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VOORWOORD
Door 
Ane Visser

Volgens de kalender, nu eind mei, zou er sprake moeten zijn van 
voorjaarsomstandigheden.
De thermometer in de schaduw geeft echter ruim 30 graden Celcius aan en valt er buiten 
eigenlijk niet uit te houden, maar geeft daarom ruimte om aan het voorwoord te werken.
Het begon in februari met een koude periode en dat is niet gunstig om een nestje konijnen 
dan op te laten groeien, zeker als ze in de buitenlucht zijn gehuisvest. Ook kan het een 
behoorlijke invloed hebben op het bevruchtingspercentage van de broedeieren. Maar ook 
de leg kan behoorlijk teruglopen onder zulke omstandigheden en kan de planning in de 
war schoppen.
Ook is gebleken dat als broedeieren aan te lage temperaturen blootgesteld worden er van
uitkomst ook geen sprake kan zijn. Door schade en schande weer wijzer geworden.
Meestal hebben duiven ook last van deze lage temperaturen en kan nadelige gevolgen 
hebben voor het leggen van eieren maar ook op bevruchting, uitkomst en groei. De 
meeste koppels bij mij hadden net voor die koude periode eieren gelegd en zaten dus in 
die kou te broeden. De uitkomsten waren boven verwachting, maar de groei  van de 
jongen ging minder vlot. Dit is ook wel te verklaren, want om warm te blijven is in 
verhouding een groter deel van het voer nodig en gaat ten koste van de groei. 
Je kunt stellen dat in de fok dat ALLE factoren erfelijk zijn. Dus niet alleen uiterlijke 
kenmerken, maar ook gedrag en karakter. Het is mij wel eens overkomen dat bij het 
voeren van een konijn, deze mij in de hand beet. Je schrikt dan wel, maar je kunt ook je 
afvragen waarom heeft dit dier mij te grazen genomen. Wanneer het een vorm van 
agressief gedrag is, dan had zij dit vaker laten zien en daar was in dit geval geen sprake 
van. Het is de gewoonte om de konijnen ’s avonds een stuk wortel te geven en is nu niet 
die hand nagenoeg het evenbeeld van een wortel ?? Daarna heb ik ook mij de gewoonte
aangeleerd om met het deksel van het voeremmertje de voerbak af te schermen, opdat 
het betreffende konijn mij niet weer te pakken zal nemen.
Bij hanen kom je ook regelmatig een ongewenst agressief gedrag tegen en kan 
vervelende gevolgen hebben. Mijn ervaring is dat wanneer een haan je niet met rust kan 
laten, dit gedrag niet te corrigeren valt. Zeker in het begin van dit ongewenste gedrag 
gebeurt dit vaak op het moment dat je de ren of het hok wil verlaten en het dus 
onverwacht plaatsvindt. Op zich is dit gedrag te verklaren, omdat de haan jou ziet als 
concurrent of als belager van zijn harem. Tot in hoeverre is dit gedrag te tolereren. Als een 
haan gewoonlijk bij het verzorgen geen agressie toont maar op het moment dat je één van 
de hennen gaat pakken hij wel zijn verdedigende taak gaat uitvoeren, zal ik hem dit niet 
aanrekenen. In de fok is het raadzaam om zo mogelijk niet met een haan te fokken waar 
de vader dit agressieve gedrag ook al openbaarde, want het blijkt hardnekkig erfelijk te 
zijn.
Bij duiven broeden ze beiden en voeren ook beiden de jongen. De duif laat gewillig toe dat 
je
de eieren controleert of verdedigt het nest door met de vleugels te slaan of knijpt venijnig 
met zijn of haar snavel een velletje van je hand. Om eieren of jongen zo veilig mogelijk te 
controleren, is het verstandig om je hand tussen duif en eieren of jongen te schuiven, 
opdat zij niet de klap opvangen.
Ondanks jarenlange ervaring gebeurde het kortgeleden toch weer bij het wegnemen van 
eieren om ze te schouwen, dat terwijl ik de hand beschermend om de eieren hield, net op 
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dat moment er een klap uitgedeeld wordt en één ei de broedschotelrand raakt en een 
deuk ontstaat.
Een kuiken zal dit ei niet meer opleveren daar door deze beschadiging er niet meer van 
een normale ontwikkeling sprake zal zijn. 
Zo kennen wij allemaal teleurstellingen maar ook de positieve kanten van onze hobby. 
Wat is niet aangenamer dan een nest jonge konijnen in hun verblijf rond te zien huppelen, 
een groep kuikens vredig onder de lamp of gezellig onder de kloek, af en toe een kopje 
tussen de vleugels doorgestoken.  Een vlijtige ouderduif die meteen na gegeten en 
gedronken te hebben naar zijn jongen vliegt en hun kropjes volpompt. 
Dat zijn allemaal taferelen waar je niet genoeg van kan krijgen !!! 

Verslag
Jaarvergadering

Door: 
Jan Vogel

1. Voorzitter Gerrit Koerhuis opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezige le-
den. 30 leden tekenen de presentielijst. De nieuwe leden  Egbert Karstenberg en 
Tamara van Amsterdam worden welkom geheten. 
Afwezig met kennisgeving:  de leden  Langendijk, v Voorthuizen, vd Brink en 
Sturkenboom.
Een kaartje wordt getekend door de leden voor Ab Mastenbroek. Martin 
Zwanenburg brengt hem later in de week de kaart en bloemen en komt met de 
volgende reactie: De heer Mastenbroek heeft mij gevraagd iedereen hartelijk te 
bedanken voor de mooie kaart en de bloemen, dus bij deze.

2. Mededelingen:  we hebben per 1 april een nieuwe opslag voor de kooien, we zijn er 
erg blij mee!

3. Het verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 11 april 2017: De heer Gijs Donkers-
teeg was afwezig en het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 

4. Jaarverslag penningmeester: Het financieel jaar 2017 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 7.295,28.  De kascommissie, bestaande uit G. Riezebos en mw. A. 
Veldhuizen hebben  de boeken gecontroleerd en hebben alles in orde bevonden. 
De jaarrekening 2017 wordt toegelicht in het financieel jaarverslag en mondeling 
toegelicht door de penningmeester Jan Vogel.  Na de bespreking wordt de 
voorliggende jaarrekening 2017 door de leden vastgesteld en goedgekeurd. Tevens 
verleent de vergadering de penningmeester, en daarmede ook het 
bestuur, decharge voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. 
De Begroting 2018 wordt goedgekeurd. Belangrijk hierbij zijn de extra inkomsten uit 
entreegelden. De contributie zal volgend jaar verhoogd worden naar € 25,00 en 
voor jeugdleden € 10,00
De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit  Gert Riezebos en Wim Geelhoed. 
Reserve is Rien Top.

5. Clubprijzen: De prijswinnaars staan vermeld in de Hanepoot. De prijzen worden aan 
de diverse winnaars uitgereikt. Van harte gefeliciteerd en het waren mooie resulta-
ten!

6. Huldiging jubilea:  Jurgen Biemans is 25 jaar lid van Gallinova. Hij is bekend met 
zijn kalkoenen. Hij wordt van harte gefeliciteerd door de voorzitter Gerrit Koerhuis . 
Jurgen geeft aan dat hij lid is geworden na een peudovogelpest periode en hij heeft 
vanaf zijn 16e altijd kalkoenen gehouden.
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VERSLAG FOKKERSAVOND

14 mei 2018

Door: 
Piet
Bodingius

                  

Goed weer, een mooie locatie en een leuke opkomst. We starten de avond met koffie en 
koek. 
Waarna vervolgens Maryano een paar kisten pakt. De meesten verwachten een paar 
zwarte Alaska's maar het zijn 2 jonge Satijn rammen Ivoorkleur. 
Een ras met een zeer fijne vacht met diepe glans en met een zeer dichte inplanting die bij 
de ontwikkeling van wolharen voorkomt. Het haar is dun, als het ware doorzichtig 
waardoor een fijne zijdeachtige beharing ontstaat.

Vanaf 1965 is de Satijn in Nederland erkend als officieel ras. 
Het ras kent in Nederland een kleine groep van zeer gedreven fokkers die op 
tentoonstellingen met hoge predicaten zeer succesvol zijn. De twee fraaie rammen 
vertonen toch grote verschillen in pels, bouw en type. Een fraaie voedster geeft aanleiding 
tot een goede discussie eigenschappen je graag wilt vastleggen. Zoals die van de pels, de 
kop en van bouw en type.

De Alaska's en nog een paar blauwgrijze hangoordwergen van dhr.  Koerhuis geven nog 
meer  aanleiding tot discussie welke eigenschappen je wilt vererven in je stam. 
We creëren en proberen  met allerlei genetische vastgelegde kwaliteiten succesvol  te zijn. 
Maryano is daarin succesvol maar je moet daar ook een dosis  geluk bij hebben. Een 
onsje geluk doet soms meer dan een kilo verstand maar dat maakt onze hobby nu ook zo 
boeiend.
Na de pauze bespreekt Gert Riezebos de eierkwaliteit en het broedproces. Onze kippen 
rassen zijn vanuit zeer verschillende doelstellingen ontwikkeld (Vlees, Eieren en Dons).
Daarmee hebben we te maken met diverse consumenten. 90% wil bruine eieren, de 
Duitsers willen witte en de fransen willen de grote eieren.
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Er wordt ingegaan op het gebruik van de kleurwaaiers die zijn toe te passen bij verschil in 
bruintinten en de kleur van de dooier. Daarvan kun je de kleur van de dooier door gebruik 
van kleurstoffen sterk beïnvloeden. De broedeieren moeten aan diverse eisen voldoen en 
van goeie kwaliteit zijn.  
Er wordt op diverse aspecten ingegaan zoals de kwaliteit  van de schaal de vormindex,  de 
bewaring van broedeieren en  waarom het belangrijk is dat de luchtkamer aan de stompe 
kant zit.
Meegebrachte eieren worden beoordeeld zoals  lagen van de dooier en het dikwit.
Een vers ei dat veel dikwit bevat blijft langer goed als er veel dikwit in zit. Voor bewaring is 
de luchtvochtigheid erg belangrijk. De risico's van het broedproces bij te vochtig broeden 
van een te kleine luchtkamer komen aan bod. Een broedei moet zo'n 14% in gewicht 
afnemen.
Er zijn veel aspecten aan de orde gekomen in deze boeiende en vlotte presentatie.
Na een leuke discussie wordt deze boeiende avond met dank aan de sprekers afgesloten.

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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TATOEEREN

            2018
                 

Door 

Jarno van den Berg

         
Ook in 2018 is het weer mogelijk 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.

En vanaf dit jaar is er, zoals de meesten van jullie weten, een nieuwe tatoeëerder dus ook 
een nieuw adres:
Jarno van den Berg
Kallenbroekerweg 19
Barneveld
Ook de avond waarop u kunt tatoeëren is veranderd: Niet meer maandag maar op 
WOENSDAG
De kosten zijn 50 eurocent per dier.
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking.
De data voor 2018 zijn:
Woensdag, 4 juli, 8 augustus, 5 september.

Voor wijzigingen moet u de HANEPOOT raadplegen.

RINGEN
BESTELLEN

Door 
Ane Visser

                  

Ringen bestellen Hoenderachtigen en Wilde duiven

De site waarop u ringen kunt bestellen is aangepast. Ga naar Kleindier Liefhebbers 
Nederland en klik op  “Ringen bestellen”.
Als u voor het eerst in dit nieuwe systeem Uw ringen bestelt, dan moet u een “Account” 
aanmaken.
Houd uw Fokkerskaart bij de hand. U kunt pas ringen bestellen wanneer U de rekening 
voor uw Fokkerskaart heeft ontvangen (midden december 2017).  Uw account moet ook 
een wachtwoord hebben. Om dit te onthouden is het misschien handig om dit op de 
rekening te noteren.
Na een account te hebben aangemaakt klikt u op “Registreren” en moet een 
“Activatiecode” worden ingevuld, welke u via de e-mail ontvangt. Sluit Digiring niet af 
terwijl u naar uw e-mail gaat, anders werkt uw activatiecode niet meer. Als deze code 
geactiveerd is, kunt u uw bestelling doen.
Van u wordt verwacht dat u aantal, ras en maat duidelijk aangeeft. Na een regel ingevuld 
te hebben, verschijnt automatisch de volgende. Het verschuldigde bedrag verschijnt ook in 
beeld en door
vermelding van uw Banknummer kan het bedrag automatisch worden afgeschreven.
Bij een volgende bestelling kunt u klikken op het linker veld en vult uw e-mail en 
wachtwoord in.
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Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u dat aanklikken en krijgt u via e-mail 
aanwijzingen hoe u verder kunt gaan. Mocht u geen e-mail binnenkrijgen, kijk dan ook in 
“ongewenste berichten” of “spam”. Komt u er niet dan kunt u ook Piet Bouw bellen, tel.: 
0318-416789 of per mail naar leden@kleindierliefhebbers.nl. Ook staat instructie op de 
site van de KLN.
Ringen voor sierduiven zijn te bestellen via Gerrit Koerhuis (Koerhuis@gmail.com) of tel.: 
038-3759278 , daar deze Bond nog geen systeem heeft om ringen digitaal te bestellen.

Entprogramma
2018

Door:
Corrie Top

                  

De 2e voorenting: zaterdag 7 juli

De 2e week van september = week 36 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts 
thuis enten.

Tussen 8.00 uur en 9.00 uur 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 26 mei.
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:
Op vrijdagavond 6  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  

Evert Meerveld 
        

Ook dit jaar is het verplicht om je konijnen te laten enten als je ze wilt showen.
Als Gallinova bieden we de konijnenfokkers de mogelijkheid om dit gezamenlijk te doen. 
Dit zal ca. de 3e week van augustus gebeuren. Wel al even aanmelden zodat er genoeg 
entstof  voorradig is. Je krijgt dan een mail over de datum waarop de enting plaats vindt.
Aanmelden bij Evert Meerveld Tel. 0342 490488 e-mail: e.meerveld@upcmail.nl
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OP BEZOEK BIJ
Jaap van Vliet

Door  

Kees Corstiaensen 

                     

Aanvankelijk twijfelde Jaap of het wel zin had dat de Gallinova-verslaggever een bezoek 
zou gaan brengen. Hij had dit seizoen namelijk niet gefokt omdat hij via zijn opleiding voor 
2½ maand naar Ethiopië zal gaan. 
De verslaggever was echter welkom en trof een zeer enthousiast fokker aan, die zijn 
technische vaardigheden vindingrijk toepaste bij zijn kippen.

Ras/ kleurslag: Barnevelder dubbelgezoomd, groot.

Op welke manier ben je met deze hobby begonnen?
Eerst waren het Brahma’s en Muskuseenden. Maar zo’n 4 jaar geleden had een jongere 
broer van Jaap barnevelder kuikens over. Deze broer heeft namelijk een broedmachine en 
broedt wel eieren uit voor anderen. Met deze kuikens is Jaap verder gegaan. 
Op het moment van bezoek liep er een koppel van 1 haan en 9 hennen.

Wanneer ben je lid geworden van Gallinova?
Via klasgenoot Jarno van de Berg en de familie Top is Jaap in contact gekomen met 
Gallinova en 2½ jaar geleden lid geworden. Hij heeft nog niet met zijn dieren geshowd, 
maar was wel actief bij de opbouw en afbraak van de kooien tijdens de shows.

Welke vakbladen lees je?
Hanepoot en Kleindierenmagazine.

Ben je lid van een speciaalclub?
Nog niet; misschien na terugkomst van zijn werk in Ethiopië.

Wat doe je aan fokadministratie?
Op papier nog niets, het meeste zit nog “in zijn hoofd” (ringnummers), ook omdat de 
pluimveestapel nog niet zo groot is. Belangrijk bij een klein aantal dieren is het wisselen 
van haan. De haan is immers de helft van de erfelijke aanleg in de dierenstapel. Wat hij 
wel precies is begonnen bij te houden zijn de kosten en de inkomsten van zijn dieren.

Hoe is de huisvesting van de dieren?
De kippen delen het stalletje met een paar geiten. Bij binnenkomst ziet men rechts de 
afdeling van de kippen; de rest is voor de geiten. Bovendien, links achter op een hoogte 
waar de geiten niet bij kunnen zijn 2 opfokkooien gemaakt boven elkaar voor de kuikens.
Prachtig is te zien hoe hier een meubelmaker/interieurbouwer bezig is geweest om de 
huisvesting zo goed mogelijk voor de dieren, en zo handig mogelijk voor de verzorger voor 
elkaar te krijgen.

Hokinventaris.
Het rechter gedeelte. Dit is bedoeld voor de volwassen dieren. Via een springplankje 
kunnen de kippen naar buiten en ze delen de weide met de geiten. Voor en achter in het 
hok bevinden zich 2 sets van 2 legnesten. Het hok kan in tweeën gedeeld worden met een 
vouwwand (!) van gaas. Alle gaas is maaswijdte vierkant 4 x 4 cm. De onderste 20 cm van 
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de tussenwand wordt gevormd door een vertikaal uitneembare plank. Als strooisel wordt 
gebruikt gehakseld stro, middelmaat. De scheidingswand tussen de kippen en de geiten is 
van hetzelfde gaas; de onderkant bestaat ook weer uit een uitneembare plank om uit te 
mesten, met daarin weer een deurtje om alleen de kippen door te laten. Alles in hout, 
keurig afgewerkt en afsluitbaar.
Voerbak: metalen langwerpig met rooster. Nadeel: deze is te licht, de kippen krabben hem 
om en Jaap denkt hem daarom op te hangen. 
Ook aan electriciteit is gedacht: leidingen en stopcontacten hebben de jongens op 
professionele wijze aangebracht.

Jonge dieren.
Zoals reeds gezegd is er een jongere broer van Jaap, die als hobby een broedmachine 
heeft en wel voor anderen de eieren uitbroedt. De kuikens worden opgefokt in het 
bovenste opfokhokje. Warmtelamp is aanwezig. Aan de wand zit een vertikaal plankje met 
gaatjes; dit is aangebracht om het waterbakje op te hangen en met het groeien van de 
kuikens het bakje gaatje voor gaatje hoger te hangen. De voerbak is een goot van hout in 
v-vorm, het gaas reikt tot onderin het midden van de goot. Aan de buitenkant kan men 
voeren, aan de binnenkant eten de dieren. In het onderste opfokhokje is het ook mogelijk 
om de kuikens bij te verwarmen. Als de jonge dieren ongeveer 15 weken oud zijn worden 
ze overgeplaatst naar één van de twee afdelingen rechts en mogen ze naar buiten. Ze zijn 
dan zo groot dat ze niet meer door de heining gaan.

Gezondheidsaspecten.
De dieren zien er gezond en glanzend uit. NCD-enting heeft Jaap nog niet gedaan, want 
hij heeft nog niet meegedaan aan een show.

Wat wordt er gevoerd?
Een paar maanden geleden is Jaap overgegaan op Legmeel van Van de Brandhof, met 
als resultaat mooie donkere dooiers én mooie glans op de dieren.
Verder voert hij af en toe vitaminen bij en wekelijks schelpengrit.
Nu en dan krijgen de kippen wat hele maïs bij wijze van snoepgoed.
In de werkplaats is een berging waar een paar vakken zijn aangebracht waar precies de 
inhoud van een zak voer in past, een tweede vak hetzelfde voor maïs.  

Hoe ziet de nabije toekomst er uit?
Ethiopië is een land in ontwikkeling. Een groepje Nederlanders is daar als vrijwilliger 
begonnen met een meubelmakerij. Jaap volgt de opleiding voor 
meubelmaker/interieurbouwer aan het ROC A12 en via deze school heeft hij de 
mogelijkheid gekregen om daar zijn vak uit te oefenen en zijn kennis over te dragen.
De uitzending naar Ethiopië is een mooie kans om andere en ook bijzondere ervaringen 
op te doen. Jaap zal moeten aanpassen aan het klimaat, maar vooral ook aan een andere 
cultuur en een werkwijze die anders is dan de onze. Na terugkeer zal hij hier weer moeten 
wennen aan ons tempo en ons drukke leven. 
Met de kippen kan hij dan gelijk het nieuwe seizoen mee instromen.

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
1 september 2018

Door:
Gerrit Koerhuis

Leden mogen nog een fokker uitnodigen om in te zenden die geen lid is van 
Gallinova.
Naam van de persoon doorgeven aan G. Koerhuis, email: koerhuis@gmail.com
Inschrijfgeld is 2 euro per dier.
Deze inzenders dingen niet mee naar de Gallinova prijzen.
Leden van Gallinova kunnen met het onderstaand formulier hun inzendingen mailen of 
sturen naar de tentoonstellingssecretaris. 
Kosten bedragen 2 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 Klaas vd Hoek, Aad Rijs
konijnen Erik Maas

INSCHRIJFBLAD JONGDIERENDAG GALLINOVA BARNEVELD
1 september 2018

Naam :
e-mail:

Ras kleur Man of vrouw

Inzenden voor 18 augustus 2018

Formulier kopiëren, 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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Foutje van 

Moeder Natuur
Door 
Redactie

                  

Deze wonderlijke foto werd opgestuurd door Peter van Ramshorst. Bij natuurbroed is er 
een kuiken geboren met een afwijking:. Even tellen: het heeft nl. 4 pootjes.

Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaart en de bloemen die ik, namens de 
Gallinovaleden, heb ontvangen.

Dhr. A. Mastenbroek,
Voorthuizen

Het Bestuur van Gallinova 
en de 

Redactie van de Hanepoot wenst u een 
fijne vakantietijd toe

Bedankje
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Agenda
Door 

De redactie 

4 juli 2018 Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19
7 juli 2018 2e Voorenting - entstof halen tussen 8.00 uur en 9.00 uur
8 augustus 2018 Tatoeëren

18 augustus 2018  Sluiting inschrijving Jongdierendag Gallinova.
1 september 2018 Jongdierendag
5 september 2018 Tatoeëren

Beste fokkers

Maak jezelf tot instrument van liefde voor de natuur:  
laat de liefde ook voor de fokkerij stralen,

maak eenheid waar de fokkers verdeeld zijn,
vergeef de fokkers die foutjes maken, 

laten we ze opnieuw hoop en vertrouwen geven, ·steun hen die twijfelen, ·breng licht waar 
duisternis is, ·steun je medefokkers, dat geeft voldoening.

Fokkers help elkaar:
niet zozeer om zelf de beste te zijn,

maar ook anderen het beste te gunnen.
Als je anderen probeert  te begrijpen,

zullen ze ook proberen jou te begrijpen,
als je anderen helpt,

zullen ze ook proberen jou te helpen,
want als je om andere geeft,

zullen ze ook om jou gaan geven
samen sterk,

dat is het echte werk,
gun elkaar het beste,

want tentoonstelling is soms teleurstelling,
maar blijf genieten,

van de natuur,
maak een ander zijn leven niet zuur!


