
 

 

 

 

Sexelini bruine legkip 
- Zeer goede legger 

- Tot 300 eieren per 
jaar 

- Legt bruine eieren 
- Bruin met witte 

veertjes 

 

Garrison bruine legkip 
- Zeer goede 

legger 
- Tot 300 eieren 

per jaar 
- Legt bruine 

eieren 
- Bruin met 

zwarte veertjes 

 

  

 

Leghorn 
- Zeer goede 

legger  
- Tot 320 

eieren per 
jaar  

- Legt witte 
eieren  
 

Bleu de Landes grijze legkip 

- Zeer goede 
legger  

- Tot 280 
eieren per 
jaar  

- Legt bruine 
eieren 

Sussex kip 
- Zwaar ras  

- Legt tussen 
200-280 
eieren per jaar  

- Legt bruine 
eieren  

- Witte veertjes 
met zwart 

Koekoek 
- Zeer goede 

leggers  
- Legt tussen 

140-160 
eieren per 
jaar  

- Legt bruine 
eieren 

Kippenverkoop 



 

 

 

Donkere sussex 
- Zwaar ras  

- Legt tussen 200-
280 per jaar  

- Legt bruine 
eieren 

- Rode ogen 

 

Koningsberger 
- Zeer goede 

legger 
- Legt tot 260 

eieren per 
jaar 

- Legt beige 
eieren  

  

Kippenverkoop 

Italiëner 
- Zeer goede 

legger  
- Legt tot 280 

eieren per 
jaar 

- Legt beige 
eieren 

Zilverhals 
- Zeer goede 

legger  
- Legt tot 280 

eieren per 
jaar 

- Legt beige 
eieren 



 

 

 

 

Aruacana 
- Legt tot 180 

eieren per 
jaar  

- Legt 
lichtbruine 
eieren 

 

Vorwerk 

- Zeer goede 
legger 

- Tot 180 eieren 
per jaar 

- Legt witte 
eieren 

 

  

Kuifhoender 
- Tot 180 

eieren per 
jaar  

- Legt witte 
eieren  

- Witte kuif  
 

Zijdehoentjes 
- Tot 100 

eieren per 
jaar  

- Legt bruine 
eieren 

- Zijdezacht 
 

Kippenverkoop 

Brahma 
- Groot ras 

- Legt tot 
150 eieren 
per jaar  

- Legt bruine 
eieren 



 

 

 

 

 

Kippenverkoop 

Marans 
- Zeer goede 

legger  
- Legt tot 150 

eieren per 
jaar  

- Legt bruine 
eieren 

Groenleggers  
- Legt tot 

180 eieren 
per jaar  

- Legt 
groene 
eieren 

Cochinkriel 
- Kleine kip 

- Legt tot 
170 eieren 
per jaar  

- Legt bruine 
eieren 

 

Poephaan 
- Vanaf 4 à 6 

kippen 
- Zorgt voor 

een 
hiërarchie 
bij de 
kippen 
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