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VOORWOORD 
 
 

Door 
Ane Visser 

 
Bij het verschijnen van deze Hanepoot, hebben de kuikens de eerste voorenting achter de 
rug. 
De kuikens geboren voor mei zie je in de regel vlot opgroeien en hebben het voorjaar mee 
en daarbij is de toename van het aantal uren daglicht bepalend. Kuikens welke na de 
langste dag nog geringd moeten worden, lijken meer tijd nodig te hebben om tot 
volgroeide en legrijpe  dieren uit te groeien. 
Om jonge dieren showklaar te hebben voor de Jongdierendag van Gallinova, begin 
september, heb je wel kuikens nodig welke in maart of april uit het ei zijn gekomen. 
Hennen tonen zich optimaal, wanneer zij rond de vijf maanden oud zijn. Zij staan op het 
punt hun eerste eieren te leggen of zijn  
pas aan de leg. Een haan heeft een maand extra nodig omdat dan pas de sikkelveren 
volledig zijn ontwikkeld. 
Het weer was zeer wisselvallig dit voorjaar en heeft zo zijn gevolgen. Als de broedmachine 
op een plaats staat waar de buitentemperatuur invloed heeft, is controle wel nodig om de 
temperatuur in de machine op het juiste peil te houden. 
Voedsters welke in buitenhokken gehouden worden en met weinig geplukte wol hun 
jongen hebben afgedekt, zullen tijdens koude ochtenden in april het wel moeilijk gehad 
hebben. 
Ook jonge duiven welke nog niet goed in de veren zitten hebben in deze omstandigheden 
de ouderwarmte nog hard nodig. Zeker als er maar één jong in het nest ligt. 
Een blik in de tuin leverde na deze koude nachten ook een triest aanblik op. Hortensia’s 
hadden bruine bladeren en ook andere planten en struiken hadden duidelijk te lijden 
gehad. Toch zie je na verloop van tijd dat ze zich herstellen, maar hebben wel vertraging 
opgelopen. 
Hebben wij te maken met dagen van rond de dertig graden dat zie je de kippen en kuikens 
met hangende vleugels en een verhoogde ademhaling. Bij het verversen van het 
drinkwater merk je ook een hoger verbruik en blijken ze minder voer op te nemen. Onder 
deze weeromstandigheden zie  de konijnen gestrekt in hun hok liggen en hebben een 
verhoogde ademhaling. Wanneer ze een schaduwrijke plek kunnen vinden, zullen zij daar 
gretig gebruik van maken. 
Inmiddels is de traditionele barbecue weer achter de rug en zijn er weer ervaringen 
uitgewisseld en of men tevreden is over aantallen en belovende (show)kwaliteit. 
Al deze zaken maken onze hobby zo aantrekkelijk en levendig en is er geen dag 
hetzelfde. 
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  TATOEEREN 

            2017 

Door: 
 
Evert Meerveld 
                   

 
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw konijnen te laten tatoeëren. 
Het tatoeëerreglement kunt u na lezen op de site van de KLN:  
www. kleindierliefhebbers.nl ,selecteer organisatie, dan Statuten en reglementen. U 
krijgt dan een rij statuten en reglementen. Daartussen staat Richtlijn merkenbureau. Daar 
vindt u het complete reglement. 
 
Adres voor het tatoeëren is: 
E. Meerveld 
Beekstraat 22  
Barneveld 
 
De kosten zijn 30 eurocent per dier.  
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking. 
De data voor 2017 zijn: 
3 juli, 7 augustus, 4 september. 
Voor wijzigingen moet u de HANEPOOT raadplegen. 
 
 

 
 

Entprogramma 
2017 

 
 
Door: 
 Corrie Top 
                    

 
De 2e voorenting: zaterdag  8 juli 

De 2e week van september = week 36 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts 
thuis enten. 
 
Tussen 8.00 uur en 9.00uur kan de entstof worden opgehaald en direct  betaald bij: 
Corry Top, Kallenbroekerweg 19 te Barneveld 
De hoeveelheid entstof die u nodig heeft is: ½ liter per 10 dieren. Brengt u zelf even een 
fles of emmer mee? 
De totale kosten bedragen € 17,00  2x een voorenting en 1x dierenarts. Dit bedrag graag 
direct afrekenen op zaterdag 8 juli 
U wordt gebeld wanneer de dierenarts thuiskomt zodat u uw dieren kunt vasthouden. 
Van de dierenarts krijgt u een entformulier waarop de ringnummers, het aantal dieren, 
adres enz. moeten worden ingevuld. 
Van dit formulier maak je kopieën die op de tentoonstellingen kunnen worden ingeleverd. 
Als u nog vragen heeft bel mij dan gerust: 0342 414396 
 
 
VOORBEREIDING: 
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Op vrijdagavond 26mei en 7 juli de drinkbakken uit de hokken halen en met schoon water 
goed schoonmaken. Geen schoonmaakmiddel gebruiken!! De volgende morgen de entstof 
geven en als alle dieren gedronken hebben de dieren weer schoon water geven. 
 
 

 

 
 
 
RHD 
 

Door  

Gerrit Koerhuis 
                

Vorig jaar werden we als konijnenfokkers allemaal bepaald bij een uitbraak van RHD2. 
Een mutant van een dodelijke konijnenziekte die we jaren terug al hadden leren kennen. 
Fokkers die toen een besmetting op hadden gelopen in hun stal waren in een tijd van 3 
dagen al hun konijnen meestal kwijt. Meestal krijsten de dieren en vielen naar adem 
snakkend dood neer. Snel enten met een vaccin was de enige redding voor je konijnen. 
Na jaren van rust hoorden we niet veel meer over RHD1 en werd er ook niet meer 
regelmatig geënt. Tot vorig voorjaar de RHD2 zich melde. Deze variant is langer in je stal 
aanwezig voor je het in de gaten hebt. Konijnen zijn al langer geïnfecteerd met het virus, 
voor u de symptomen ziet die veel minder heftig zijn dan bij RHD1. Bovendien zijn de 
konijnen ook langer ziek voor ze sterven, of zelfs helemaal niet sterven. Maar in die 
periode kunnen ze wel weer voor verspreiding van de ziekte zorgen en juist om die reden 
is er besloten om een entplicht voor konijnen die naar tentoonstellingen gaan in te stellen. 
Zonder entverklaring van je dieren mocht je niet naar een show met je dieren. 
Ook dit jaar is het verplicht om je konijnen te laten enten als je ze wil showen. 
Als Gallinova bieden we de konijnenfokkers de mogelijkheid om dit gezamenlijk te 
doen. Dit zal ca de 3e week van augustus gebeuren. 
Aanmelden bij Evert Meerveld Tel. 0342 490488   e-mail: e.meerveld@upcmail.nl 

Om besmetting te voorkomen van je dieren zijn er nog een aantal tips te geven: 

Let op met alles wat contact heeft gehad met mest of urine van wilde konijnen. Dat kan 
dus in uw stal komen via groenvoer, hooi, stro, schoenen. 
Wanneer je konijnen koopt of gaat ruilen vraag dan hoe het zit met deze dieren, zijn ze 
geënt, zijn er uitbraken van de ziekte in de buurt van de fokker. 
Heb je te maken met een uitbraak, geef het dan door en ontsmet je hokken goed voor je 
opnieuw gaat beginnen. Voorbeelden van bruikbare desinfectiemiddelen zijn Virkon-S®, 
chloortabletten (natriumdichloorisocyanuraat) en natriumhypochloriet. 

Nu is RHD geen ziekte die over kan gaan op mensen. Dat is vogelgriep wel. 
Ook hier hebben we iedere keer weer te maken met mutaties (erfelijke veranderingen) en 
daarom is men ook zo fanatiek met het ruimen van besmette dieren, want mocht er wel 
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een mutatie ontstaan die dodelijk is voor mensen dan is dat in ons dicht bevolkte landje 
een groot probleem, waar ik me als hobbyfokker liever niet verantwoordelijk voor voel. 
 
Even voor het beeld: 
H1N1 De Spaanse griep van 1918 was H1N1, als gevolg waarvan ergens tussen de 20 en 
40 miljoen mensen kwamen te overlijden. 
H2N2 Verantwoordelijk voor de Aziatische griep van 1957 en 1958 waardoor ten minste 1 
miljoen mensen omkwamen. 
H3N2 Veroorzaakte de epidemie van 1968 en 1969 de Hongkonggriep met 750.000 
doden. 
 
Ondertussen zijn we heel wat mutaties verder en hebben we epidemieën onder mensen 
gelukkig weten te voorkomen. 
 
Waarom dan niet enten? 
Weet u al welke variant volgend jaar actief is? Dat is ook altijd de vraag bij de griepprik 
voor mensen. We zorgen voor een mengsel van verschillende varianten, maar nooit 
allemaal en dan heb je nog de kans op de nieuwe variant. 
Het is dus niet altijd een kwestie van een spuitje. 
 
Gerrit Koerhuis 

 
 

OP BEZOEK BIJ 
Evert Jaap  
en  
Carine van Beek 
(uit Putten). 
 

Door  

Kees Corstiaensen 

                      

Diergroep: Konijnen 
 
Ras: Twee rassen, te weten: Nederlandse Hangoordwerg in de kleurslag Blauw 
                                              Wener in de kleurslag Blauw.  
Het “blauw” van de hangoordwerg is iets lichter dan het “blauw” van de Wener. 
 
Op welke manier bent u met deze hobby begonnen? 
Zij begonnen in 2003 met blauwoogpooltjes en tans, maar uiteindelijk werden het de 
hierboven genoemde rassen. 
   
Wanneer bent u lid geworden van Gallinova? 
Ze waren al lid van de PPV (= Pluimvee en Pelsdierfokkers Vereniging) in Putten. 
Maar vanwege de gezelligheid en enthousiasme om andere fokkers te leren kennen 
hebben ze besloten om daarnaast lid te worden van Gallinova. In 2015 lid geworden en 
dat jaar gelijk meegedaan met de Jongdierendag. 
 
Welke vakbladen leest u? 
Vanzelfsprekend Het Kleindieren Magazine en de Hanepoot. 
Clubblad van de Weners en de informatie van de Hangoordwergen. 
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Bent u lid van een speciaalclub en wat doet deze? 
Lid van: 
- De Nationale Wener Club (NWC). 
Het Clubblad wordt verspreid over de mail verspreid. Carine werkt hieraan mee. 
De Club organiseert jaarlijks een fokkersdag en ook een technische dag waarop 3 
keurmeesters de meegebrachte dieren bespreken. 
- De Nederlandse Hangoor Dwergen Club (NHDC) 
Jaarlijks in Maart houdt deze Club een rammenshow. Verder een fokkersdag, een dag 
voor jonge dieren en een workshop. Carine is hier tentoonstellingssecretaris. 
 
Wat doet u aan fokadministratie? 
Evert Jaap en Carine werken voor beide rassen met het computerprogramma: so easy. 
Het programma laat de plaats van het dier in de stamboom zien en is ook bedoeld om 
inteelt te voorkomen. 
Tevens worden de beoordelingskaarten in gevoerd om per dier de scores te zien en te 
vergelijken. 
In dit programma is het ook mogelijk om alle uitgaven en opbrengsten in te voeren. 
 
Hoe is de huisvesting van de dieren? 
Achter in de tuin is een overdekte ruimte waar de konijnen gehuisvest zijn in ongeveer 25 
hokken, waarvan sommige nog met een tussenschot in twee delen verdeeld kunnen 
worden. 
De hokken zijn in sets van drie boven elkaar gebouwd. Het hout hiervan kwam van het 
werk van Evert Jaap en de bouw van de hokken is gedaan door Carine (!). Een paar van 
de hokken  bestaan uit oude munitiekisten van het leger.   
De voorfronten van de hokken zijn uitneembaar. Een deel heeft een “nacht”en een “dag” 
gedeelte. Doorgaans maken de voedsters het nest in het “nacht”gedeelte. 
De bodems zijn gesloten en horizontaal, bedekt met strooisel van houtkrullen en stro; dit 
betekent dat om de paar dagen uitgemest moet worden omdat de urine niet wegloopt. 
  
Hokinventaris. 
Op het voorfront is een plastic zakje waar het identificatienummer van het dier in zit. 
Water: drinkflessen met tuit en balletje hangen aan het voorfront.  
Voer; de stenen voerbakjes staan verhoogd op een baksteen, reden: doordat het dier zich 
wat moet oprichten is dit een goede training voor de stand van de voorbenen. 
  
Jonge dieren. 
Langzaamaan eten de jongen met de voedster mee. Er is geen apart voer voor de jongen. 
Op ongeveer 8 weken worden de jongen gespeend. 
 
Gezondheidsaspecten. 
Enting tegen RHD (Rabbit Haemorragic Disease) wordt door de PPV (Carine) geregeld. 
Andere aandoeningen hebben de Van Beken gelukkig nog niet meegemaakt. 
Wél wordt 2 dagen voor het werpen paracetamol in het drinkwater opgelost, waardoor de 
dieren rustig blijven bij het werpen. 
 
Wat wordt er gevoerd? 
Gevoerd wordt de konijnenkorrel sport van Kasper Faunafood. 
Naast de korrel wordt hooi gevoerd, los in het hok. 
Verder gebruiken ze voor verschillende situaties bepaalde andere producten, zoals: 
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Peterselie, om de darmen en urinewegen te legen. 
Witlof, voor de drachtige voedsters. 
Appel, bij twijfelachtige gezondheid. 
 
Heeft u wel eens een succes of pech meegemaakt? 
Een paar jaar terug werd een konijn beoordeeld met 91 punten, een G. 
Drie weken later op een andere show haalde hetzelfde dier 96 punten, een F. 
Tja, hiermee verder fokken? 
 
Wat wilt u nog eens bereiken in deze liefhebberij? 
Het bezig zijn en verzorgen van de dieren werkt als een soort therapie. Het levert een 
aangename tijdpassering en geeft afleiding als door ziekte je eigen krachten minder 
worden.    
  
 
BBQ  
3 juni 2017 

Door  

Aard en Peter Olie 

 
 
 
Het was de laatste zaterdag voor Pinksteren, onze zus heeft het ochtendontbijt klaar staan 
en zet het radiootje aan. Dan horen we de droevige berichten van twee meisjes uit de 
omgeving op de radio. Verschrikkelijk, daar wordt een mens echt droevig van. 
Om de dag toch nog op te leuken, gaan mijn broer en ik in de namiddag maar een rondje 
lopen in het paradijs. Zus Soya blijft thuis, ze is niet zo loops als wij. 
Als we tegen de avond, aan de kant van de Otelaarseweg het bos willen verlaten, horen 
we opgetogen stemmen achter het struikgewas en wij sluipen er naar toe. 
Glurend door het struikgewas zien we een gezelschap in een vierkant rondje zitten. 
De meeste mensen kennen we wel, maar er zitten ook enkel nieuwe gezichten bij. 
We zien gelukkig ook dat de twee mensen die erge rugklachten hebben toch aanwezig zijn 
en horen van uit het struikgewas dat er een lichte verbetering in is. 
Ook horen we dat er een tweede ridder bij is gekomen, erg leuk. 
Het was weer een bonte verzameling van duiven, konijnen en kippenfokkers. 
Er was iets in hun dat op vuur leek en over de tongen werd verdeeld en ieder op zijn eigen 
manier wilden vertellen. Zij waren allen vervuld van het veredelen en fokken van dieren. 
Na een half uurtje staat er een vogel op en zegt dat de BBQ is geopend en zelfbediening 
is. 
Dus wie te kort komt heeft het aan zichzelf te danken. 
Er werd heen en weer gelopen en van stoel gewisseld, wat vlees op het vuur gelegd en 
een borreltje gepakt. Een man, een krielenfokker dachten wij, heeft wel alle mensen 
gesproken en ging zelfs voor anderen borreltjes halen in een koffiebekertje, is dit normaal? 
Ook de te lage contributie werd door velen besproken en dan ook nog een gratis 
feestmaaltijd nu en na de show was er ook al goed van gegeten hadden we gehoord. Hoe 
is dit allemaal mogelijk in deze dure en onzekere tijden, vroegen we ons samen af. 
Ze zaten er allemaal heerlijk van te eten en te drinken, maar onze neus had het er beter bij 
dan onze buik, we durfden het struikgewas niet te verlaten. 
Na een paar uurtjes eten en drinken kwam er war8jes ook nog ijs op de buffettafel met 
slagroom, wat een overvloed zeg. De hele avond was toppie! 
Bestuur van Gallinova, wat verzorgen jullie de medewerkers toch goed. 
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Mijn broer en ik hebben met stramme benen en een lege maag het struikgewas verlaten 
en thuis stond Soya met een pot warme bonen op ons te wachten want was al aardig laat 
geworden. Tijdens het eten staat het radiootje weer aan en horen we het verschrikkelijke 
nieuws uit Engeland. Wat kan lief en leed toch enorm kort langs elkaar lopen Niet aan 
Soya verklappen dat we zo laat thuis kwamen omdat we naar jullie hebben zitten gluren. 
Vraag de volgende keer ook niet, wat ruist daar achter het struikgewas, want wij zijn allang 
weer thuis. 
 
De gebroeders Aard en Peter Olie 
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Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website: 

www.gallinova.nl 
Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken. 
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JONGDIERENDAG 
2 september 2017 

Door: 
Gerrit Koerhuis 
 
 
   

 
Jongdierendag 2 september 2017 
Leden van Gallinova kunnen met het onderstaand formulier hun inzendingen mailen of 
sturen naar de tentoonstellingssecretaris.  
Kosten bedragen 1 euro per dier en kunnen betaald worden bij het inkooien. 
Overzicht van de kooinummers is vanaf 8.00 uur af te halen bij de secretaris in de 
Markthal. 
De einduitslag is rond 15.00 uur bekend. 
Keurmeesters: sierduiven   Dennis van Doorn             

 hoenders  Aalt vd Streek, Klaas vd Hoek, Bep Bleijenberg 
 konijnen  Erik Maas 

 
 

INSCHRIJFBLAD JONGDIERENDAG GALLINOVA BARNEVELD 
2 september 2017 

 
Naam : 
e-mail: 
 

Ras kleur Man of vrouw 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Inzenden voor 19 augustus 2017 
 
Formulier kopieren, invullen in Word en als bijlage verzenden naar: Koerhuis@gmail.com. 
Of sturen naar: G. Koerhuis 
      Oranjeboomlaan 23 
      8091 BZ Wezep  
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BEDANKJE 
 

Door  

Wout van de Kleut 

 

Bestuur en Leden van GALLINOVA, 

Mede namens mijn vrouw willen we bestuur en leden hartelijk bedanken voor de ontvan-
gen bloemen die we deze week mochten ontvangen in verband met de ontvangen Konin-
klijke Onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. 

Nogmaals onze hartelijke dank. 

 Met vriendelijke groet, 

 Wout van de Kleut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Door  

De redactie 

 
 
  3   juli      2017    Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Beekstraat 22 
  8   juli     2017      2e voorenting - entstof halen tussen 8.00 uur en 9.00 uur 
  7  augustus   2017      Tatoeëren 
Ca 3e week augustus 2017 Enten konijnen 
19  augustus   2017    Sluiting inschrijving Jongdierendag 
  2  september 2017     Jongdierendag. 
  4  september 2017    Tatoeëren 
4-8 september  2017    Enten hoenders door de dierenarts 
 
      

 


