
 
 
 

                                                         
 
            
                                                                                                             NEDERLANDSE 
                                  LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER SPECIAALCLUB 
                                                                                                                                                                  
 

| Secretariaat : Jacob van Lenneplaan 2 |  2012PL Haarlem |  The Netherlands |  P: +31 (0)6 20 71 96 30 | 
| Email: secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl | website: lakenvelder-vorwerkclub.nl | 

   

 

 

DISCUSSIETAFELS: gespreksgroepen van +/- 6 personen 
 

We verwachten dat onze hobby in de komende jaren sterk gaat veranderen. Internationale 

wetgeving, gewijzigde opvattingen inzake tentoonstellingen en dierenwelzijn, vogelgriep en de 

pandemie: dat alles heeft invloed op de speelruimte die we als hoeders van ons Nederlands 

hoender-erfgoed hebben. Houden we vol, en zijn er door onze klein-klein-klein-kinderen nog 

Lakenvelder en Vorwerkhoenders te bewonderen of is het dan slechts een plaatje in een boek? 

 

Hoe kunnen we daar als club iets aan doen? De gedachte is dat we enthousiast en intensiever 

met elkaar aan het werk gaan om een aantal onderwerpen voor ons nageslacht uit te diepen, 

vast te leggen en te behouden. We doen een kleine voorzet: denk vooral mee en vul aan….  

 

Eieren en broeden 

Bijvoorbeeld: is ieder bevrucht ei van goede fokdieren voor jou een ei voor in de broedmachine? Waarom 

wel of waarom niet? Kijk je wel eens naar het uiterlijk van een broedei en wanneer is voor jou een broedei 

geschikt of ongeschikt? Wat zijn voor of nadelen van broedmachine versus natuurbroed? 

Welke broedmethode gebruik je en welke resultaten behaal je normaal gesproken. Welke problemen kom je 

tegen met broeden? Vergelijk je eigen broedresultaten met die van andere fokkers via de kuikenradar?  

 

Kuikens en grootbrengen 

Hoe breng je zelf de kuikens groot, wat is de beste manier? Wat zijn uw ervaring en mening over 

kuikenvoer, wanneer gaan uw kuikens naar buiten, wanneer kunnen ze bij de volwassen dieren, welke 

bodembedekking gebruik je in het kuikenverblijf? 

Selectie: Selecteer je kuikens al uit voordat de sekse bepaald is, waarom wel, waarom niet. Hoeveel 

selectiemomenten zijn er voor en na het ringen van de dieren? Wat gebeurt er met de jonge dieren die 

buiten de selectie vallen? Hoe gaat u om met eventueel doden van jonge haantjes? 

 

Hoenders en selectie 

Welke factoren wegen voor u het zwaarst in de fokkerij?  Bijvoorbeeld vitaliteit, uiterlijke kenmerken of 

gedrag? Hoe bepaalt u welke dieren u met elkaar combineert? Welke verwachtingen heeft u van de 

speciaalclub met betrekking tot de fokkerij? 
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Ben je bekend met of heb je ervaring met hanen-en hennenfok? Heb jij meerdere fokstammen in je hokken 

te zitten? En zo ja hoveel fokstammen? Wat is je voordeel met meerdere fokstammen? Zou je ook met 1 

fokstam kunnen voldoen / waarom wel waarom niet? 

Zou de club een app kunnen (laten) ontwikkelen waarin elke fokker gemakkelijk zijn stam kan bijhouden en 

administreren. Wat zou daarin moeten staan. 

 

Voeding & gezondheid 

Is het interessant om verschillende soorten kippenvoer te vergelijken; op ingrediëntendeclaratie maar ook 

door onderzoek? Welke ‘oude familierecepten’, voedingssupplementen, ervaringstips zijn er op gebied van 

kippenvoeding? En welke kunnen direct ingezet worden voor een goede hoender-gezondheid?  Heb je last 

van ongedierte in het hok, welk effect heeft dat op de kippen? Behandel je jouw dieren preventief in de 

bloedluisbestrijding en welke methode gebruik je hiervoor?  Heb je bij het bouwen van het verblijf of in de 

aanschaf ervan rekening gehouden met bloedluispreventie? Hoe moeten we als club omgaan met 

vogelgriep? 

 

Tentoonstellingen 

Als hoeders van het Lakenvelder en Vorwerkhoender ras is het belangrijk om contact te hebben met elkaar 

en elkaars dieren te kunnen zien. Hoe kunnen we dit vormgeven in de toekomst? 

Het diervriendelijk houden en omgaan met hoenders wordt maatschappelijk steeds belangrijker. Moeten we 

als club richtlijnen opstellen voor kippenwelzijn? Hoe ziet een tentoonstellingskooi uit die rekening houdt met 

dierenwelzijn?  Kunnen we demonstraties organiseren tijdens shows? Kunnen we leden adviseren? 

 

Toekomst club 

Hoe maken we de club tot een breed kennis delend netwerk? Wat vinden liefhebbers interessant, hoe 

houden we hen betrokken en geïnteresseerd. Zouden we workshops kunnen organiseren en welke dan? 

Workshop hokken bouwen, kip-entertainment? 

Hoe kunnen we nog meer mensen enthousiasmeren om gedurende het jaar betrokken te zijn bij de 

vereniging. Hoe kunnen we de vereniging verder laten groeien. Hoe kunnen we dat mét elkaar doen, niet 

uitsluitend het bestuur. 

 

  


