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kWaar zijn die Mechelse ?

door Ruben Boonen

Voor de fok zet hij de fokhanen apart in de groen-
teserre die op dat moment toch leeg staat, zodat de 
dieren op die manier nog gebruik kunnen maken 
van de extra warmte. In 2011 heeft Nathan gewerkt 
met kunstmatige inseminatie, waarbij de hennen om 
de twee dagen geïnsemineerd werden. Hierbij viel 
wel op dat bij bepaalde hennen de bevruchting veel 
minder was dan de andere, hoewel ze op dezelfde 
manier geïnsemineerd werden. Nogmaals een be-
wijs dat slechte bevruchting niet alleen aan uw haan 
ligt! Begin februari legt hij dan een testronde in om 
te zien hoe het met de bevruchting staat en half fe-
bruari gaat de eerste ronde broedeieren richting een 
broeierij in de buurt, gevolgd door een tweede ronde 
drie weken later. Dit jaar zal het echter wat minder 
moeten zijn wegens de school, maar toch zullen er 
als alles goed gaat nog een vijftigtal Mechelse ge-
fokt worden.

Bij het opfokken van Mechelse zijn er eigenlijk wei-
nig echte problemen. De kuikens zijn stevig en er 
is zelden uitval. Na uitkippen worden alle kuikens 
gemerkt om de afkomst bij te houden en vervolgens 
plaatst Nathan ze in een grote aluminium bak in de 
garage. Als de ‘moeilijkste’ dagen voorbij zijn, ver-
huizen ze naar een bak gemaakt van dikke isolatie 
die in het tuinhuis staat dat volledig omgebouwd is 
tot kippenverblijf. 

door Ruben Boonen
Als je aan eender wie de naam van een bekend Bel-
gisch kippenras vraagt, zal die waarschijnlijk “Me-
chelse koekoek” zeggen. Ook in het fokkersboek 
kan je met 66 fokkers van de enkelkammige en 13 
fokkers van kalkoenkoppen moeilijk zeggen dat het 
Mechels hoen zowel onbekend als onbemind is, in-
tegendeel! Wie daarentegen onze tentoonstellingen 
bezoekt, zal helaas nog zelden grote collecties van 
dit ras kunnen bewonderen. Waar er in 2004 op Af-
fl igem nog 162 Mechelse te zien waren met o.a. 120 
koekoek enkelkammen en 41 kalkoenkoppen, mo-
gen we nu al blij zijn als we op de gemiddelde show 
een reeks van een dertigtal dieren tegenkomen die 
dan vaak nog afkomstig zijn van diezelfde paar fok-
kers. Is het dan zo moeilijk om Mechelse te fokken en 
voor te brengen op de shows? Om een antwoord op 
die vraag te krijgen, trok ik enkele maanden geleden 
richting Aalter naar jeugdfokker Nathan Sagaert.

Waarom Mechelse?
Als kleinzoon van een landbouwer hebben ze bij 
Nathan thuis altijd pluimvee gehad. Oorspron-
kelijk liepen er wat “Engelse kiekskes” rond, 
die gevolgd werden door legkippen vergezeld 
van een Lakenvelder haan. Uit deze dieren fok-
te hij zijn eerste eigen kuikens met behulp van 
een kleine broedmachine. Later volgden en-
kele Zijdehoenders, weliswaar met enkele kam. 
Na een bezoek van de vos kwamen er terug Zijde-
hoenders, raszuivere ditmaal, en Hollandse kuif-
hoenderkrielen maar het was zeer lastig om van die 
hanen af te geraken en veel vlees kwam er ook niet 
aan. Daarom ging hij op zoek naar een goed vlees-
ras en zo kwam hij bij Mechelse hoenders terecht. 
Via internet ging hij vervolgens op zoek naar start-
materiaal. Zo begon hij met broedeieren van twee 
verschillende fokkers (al waren de eieren van de 
ene fokker allemaal onbevrucht) en nog wat kuikens 
die hij ergens op de kop getikt had. De kwaliteit van 
de hennen hieruit was redelijk, maar via internet was 
hem aangeraden (door uw verslaggever blijkbaar…) 
om een andere haan te gaan zoeken. Zo kwam hij 
bij Pieter Debruyne terecht, waarvan hij terugkeerde 
met naast die ene haan ook nog vier goede hen-
nen. De Hollandse kuifhoenkrielen die aanvankelijk 
als enigen mochten blijven moesten nu toch wijken 
om plaats te maken voor de grote hoop Mechelse 
die al snel gekweekt werd. Het daarop volgende jaar 
werd hij op zijn eerste tentoonstelling met een van 
zijn hennen direct algemeen kampioen grote hoen-
ders. “Maar er zaten ook nog een nul en twee 90-en 
tussen” relativeert hij bescheiden.

Mechelse hoenders fokken
Vanaf half december begint Nathan bij te lichten, 
waarbij hij het lichtschema volgt uit het artikel van 
Paul Cuypers (zie Het Vlaams Neerhof 2010 – 3). 

Nathan met zijn eerste kampioenshen.
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k Wanneer de jonge dieren niet 
meer permanent onder de warm-
telamp moeten, worden ze in een 
compartiment van het tuinhuis 
gezet, vanwaar ze vrij naar buiten 
kunnen. Nog enkele weken later 
verhuizen ze naar zijn grootvader 
verderop in de straat. Hier krijgen 
zowel de hennen als de hanen 
(verschillende leeftijden onder el-
kaar) elk een groot stuk weiland 
ter beschikking krijgen vol groen 
en fruitbomen.

Eén van de dingen waar Nathan 
zeer streng op selecteert, is de 
vleugelstructuur van zijn Mechel-
se. Dit is een typisch probleem 
dat zeer regelmatig voorkomt bij 
dit ras, maar ook bij andere hoen-
derrassen. Ongeveer 30% van 
de hanen wordt op een leeftijd 
van ongeveer 20 weken uitge-
selecteerd omwille van vleugels 
met een losse opbouw of slechte 
structuur. Daarnaast wordt onge-
veer nog eens 20% uitgeselec-
teerd omwille van kromme tenen, 
wat al op een leeftijd van 10 we-
ken te zien is. Bij de hennen ko-
men die problemen duidelijk min-
der voor. Het type bij de Mechelse 
vererft vrij vast, zodat de verdere 
selectie voornamelijk op details 
gebeurt als kammen en tekening 
(bv. hanen die te wit zijn).

Van ziekten bij zijn Mechelse 
heeft Nathan weinig last. Dit heeft 
waarschijnlijk ook te maken met 
het uitgebreide vaccinatieschema 
dat gevolgd wordt: in de broeierij 
worden de kuikens ingeënt tegen 
Marek en in de daarop volgende 
weken krijgen ze vervolgens 
nog vaccins tegen coccidiose, 
Gumboro, NCD, pokken, ILT, IB 
en dan het verplichte Newca-
vac multi-vaccin. Ook ontwormt 
hij regelmatig. Sommige fokkers 
vinden dit misschien nogal duur, 

maar een Mechelse die dood valt, 
heeft ook al fl ink wat (duur) eten 
gekost, dus dat haal je er volgens 
hem gemakkelijk terug uit.

Hoewel vaak gezegd wordt dat 
onze rassen het niet zo goed 
doen qua nuteigenschappen, is 
dat bij het Mechels hoen duidelijk 
niet het geval. Op een leeftijd van 
drie en een halve week wegen de 
zwaardere ongeveer 500 gram en 
op 10 weken wegen hennen iets 
meer dan 2 kg en de hanen zelfs 
tot 3kg. Bij 15 weken wegen ze 
nog een halve kilo meer en een 
keer volgroeid, zijn er zelfs hen-
nen die gemakkelijk boven de 
5 kg en meer uitkomen. Ook de 
leg van de dieren is zeer goed en 
met een gemiddeld eigewicht van 
68 gram is het ei zeker niet zo 
klein als door sommigen beweerd 
wordt! Deze nuteigenschappen 
zijn zeker belangrijk en bij de se-
lectie van de fokdieren wordt hier 
ook rekening mee gehouden.

Zware hoenders voederen
Op vlak van voederen merkt 
Nathan dat verschillende mensen 
nog steeds dezelfde fout maken 
en hun dieren overvoederen. Zo 
kwam onlangs iemand bij hem voor 
de derde keer een haan halen “om-
dat ze altijd dood vielen”. Dat een 
dier dood valt, kan wel eens ge-
beuren, maar als ook een tweede 
haan dood valt, is er iets niet juist. 

Een prachtig tuinhuis helemaal omgebouwd voor de opfok.
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Zware hoenders voederen
Op vlak van voederen merkt 
Nathan dat verschillende mensen 
nog steeds dezelfde fout maken 
en hun dieren overvoederen. Zo 
kwam onlangs iemand bij hem voor 
de derde keer een haan halen “om-
dat ze altijd dood vielen”. Dat een 
dier dood valt, kan wel eens ge-
beuren, maar als ook een tweede Een kuikenbak gemaakt van isolatiemateriaal. 

Alle kuikens worden individueel gemerkt om ze apart te kunnen opvolgen.
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kToen hij vroeg wat de dieren te 
eten kregen, bleek dat de koper 
de dieren vollebak maïs voe-
derde, waardoor de dieren te vet 
werden en hartproblemen kregen. 
Gewoon gecontroleerd voederen 
en voldoende uitloop met groen-
voer geeft echter erg weinig pro-
blemen, al durven hartproblemen 
soms al eens voorkomen, vooral 
bij de erg grote dieren. In dit ver-
band wou Nathan graag een citaat 
meegeven van Jozef Carpentier 
uit een artikel dat hij gelezen had 
in ‘de Mechelse Koekoek’: “Bij het 
kweken van een vleeshoen moe-
ten we beseffen dat het hart van 
een Leghorn of een Brakel onge-
veer even groot is als dat van een 
Mechels hoen.”

Om zijn Mechelse zo goed mo-
gelijk te laten uitgroeien, voedert 
Nathan de eerste 6 weken Show 
1 met ongeveer 25% eiwit zodat 
de kuikens in het begin onbeperkt 
kunnen groeien. Hierna wordt er 
per week 10% gemengd graan 
bijgemengd tot een verhouding 
50-50. Volgend jaar zal hij een 
derde van dit gemengd graan 
vervangen door enkelvoudige 
tarwe, omdat hier meer eiwit in zit 

en de dieren zo nog minder snel 
vervetten. In het tentoonstellings-
seizoen wordt er Show 3 gevoe-
derd om de dieren in conditie te 
houden. Vanaf nu krijgen de die-
ren geen volle voederbak meer, 
maar wordt er strikt gerantsoe-
neerd. Twee keer per dag krijgen 
de dieren een afgewogen portie 
van 75 gram per hen en 100 gram 
per haan. Tijdens de kweek wordt 
er overgeschakeld op Show 4, 
eveneens gerantsoeneerd. Alleen 
na de kweek en tijdens de opfok 
wordt er onbeperkt gevoederd.

Verder krijgen de dieren vol-
op groenvoer: in het voorjaar 
(on)kruiden en groen uit de 
groentetuin, in de zomer groen-
ten (overtollige tomaten lusten ze 
heel graag) en in de nazomer fruit 
en allerhande bessen. De jonge 
dieren lopen zoals gezegd op een 
stuk wei met fruitbomen in, dus 
ook zij kunnen naar hartenlust 
groenvoer eten.

Zware hoenders showen
Soms hoor je van bepaalde fok-
kers dat je met zware rassen al in 
november moet beginnen fokken 
“om ze op tijd klaar te krijgen”. 

Ze klagen dat het tentoonstel-
lingsseizoen voor hen dan eigen-
lijk heel kort is, omdat hun dieren 
in het begin nog niet helemaal 
klaar zijn en vanaf november al 
op de fok voorbereid moeten wor-
den. Bij de Mechelse klopt deze 
mythe blijkbaar niet: Nathan’s 
eerste ronde kipt uit rond begin 
maart en zijn laatste ronde rond 
eind maart en toch zijn de hennen 
klaar voor de eerste shows in ok-
tober en sommige zijn dan zelfs al 
aan de leg! Enkel voor de hanen 
is het nog een paar weken langer 
wachten voor hun staarten volle-
dig klaar zijn. Ook de opmerking 
van sommige fokkers van zware 
rassen dat de nationale op het 
derde weekend van januari te laat 
is, geldt niet voor Nathan. Hij heeft 
al elk jaar meegespeeld en nog 
nooit last gehad om zijn dieren 
tijdig in fokconditie te krijgen. Een 
combinatie van een goede voor-
bereiding (gerantsoeneerd voe-
deren, bijlichten, groenvoer…) en 
een goede opfok (kwalitatief goed 
voeder met een goede bescher-
ming door vaccinatie) is blijkbaar 
iets wat niet enkel bij Orpingtons 
zijn vruchten afwerpt…tarwe, omdat hier meer eiwit in zit “om ze op tijd klaar te krijgen”. “om ze op tijd klaar te krijgen”. zijn vruchten afwerpt…“om ze op tijd klaar te krijgen”. 

Hanen van verschillende leeftijden samen in een wei. 
Ruimte en groenvoer à volonté!.

Een wei vol jonge Mechelse hennen, echt een prachtig zicht.
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k Om de dieren in een zo goed mo-
gelijke conditie in de kooi voor te 
brengen, laat Nathan zijn Mechel-
se ook tijdens het tentoonstel-
lingsseizoen bij zijn grootouders 
in de wei lopen. Doordat deze 
goed dichtgegroeid is, hebben ze 
weinig last van modder en blijft de 
voetbevedering intact. Enkele da-
gen op voorhand wast Nathan zijn 
dieren. Hiervoor moet je onge-
veer rekenen op een uur per dier, 
aangezien de voetbevedering als 
eens verkleurd durft zijn en deze 
dan met een tandenborstel proper 
geschrobd wordt. De pas gewas-
sen dieren worden hierna in pro-
per ingestrooid ex-zeugenhokken 
van zijn grootvader geplaatst.

Hoktrainen bij Mechelse is volgens 
hem niet nodig. Hij heeft zelf van-
uit draad een aantal tentoonstel-
lingskooien nagemaakt, maar zijn 
ervaring is dat dieren die zich van 
de eerste keer thuis goed tonen, 
dit ook op tentoonstelling steeds 
zullen doen. Sommige dieren wil-
len zich dan weer totaal niet tonen 
en laten hun staart hangen. Of je 
deze dieren nu hoktraint of niet 
maakt weinig verschil. Het enige 
waar je als fokker van zware ras-
sen af en toe mee te maken krijgt 

en waar je weinig aan kan doen, 
is ontstoken voetzolen. Wanneer 
een dier hier last van heeft, duurt 
het altijd een paar weken voor dit 
genezen is, al blijft het vaak merk-
baar voor de keurmeester.

Tentoonstellen als jeugdfokker
Hoewel ik zelf nog niet al te oud 
ben, vraag ik me nog altijd af 
waarom jongeren eigenlijk begin-
nen met het fokken en tentoonstel-
len van neerhofdieren. Bij Nathan 
kwam het duidelijk door zijn erva-
ringen via internet. Via een forum 
leerde hij Milan en Bjorn en nog 
wat andere jeugdfokkers kennen. 
Zo ontdekte hij dat hij dus blijk-
baar niet “de enige zot” was die 
met kippen bezig was. Door hen 
bezig te horen over tentoonstel-
len en al wat er bij komt kijken, 
leek het hem wel leuk om dat ook 
eens te proberen. Via Milan, die 
achteraf gezien blijkbaar bij hem 
op school zat, kwam hij bij de club 
van Lovendegem terecht. Naast 
deze club zit Nathan ook nog bij 
de club van Merelbeke, de Speci-
aalclub van het Mechels hoen en 
de Vereniging ter Promotie van 
Belgische Neerhofdieren.

Als minderjarige fokker zonder 
rijbewijs ben je echter sterk af-
hankelijk van de ouders voor het 
in- en uitkooien. Gelukkig kan hij 
hiervoor op zijn ouders rekenen 
en ook via de ouders van be-
vriende fokkers (vooral Marc Van-
dewalle) geraakt hij ter plaatse 
om andere shows te bezoeken. 
Meestal speelt hij ongeveer 5 
shows: Zwevezele, Merelbeke en 
Lovendegem bij hem in de buurt 
en verder Affl igem en de Nationa-
le. Hij hoopt dit de volgende jaren 
ook te kunnen doen, maar aange-
zien hij dit najaar start aan studies 
burgerlijk ingenieur zal het zeker 
niet gemakkelijker worden.

Waarom zien we ze zo weinig?
Op de terugweg naar huis, over-
liep ik alles wat Nathan me verteld 
had. Het mysterie waarom je zo 
weinig Mechelse hoenders ziet, 
was voor mij nog altijd niet op-
gelost. De fok van dit ras is blijk-
baar niet zo moeilijk, zowel leg als 
vleesproductie is heel goed, er 
is veel vraag naar van particulie-
ren, de kwaliteit is er en vanuit de 
Speciaalclub worden zeer hoge 
predikaatsgelden uitbetaald, 
waardoor je aan een tentoonstel-
ling zelfs kan verdienen… Talrijke 
voordelen dus en toch zien we ze 
zo weinig! Ondervinden sommige 
fokkers dan problemen waar an-
deren geen last van hebben? 
Hebben ze al hun dieren al ver-
kocht/geslacht voor het tentoon-
stellingsseizoen? Of missen ze 
het (jeugdig) enthousiasme om 
hun dieren te willen tonen aan de 
buitenwereld?

Hopelijk is het maar een ten-
dens van de laatste paar jaren 
en zien we dit ras in de toekomst 
terug in grotere reeksen op onze 
shows. Want zeg nu zelf: je kan 
toch moeilijk een tentoonstelling 
beschouwen als een plaats waar 
men kennis kan maken met het 
brede aanbod aan rassen als 
een van de bekendste rassen, de 
“Mechelse koekoek” er amper te 
zien is!
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Elke avond worden alle dieren opgesloten omwille van de vos. Hier een blik in het hennenhok.


