
PERSBERICHT 

 
Ruiselede / Merksplas, 22 maart 2016                                                                                                                                                                                                                     

Activiteiten Hypor KI over naar KI Clincke 
 

Met ingang van 22 maart 2016 draagt Hypor België haar KI-activiteiten over aan KI Clincke om zich zo integraal te kunnen  
richten op haar fokkerij-activiteiten. De KI-activiteiten zullen door de familie Clincke worden voortgezet onder de nieuwe naam 
TopGen KI. De heer Wim Van Hoecke, afkomstig van Hypor België, blijft verantwoordelijk voor de goede dagdagelijkse werking 
van het KI-centrum in Olsene. Daarnaast zal hij de commerciële taken van TopGen KI en KI Clincke op zich nemen. 
 

KI Clincke en Hypor België werken sinds 2012 succesvol samen in de verkoop en distributie van Hypor’s eindberen portfolio. De 
overname door de familie Clincke is dan ook de ultieme bevestiging van deze succesvolle samenwerking. Door het 
samenbrengen van beide KI-centra ontstaat een solide, slagkrachtige structuur, die een antwoord biedt op de verregaande 
specialisatie in de sector. 
 

Bart Clincke, als derde generatie actief in het familiebedrijf, ziet samen met zijn echtgenote Veerle Depreitere duidelijke kansen 
voor de nieuwe combinatie: “De expertise en de knowhow die vandaag in de beide bedrijven huist, zijn een zeer waardevolle 
aanvulling op mekaar. We willen al onze klanten de garantie geven op sperma van topkwaliteit, afkomstig van de beste beren.  
Door de samenwerking/voeging van beide bedrijven zijn wij er van overtuigd dat we de Belgische varkenshouder kunnen 
bedienen met het juiste product en kunnen omkaderen met de beste service.” Wim van Hoecke onderschrijft dit: “De eisen en 
verlangens van de Belgische varkenshouder: dat is natuurlijk in de eerste plaats waar wij wensen aan te voldoen. Bovendien 
bieden wij vanuit ons professioneel netwerk een blik op de wereld en bekijken wij hoe  onze klanten hier maximaal gebruik van 
kunnen maken.” 
Kris Lauwerysen voegt daaraan toe: “De samenwerking die we over de laatste jaren hebben opgebouwd met de familie Clincke 
is voor mij dan ook de garantie dat deze stap alleen maar voordelen zal opleveren voor alle partijen maar in het bijzonder voor 
onze klanten.”  
 

KI Clincke – TopGen KI 
KI Clincke, gevestigd in het West-Vlaamse Ruiselede, is een derde generatie familiebedrijf, actief in de berenhouderij, productie 
en distributie van varkenssperma. Met de grootste populatie aan Belgische Piétrain-beren in België, is het bedrijf vandaag dé 
referentie in Belgische Piétrain.  
Met de overname onderstreept de familie Clincke hun ambitie in de Belgische varkenssector. De nieuwe groep KI Clincke – 
Topgen KI zal zich dan ook verder richten op de optimalisatie van hun eindberenaanbod. 
  
Hypor België  
Hypor België is onderdeel van de Hyvar Select Group. Hyvar Select werd in 1987 opgericht en distribueert in exclusiviteit Hypor 
genetica in België. Zij doet dit in eigen beheer én in samenwerking met haar  dealers:  Mouton, Van Hecke en Mialvit. De 
zuiverlijn-genetica worden rechtstreeks verzorgd door Hypor België in nauwe samenwerking met de wereldwijde 
nucleusfokbedrijven en genetici van Hypor, onderdeel van de fokkerij-organisatie Hendrix Genetics. 
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T  0477 / 62 69 43  
E  bart@kiclincke.be 
 

KI Clincke / TopGen KI 
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W   www.kiclincke.be 
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