
VECHTERS EN HUN VOEDING VOLGENS PA MACHIELS 

Ik heb eens aan mijn vader gevraagd wat hij zoal voederde aan zijn hanen en kippen. Nu, we 
moeten ons dan wel even terug plaatsen in de tijd dat er geen herbiciden, pesticiden, DDT, 
kunstmeststoffen, nitraten, enz.....werden gebruikt in de landbouw. De granen, vooral gerst, 
tarwe,  koren, rogge, boekweit,  enz....waren toen,in vergelijking met nu, van een zeer hoge 
biologische kwaliteit indien deze op de juiste en goede manier gedroogd waren. Dat was van 
essentieel belang toen ! Mais is pas in de jaren ‘80-‘90 als veevoeder in opgang, maar werd 
vanwege de hoge prijs niet als voeder aan de kippen gegeven. Het voornaamste was toen in die 
tijd  de  ruimte  die  de  hanen en  kippen hadden om vrij  en  zonder  afbakening  hun kostje 
letterlijk en figuurlijk bij mekaar te scharrelen. En bij mijn vader thuis was er veel plaats. Als 
je  weet  dat  hij  woonde op ±  5000 m2 grond (  semi-boerderij  )  met  daar  rond nog  vele 
hectares weilanden, dan was dat een “paradijs” voor loslopende kippen....maar ook gevaar 
voor  havik,  buizerd,  vos,  marter,  enz....daarom  werden  kippen  met  kuikens  toch  in  een 
omheinde plaats ondergebracht dicht bij het huis. Het eten voor de kuikens was ook geen 
enkel probleem. Overal krioelde het van de insecten ; op de mesthoop vliegen en maden en 
overal in het gras sprinkhanen met hopen ! Dus dierlijke super-proteïnen à volontè gelijk een 
restaurant ! En in de weilanden, zuivere onkruiden, zoals weegbree, varkensgras, herderstasje, 
enz....  enfin,  de kuikens werd niets  bijgevoederd,  behalve wat etensresten (  uitzonderlijk , 
want de mensen waren zuinig met “weggooien” van eten ) en wat overschot van het “kaf” bij 
het dorsen van tarwe of gerst. De hanen, die toch apart in enkele afgebakende “koten” zaten, 
werd een beetje  een beurtrol  gedaan,  ‘s  morgens de ene naar buiten,  en ‘s  namiddags de 
andere.  En soms ging het ook goed tussen de hanen en liepen er enkele “samen” op een groot 
terrein  met  elk  zijn  territorium  en  kippen.   Ze  voelden  wel  aan  dat  als  deze  ongeveer 
gelijkwaardig waren, er niet gevochten werd ( meestal de kweekhanen ). De jonge “vechters” 
werden  wél  apart  gehouden  of  meestal  bij  andere  mensen  “geplaatst”  (  ook  bij  semi-
boerderijen ) zoals in die tijd gebruikelijk was. Het voederen op zich was karig, gerst, tarwe, en 
soms haver  ( enkele weken voor er moest gevochten worden ) maar meestal niets speciaal, ze 
hadden plaats en ruimte om hun kostje zelf bij mekaar te scharrelen. Wat hij soms wel deed 
was een stukje gras of akkertje omploegen of omgraven en dan zaaide hij wat gerst of tarwe in 
om af te dekken met vochtige jutten zakken ( enkele dagen ) tot de kiemen er waren, en dan 
zag je de kippen met haan er dagelijks in scharrelen. Waren ze gek van zei hij ! ! Hij had dat 
van zen nonkel die duivenmelker was en die deed dat ook en de duiven kregen er “vorm” van 
zei hij ! Maar mijn vader zei altijd : ze hebben het of ze hebben het niet. De rest was “survival 
of  the  fittest”.  Dus  geheimen  waren  er  niet  in  deze  vroegere  tijden,  alles  was  100% 
“natuurlijk”.
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