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BOUW MEE AAN ONZE HOENDER-ARK !!

Een merkwaardig jaar: 
zo kijken we terug op 2022.  

Een jaar waarin we elkaar én 
de nieuwe 2022-hoenders 
niet of nauwelijks hebben 

kunnen zien. 
Gelukkig was onze 

ontmoeting in Dodewaaard 
een prachtige dag. Daar 

hebben we met elkaar  
nieuwe  plannen voor de 
komende jaren bedacht.  

De rode draad:  samen kennis 
delen en met elkaar aan het 
werk. Een eerste uitwerking 

daarvan  vindt u in deze 
nieuwe L&V jaarkrant. Deze is 

geschreven door en mèt een 
klein groepje van betrokken 
leden die we met trots onze 

Ambassadeurs noenen.  
Begin november hebben 

we de koppen bij elkaar 
gestoken en daaruit ontstond 

deze krant.      

Namens het bestuur wensen 
we u allen graag een 

gezond en gelukkig 2023! 

NIEUW in 2023
Enten tegen  

Marek 

NIEUW in 2023
Hanencirkel

werkt

  NIEUW in 2023
Regionale

Hokbezoeken

Eerder dan gedacht hebben we te maken 
met allerlei veranderingen die onze 
hobby van richting doen veranderen. 
Dierenwelzijn, vogelgriep;  hoe zorgen   
we ervoor dat we met elkaar enthousiast 
blijven? Uw bestuur kan en wil dat nieu-
we pad niet alleen uitstippelen.  
Deze nieuwe krant staat daarom in het 
teken van ‘Wat kunt u zèlf of samen met 
anderen doen?’  We zullen meer en meer 
aangewezen zijn op direct en persoonlijk 
contact. Dat gaan we dus ook in 2023 
verder stimuleren. We hebben een aantal 
ideeën om onze leden direct met elkaar 
in contact te brengen.

FOKKERS VOOR FOKKERS
Het fokken van hoenders is geweldig 
leuk. En ook noodzakelijk om onze 
prachtige rassen in stand te houden of te 
verbeteren. Zo’n drie jaar geleden startten 
we met het idee om ervaren leden te 
koppelen aan beginnende fokkers. Om zo 
kennis en enthousiasme over te dragen. 
Inmiddels kent ons fokkers-voor-fokkers
programma dertien deelnemers. Het 
voorliggende jaar willen we proberen dit 
programma meer inhoud en structuur te 
geven. We denken erover om een jonge 
fokkersdag te organiseren waarbij we,

naast praktische vaardigheden en kennis
van onze dieren, het ook willen hebben 
over DNA en gezondheid.

HAAN OP WERKVAKANTIE
Een groot deel van onze leden heeft géén 
haan bij de hennen. Vooral het gekraai 
en overlast voor de buren wordt dan als 
argument genoemd. Maar wat als we het 
mogelijk maken om enkele weken  een 
haan bij u op werkvakantie te sturen? 
Zodat u die eieren zelf kunt (laten) uit-
broeden en komend jaar eigen kuikens 
kunt zien opgroeien?  Interesse om het 
eens te proberen? Laat het ons weten…

KUIKENS UITBROEDEN
Ongeveer de helft van onze leden fokken 
(nog) niet en hebben ook geen idee wat 
daarbij komt kijken. Hoe leuk kan het zijn 
om samen met een ervaren fokker in uw 
regio uw eigen kuikens uit te broeden en 
te zien opgroeien. Waarbij u gebruik kunt 
maken van de ervaring van één van uw 
medeleden uit de buurt. Gewoon om een 
jaartje te proberen zonder dat u hoeft te 
investeren in een eigen broedmachine en 
alles wat er verder bij komt kijken. Natuur-
lijk kunt u dan gebruik maken van één 
van onze ‘Werkvakantie-hanen’…  

HOKBEZOEKEN 2023
De hokbezoeken waren in 2020 en 2021 
een groot succes. U bent dan te gast bij 
een Lakenvelder- en een Vorwerkhoender 
lid bij u in de regio. We hopen dat dit jaar 
weer in alle regio’s (Noord, Zuid, Oost en 
West) te kunnen organiseren. 

MAREK AANPAKKEN
In deze krant ook uitgebreid aandacht 
voor diergezondheid. Speciaal brengen 
we in deze krant de dierziekte ‘Marek’ 
onder de aandacht. Het zou mooi zijn als 
enten tegen Marek ook in Nederland tot 
een standaard kan worden. 

AAN HET WERK
Voor het komende jaar hebben we geen 
idee wat de gevolgen van de aanhouden-
de vogelgriep zullen zijn.  Om onze club  
betrokken, interessant en actief te hou-
den zullen we misschien nieuwe wegen 
moeten vinden. Laten we elkaar daarbij 
helpen en neem ook zelf het initiatief. 

Zo bouwen we in 2023 met elkaar verder 
aan de hoender-ark voor onze (klein)kin-
deren. Namens allen die met plezier aan 
deze nieuwe L&V krant werkten wensen 
we u een mooi nieuw jaar!!

Een uitgave van de Nederlandse Lakenvelder & Vorwerkhoender Speciaalclub
CLUBKRANT

LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER

Een jaar vol
 nieuwe plannen

De wereld verandert snel. We moeten daarom zorgen dat onze prachtige 
rassen blijven bestaan.  Blijf genieten van uw dieren, fok fraaie kuikens en 
hou contact. Zo doet u mee met  de  ‘L&V Hoender-ark’ en werken we met 
elkaar aan het beheer en behoud van onze hoenderrassen.   

Graag uw reactie mailen aan: secretariaat@.lakenvelder-vorwerkclub.nl

Aan deze krant werkten mee:
 Geneviève Albertzoon, Willem van Beijnen, 

Joyce Boumans,  Jacqueline Bremmers, 

Wim van Duifhuizen, Herman Kokenberg, 

Bart Landheer, Ron  LePoole & Cees Wiggelo 

    

AGENDA 2023
Noteer deze data alvast in uw agenda 

Ook voor 2023 plannen we weer een groot aantal activiteiten. Misschien 
komt er snel een oplossing waardoor we niet alleen elkaar, maar u ook 
weer met onze dieren kunnen ontmoeten. 

Mei/Juni: waar zijn we welkom..? 
Regio hokbezoeken 
Zodra het kan willen we in mei en juni de regionale hokbezoeken hervat-
ten. We moeten nu al beginnen met de voorbereidingen. Doet u mee als 
gastheer/gastvrouw? Stuur dan een kort bericht naar ons secretariaat. 

15 april: zoals altijd via onze site:
ALV Digitaal 
U kunt zoals gebruikelijk weer digitaal stemmen over benoeming, aftre-
den, � nanciën en begroting. Deze hamerstukken ontvangt u tijdig en u 
kunt via onze website stemmen van 8 tot en met 15 april.

12 maart studiedag: wie doet er mee?
Fokkers voor fokkers
Een interessante ontmoetingsdag voor beginnende en ervaren fokkers. 
We gaan praktische vaardigheden uittwisselen over fokken, kennis van 
het dier, DNA en gezondheid.

2 september 2023
Jongdierendag ‘23
U kunt uw mooiste jonge dieren tonen en laten beoordelen op onze 
landelijke L&V Jongdierendag. Later in het jaar ontvangt u meer details. 
Ook over onze jaarlijkse Clubshow volgt later meer informatie.

Op zaterdag 24 juni 2023
L&V Zomertre� en
We zijn opnieuw welkom in Dodewaard voor ons jaarlijkse zomertre� en. 
Mis het niet; afgelopen jaar was het een groot succes dus zet deze datum 
alvast in uw agenda.

Op elk gewenst moment
Thuis/foto keuring
Zoekt u een onafhankelijk oordeel over een of meerdere dieren? Bel dan 
een van uw collega fokkers in de buurt. Of stuur een aantal foto’s via onze 
WhatsApp groep ‘Raad & Daad’ of naar ons secretariaat.

Van 15 januari tot 1 juli 2023
Kuikenradar
Onze Nederlandse Kuikenradar gaat in 2023 voor het vijfde jaar van start. 
Dit lustrum willen we vieren met extra aandacht voor de wijze waarop we 
onze uitkomstresultaten kunnen verbeteren.

Alle data onder voorbehoud van overheidsbeperkingen Vogelgriep en Covid

Wim van Duifhuizen maakt ons op-

merkzaam dat er in Nederland geen 

afspraken zijn om Marek te bestrijden. 

Toch krijgt iedere fokker daar een keer 

mee te maken.  Kunnen we dit met 

elkaar in 2023 aanpakken?

Marek is een virusziekte die alle kippen 
kunnen krijgen. Het wordt via huidcel-
len of stofdeeltjes die in de veren zitten 
overgebracht. Als een kip eenmaal 
Marek heeft is er geen genezing meer 
mogelijk. 

In vele landen worden ééndagskuikens  
preventief geënt tegen Marek. In Neder-
land niet. Vreemd want het is wel een 
van de besmettelijkste virussen voor 
onze hoenders. 

De genetische capaciteit van onze 
dieren krijgt een krachtige impuls en 
bloedlijnen worden duidelijker.

De fokker die wil verbeteren kan kie-
zen uit gekeurde dieren met speci� eke 
eigenschappen zoals; koptekening, 
staartveren/dracht,  donker of lichter 
dier enz enz. 

Voorwaarde is wel dat een aantal fokkers 
met goede dieren aan deze verbetering 
en stimulering van onze rassen willen 
deelnemen.

Zitten uw dieren al afgeschermd?
Uw hoenders zitten in een ren onder 
een net of dak en kunnen dus niet in 
contact komen met andere (water)
vogels.

Gebruikt u hokschoenen?
Via ontlasting kan het virus verspreiden. 
Dus zelfs als er besmette ontlasting 
tijdens een wandeling onder uw schoe-
nen komt kan dat al voldoende zijn om 
het virus binnen te brengen.

Houdt watervogels en hoenders 
gescheiden. De grootste bron van 
besmetting zijn watervogels. Eenden 
hoeven er zelf niet aan dood te gaan 
maar kunnen wél drager van het virus 
zijn. Zorg dus voor gescheiden voer en 
waterplaatsen.

Het vaccin is kort houdbaar en kostbaar, 
dus voor individuele fokkers is enten 
moeilijk te realiseren. Enten is wèl mo-
gelijk als meerdere fokkers binnen een 
regio besluiten één uitkomstdatum af te 
spreken (bijv. uitkomst op 21 maart) om 
hun ééndagskuikens te enten. De regio-
nale dierenarts kan dan voor een groter 
aantal fokkers het vaccin bestellen en 
de enting centraal verzorgen. 

Heeft u interesse om uw kuikens te la-
ten enten tegen Marek? Of verzorgt uw 
lokale club al een Marek-enting? Geef 
dit dan door aan het secretariaat. Dan 
kijken we of we verschillende fokkers 
regionaal bij elkaar kunnen brengen. 

Want het is niet de vraag òf je ermee te 
maken krijgt. Maar wanneer……….
. 

Geen ‘vreemde’ mensen in het hok.
Hoe leuk het ook is om bezoek uw 
dieren te laten zien, u kunt nooit we-
ten waar de schoenen van het bezoek 
geweest zijn. Totdat we kunnen vaccine-
ren: geen bezoek op het erf.

Gebruik een desinfectie-mat. 
Maar als de kleinkinderen eitjes komen 
rapen? Hebben ze geen aparte hok-
schoenen denk dan aan een ontsmetten-
de voetenmat met Halamid oplossing.

Testen met vaccins. Omdat vogelgriep 
in 2022 in heel Europa heeft huisgehou-
den is men nu wel overtuigd van het 
belang van een vaccin. Ontwikkeling, 
testen en vooral (Europese) goedkeuring 
kan helaas nog wel even duren. 
We houden u op de hoogte.

Samen enten tegen 
Marek mogelijk?

Hoe voorkom je zelf 
thuis vogelgriep?

DE HANENCIRKEL: WIE DOET MEE? 

Vogelgriep wordt verspreid door een virus, onzichtbaar dus, en er is nog geen 

enting beschikbaar. Belangrijk dus om de ziekte buiten het erf te houden. 

Wat kunt u thuis zelf doen?

Willem van Beijnen breekt een lans voor genetische diversiteit. Hij roept op om 
een Hanencirkel op te zetten: mooie fokhanen uitwisselen om zo onze rassen te 
verbeteren.  Doe mee, bijvoorbeeld via Raad & Daad.



   

Mijn schoonvader heeft ruim twintig jaar Laken-
velder kippen gehouden. Toen wij 24 jaar gele-
den aan de Hilsebaan kwamen wonen kregen we 
die er gratis bij. 

Sindsdien droomde ik regelmatig dat een kloek 
met kuikens komt aanlopen. Het duurde een paar 
jaar maar inderdaad: op een dag kwam een kloek 
trots met tien kuikens aangelopen. 
Ik wist niet precies wat te doen en zocht hulp op 
internet. Zo kwam ik bij Jacqueline uit, die mij 
enthousiast vertelde dat ik wèl bij de club moest 
komen. 

De kuikens groeiden goed en al gauw had ik 
weer een hok vol hennen. Elk jaar worden mijn 
Lakenvelders weer broeds, wat heel bijzonder is. 
Natuurbroed komt immers niet zoveel voor. 

Cees Wiggelo verhuisde naar een prachtige woning 
met royale tuin. Hij bouwde een ruim nieuw kippenhok. 
Aan welke eisen moest dit nieuwe verblijf voldoen? 

Gedurende de vele gesprekken met collega fokkers en 
tijdens onze hokbezoeken heb ik veel handige informatie 
gehoord. Vooraf bepaalde ik drie hoofdzaken:
gezondheid, ruimte en geluidsisolatie.

Het nachthok is 3x3m. Hierin komen 4 verblijven van 
1,5m2 voor de foktomen van max. 5 krielen.  De fundering 
is klinker bestrating met daarop een 8cm laag beton. Het 
beton voorkomt ongedierte en is goed schoon te hou-
den. Het nachthok heeft een frame van Douglas hout en 
Zweeds rabat aan de buitenkant. Het dak is afgewerkt 
met EPDM en aluminium. Eenvoudig zelf te leggen.

De binnenkant 
is voorzien van 
HPL platen. Deze 
platen zijn wit 
en super glad. 
Hierdoor zijn ze 
onaantrekkelijk 
voor bloedluis en 
prima schoon te 
maken met een 
hogedrukreiniger. 
Tussen de HPL platen en het hout komt 6cm steenwol. Dit 
isoleert het geluid het beste zonder dat het aantrekkelijk is 
voor bloedluizen. De naden worden afgewerkt met  accry-
laatkit. Het frame van de verblijven is  van aluminium en 
het tussenschot van HPL plaat.

Op onze website verschijnt binnenkort een uitgebreid 
verslag als alles klaar is.  Zo blijven we kennis delen! 

Dit jaar had ik zes hennen, die vochten om de 
beste plek in de legnesten om te broeden. Dat 
ging niet goed: het was te onrustig. De broedse 
hennen werden door de  leggende hennen van 
hun eieren gejaagd. Zo gaven de hennen er een 
voor een de brui aan. 

De hen die eerder tien kuikens heeft gekregen, 
hield vol. Ze zat ondertussen al negen weken te 
broeden. Maar uitkomen deden ze niet. Uiteinde-
lijk heb ik vier stiefkuikens gehaald in Aarlander-
veen. Ze loopt nu  blij met haar kuikens rond. 

Kippen enthousiast en ik vind het zo hartstikke 
leuk dat ik ook graag iets voor de club wil doen. 
In mijn werk heb ik veel te maken met verschil-
lende mensen, dus word ik met plezier het nieu-
we aanspreekpunt van de ledenadministratie. 

HOKKENBOUW
Doe het zelf

NIEUW BESTUURSLID

Geneviève’s droom !
Fijn dat ons bestuur versterking heeft gekregen. Geneviève Albertzoon gaat de ledenadministratie 
over nemen van onze onvolprezen Willem van Beijnen. Wat de kippen betreft zit het wel goed: 
haar droom werd werkelijkheid...

VOGELGRIEP ...wat als ‘t jouw dieren overkomt....!?
Begin september werd ons lid Ron Le Poole getro� en 
door de vogelgriep. Hij moest toezien hoe binnen een 
week al zijn dieren sneuvelden.  Hoe verloopt zoiets 
en wat komt er allemaal bij kijken?

Hoe ontdekte je dat er iets mis was met je dieren?
Eén van mijn  kalkoenen werd al een paar dagen 
vermist. Die vonden we dood onder  een struik. Op 
dat moment  kwam vogelgriep nog niet bij me op. 

Pas toen ik de volgende dag nog een kalkoen en drie 
dode LV hennen aantrof was het (voor mij althans) 
duidelijk dat er hier van vogelgriep sprake kon zijn. 
Men vermoed dat de bron van de besmetting ligt bij 
eenden in onze sloot achter het huis. 

Ik heb contact opgenomen met kippendokter Sible 
Westendorp die ervoor zorgde dat dezelfde avond nog 
een koerier drie kadavers  (1 kalkoen en twee hennen) 
ophaalde voor nader onderzoek in het lab van de 
NVWA. Niet verbazingwekkend bleek de uitslag van 
het onderzoek positief: vogelgriep! 

Een dierenarts van de NVWA heeft bloedmonsters 
afgenomen van de nog levende dieren hetgeen beves-
tigde dat er helaas echt sprake was van vogelgriep. Een 
dag later werden de nog levende dieren door dezelfde 
dierenarts met een injectie op overigens  zeer humane 
wijze “geruimd”.  Alle dieren heb ik op aanraden van de 
dierenarts op 40cm diepte in mijn tuin begraven.

Van mijn zorgvuldig opgebouwde fokstam is binnen 
een week niets meer over en nu kijk ik al twee maanden 
tegen lege hokken aan. Diep verdrietig.

Hoe verloopt de  afhandeling van zo’n uitbraak?
Na de ruiming heb ik door ondertekening van een 
formulier verklaard afstand te hebben gedaan van 
de dieren.  Wel is er een vergoeding per geruimd dier 
toegezegd, de hoogte daarvan zal door een taxateur 
worden vastgesteld. 

Tenzij er een acute dreiging voor dieren in de onmid-
dellijke omgeving bestaat wordt er tegenwoordig bij 
een aantal minder dan 50 dieren niet meer preventief 
geruimd. Men wacht af of de dieren besmet raken.

Direct na de ruiming werden de hokken, inclusief leg-
nesten, zitstokken en strooisel met een ontsmettings-
middel door de NVWA ontsmet. Na veertien dagen 
moest ik het hok zelf nog eens uitvoerig reinigen en 
ontsmetten. Ik heb dat gedaan met Halamid.

Wat raad je collega-hobbypluimveehouders aan hoe 
te handelen bij het vermoeden van vogelgriep?
Neem direct ontact op met je plaatselijke dierenarts. 
Zie ook https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogel-
griep-preventie-en-bestrijding/melden-dode-wilde-vogels

REGIO NOORD: Herman Kokenberg
Als regio ambassadeur van de L&V-
club vertegenwoordig ik het Noor-
den van Nederland.

Op alle tentoonstellingen waar mijn 
kippen worden geshowd, zet ik de 
banner van onze club neer en plaats 
ik onze folders op de kooien. 

Als er leden zijn die iets willen orga-
niseren, om onze club te promoten, 
mogen ze altijd mijn hulp in roepen. 

In 2023 ben ik van plan om het 
hokbezoek te organiseren in regio 
Noord. Indien er leden zijn die hier-
aan ook willen mee werken kunnen 
die zich bij mij melden.

REGIO ZUID/OOST: Joyce Boumans 
en Wim van Duifhuizen.
Aangezien ik (Joyce) nogal gepassio-
neerd kan vertellen over mijn dieren 
in ‘t algemeen en Vorkwerkhoenders

in het bijzonder ben ik gevraagd am-
bassadeur van het ras te worden. Ik 
probeer thuis en op shows mensen 
enthousiast voor onze hoenders te 
krijgen door mensen aan te spreken, 
folders uit te delen en de de LVC 
banner te plaatsen in de regio Zuid. 
Ik hoop dit samen met Wim nog lang 
succesvol te kunnen doen.

Wim: ik ben ambassadeur omdat 
ik graag een positieve bijdrage wil 
leveren aan het in stand houden van 
deze prachtige kippen rassen !

REGIO WEST: Ron LePoole
Als ambassadeur beijver ik mij om de 
club en al haar activiteiten onder de 
aandacht van zoveel mogelijk poten-
tiële leden te brengen en ook om als 
vraagbaak te dienen voor leden.  Zelf 
ben ik al meer dan 30 jaar fokker  van 
Lakenvelders  en wil ik graag mijn 
ervaringen met iedere geïnteresseer-
de delen.

Herman Kokenberg heeft keurig op-
gevoede jonge haantjes. Het spreek-
woord  ‘Zoals de oude zingen, piepen 
de jongen’ wordt door hem met succes 
in praktijk gebracht: zijn volwassen 
haan voedt de kuikens op. 

Herman schrijft ons zijn oplossing: 

‘U kent het misschien wel: haantjesge-
drag. Jonge haantjes dagen elkaar uit 
en willlen vechten. Naarmate ze ouder 
worden wordt dit gedrag steeds heftiger. 

Dat is eenvoudig op te lossen door de 
jonge haantjes bij een oude haan in één 
hok te plaatsen. De oude haan sust de  
onenigheden tussen de jonge haantjes 
door ertussen te springen, en zorgt 
dat het gekibbel stopt.

Hanen hoeven niet altijd met elkaar te 
vechten, veel hanen kunnen vredig 
samenleven. 

Een vuistregel is dat ik ze op een leeftijd 
van 8 tot 12 weken aan elkaar laat wen-
nen. Dat gaat in de meeste gevallen goed. 

Twee volwassen hanen bij elkaar zetten 
geeft vaak problemen, ze willen allebei de 
baas zijn en dit zullen ze dan door middel 
van gevechten uitmaken. 

Een jonge haan bij een volwassen haan 
plaatsen gaat in de regel wel goed, het 
jonge haantje leert dat de oude haan 
de baas is, en zal in de regel de rangorde 
accepteren zoals het is.

Een oude haan bij een toom kuikens 
jonger dan acht weken is af te raden 
vanwege risico op coccidiose.’

PA HAAN ALS 
SCHOOLMEESTER

Kippen en kuikenvoer:
prijs of kwaliteit? 

Sinds 2018 kent onze vereniging een aantal regio-ambassadeurs. 
Zij kenmerken zich door, als ervaren fokkers, met enthousiasme onze 
L&V-club te vertegenwoordigen. U kunt ze altijd bellen met vragen...

AMBASSADEURS:
WIE ZIJN DAT?Van huismerk tot A-merk, prijzig of voordelig? Elke hoenderhouder zoekt naar 

de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Gelukkig doet men daar onderzoek naar.

Joyce Boumans checkte of zij tot dezelfde conclusie kwam...

Bij een diervoeder proef van de HAS in 
Den Bosch werden aan gelijke koppels 
hoenders tientallen verschillende soor-
ten en merken voer verstrekt en hielden 
de studenten bij wat de e� ecten van 
dat voer op de dieren was. 

De eindconclusie was dat de drie top-
merken Garvo, Versele-Laga en Kasper 
er met kop en schouders bovenuit 
staken, gevolgd door een heel groot 
middensegment met prima voer, en dat 
de goedkoopste merken ook echt de 
minste bleken te zijn.

Ook ik voerde met het  middensegment, 
prima voer, blije kippen. Tijdens een 
tentoonstelling werd ik geadviseerd om 
eens Versela Laga Show 1en2 voor de 
kuikens en Show4 voor de foktomen te 
proberen. 

Dit voer is wel duurder maar het verschil 
was direct merkbaar. De kuikens groei-
den enorm veel sneller en waren veel 

vitaler. Ik moest de kuikens twee weken 
eerder ringen, de hennen gingen al met 
20 weken leggen en ook kleurden mijn 
dieren veel beter op de shows. 

Door verandering van leverancier ben 
ik onlangs overgestapt op Garvo en ook 
dat is heel fris voer dat kruidig ruikt. Alle 
topmerken voegen extra vitamines, mi-
neralen alsook kruidenmengsels toe, die 
zorgen voor een optimale darmgezond-
heid. De dieren ontwikkelen daardoor 
een sterke darm� ora en krijgen zo een 
goede  weerstand tegen allerlei aandoe-
ningen. 

Naar mijn mening is het A-merk voer de 
hogere prijs waard want niets zo � jn als 
een gezonde foktoom die je tegemoet 
blinkt. 

Daarnaast geef ik als aanvulling groente 
en fruitresten en voor de eiwitten wat 
gedroogde insecten of kattenbrokjes. 
Als snoepje geef ik ze elke dag een 
handje gemengd graan maar daar moet 
je heel terughoudend mee zijn want ze 
worden snel te vet en dat gaat ten koste 
van de eierproductie. 

Maar vergeet niet: tijdens de rui kun-
nen onze dieren wel wat extra energie 
gebruiken.

De keuze voor welk voer is heel per-
soonlijk. Voer dus waar je zelf een goed 
gevoel bij hebt. Probeer soms ook een 
ander voer voor het vergelijk en weeg 
dan af of de extra kosten voor jouw 
dieren meerwaarde hebben.

Ook interesse om ambassadeur te worden? Laat het ons weten.


