. Leuk om te 
delen en aan te sluiten.”

Het idee voor de film ontstond spontaan 
onder de koffie. Ellie: „We wilden iets doen 
voor carnaval. Dan is het traditie dat er veel 
eieren gebakken worden.” Samen met Sky-
line TV, een regionale zender, werd een 
filmpje van 30 seconden gemaakt dat 10 
dagen voor carnaval ieder uur op de tv-
krant te zien was. „De omzet is gestegen, 
maar de kosten voor het maken van het 
filmpje en de uitzendingen zijn daarmee 
niet betaald. Dat geeft niets; het is een tijd-
loos filmpje dat we vaker kunnen gebrui-
ken. En je moet het publiek blijven benade-
ren, dat doet de supermarkt ook”, lacht 
Bart.

Samen met de plaatselijke franchise-
Jumbo heeft van Stiphout een eierhoek in 

de supermarkt met de actie: ‘Raap je eigen 
ei, vers van de broederij’. De klanten pak-
ken zelf de eieren van de trays en doen die 
in de Stipkip-doosjes.   

 Nieuwe eierautomaat met 
 infohoek 
 „Als je met klanten praat, willen ze graag 
vanalles over eieren en kippen weten. We 
liepen al langer met het idee rond om meer 
informatie voor de klanten beschikbaar te 
stellen. In onze eierautomaat kan dat niet; 
daar is geen ruimte voor.” Van Stiphout liet 

een schuurtje van 4 bij 6 meter bouwen en 
plaatste daarin een nieuwe automaat. Nu 
met een betaalpunt, wisselautomaat en een 
camerasysteem. Binnen in de keuken zijn 
de handelingen te volgen. Bart en Ellie 
richtten de automaat nog verder in met een 
informatiehoek met posters, flyers en in-
formatie over eieren. „Wij zijn blij met het 
vernieuwde Blij met een Ei. Samen eieren 
promoten is het beste. Ik hoop dat alle leg-
pluimveehouders lid worden van Blij met 
een Ei. De materialen voor de informatie-
hoek krijgen we als lid van Blij met een Ei 
gratis en die zijn geweldig om naast de site, 
Facebook en Twitter te gebruiken. Het 
schildje van Blij met een Ei hangt Van Stip-
hout ook bij de automaat. „We blijven zoe-
ken naar wegen om de consument te berei-
ken want een ei hoort er gewoon bij, elke 
dag!” 

 Monique van Loon – van Duijnhoven, AgriContent     

Je moet het publiek 
blijven benaderen, dat 
doet de supermarkt ook
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