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De Twentse Hoenderclub organiseert voor haar 
leden jaarlijks in het voorjaar de ledenbijeenkomst 

en de zomerfokkersdag met dier- en 
fokkerijbesprekingen waarbij de leden elkaar 

ontmoeten, dieren uitwisselen en het plezier van 
de hobby met elkaar delen. 

De showende leden vinden elkaar op diverse 
districtshows, de herfstclubshow in Rijssen,  

de winterclubshow op de Oneto in Enschede en  
de KLN bondsshow in Assen.

Geïnteresseerden in het houden, verzorgen, fokken 
en tentoonstellen van het Twents Hoen komen 

ruimschoots aan hun trekken op de informatieve 
website van www.twentsehoenders.nl. 

De website bericht over de diverse jaarlijkse 
activiteiten, de verslagen van diverse shows en 

bijeenkomsten als de zomerfokkersdag, etc.  
Daarbij zijn diverse fokkers met elkaar in contact 

via onze WhatsApp groep of FaceBook.  

activiteiten informatie word lid

Wordt medehoeder van ons levend cultureel 
erfgoed dat rond 1875 grensoverschrijdend is 

ontstaan ...

... het verhaal vertelt van oude Twentse gebruiken 
waarbij hoenders als belasting of huur dienden, 
de textielarbeiders en hun hanengevechten, de 

ontwikkeling van een winterhard leghoen...
En niet in de laatste plaats wordt u mede 

deelgenoot hoe wij ons elegante ras in optimale 
kwaliteit en vitaliteit voor de toekomst te 

behouden. Samen zetten we ons in voor de verdere 
ontwikkeling van ons fraaie ras en de promotie 

van onze prachtige hobby en ervaringen.



Het Twentse Hoen is omstreeks 1875 ontstaan 
in de grensstreek van Twente en het Duitse 

graafschap Bentheim. In 1884 verschenen de 
Twentse Hoenders voor de eerste keer op een 
tentoonstelling. In de jaren ’20 van de vorige 
eeuw waren de Twentse Hoenders meestal 

zilverpatrijskleurig en werden daarom ook wel 
‘Twentsche Grijzen’ genoemd.  

In 1924 is het Twents Hoen als ras erkend, de 
krielen worden voor het eerst geshowd in 1941.

Twentse Hoenders zijn fiere, sierlijk gebouwde 
hoenders die actief op het erf rondlopen.  
De dieren zijn niet schuw en treden hun 

eigenaar open en nieuwsgierig tegemoet. De 
hennen worden zelden broeds zodat u vrijwel 
het gehele jaar door - het Twents Hoen staat 
bekend als winterlegger - een lekker eitje eet. 
Meerdere kleurslagen zijn momenteel erkend 

te weten Zilverpatrijs, Patrijs, Blauwpatrijs, 
Blauwzilverpatrijs, Geelpatrijs en Witpatrijs.

Twentse Hoenkrielen zijn voor het eerst geshowd 
in 1941. De krielvorm is het evenbeeld van het 

grote Twents Hoen met dit verschil dat ze maar  
1 kilogram wegen in plaats van 3 kilogram.

De voordelen liggen in een kleiner hok, minder 
voer, en toch een relatief groot ei. 

De krielen broeden wel zelf hun eieren uit en zijn 
goede moeders voor de kuikentjes. De krielen zien 
we inmiddels in acht verschillende kleurslagen op 

tentoonstellingen.
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