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VOORWOORD 
 
 

Door 
Corrie Top 

 
 
 
Het is eind mei als ik dit voorwoord schrijf, bij ons  staat de broedmachine al weer een 
poosje stil . In het hok is het gepiep van de kleine kuikens overgegaan in een puberachtig 
gekakel en gekraai.  Er zijn vele donsveren verdwenen , die hebben plaats gemaakt voor 
een echt veren pak. De kammetjes beginnen steeds meer vorm te krijgen en de 
voertonnen raken snel leeg want dat puber volk dat lust wel wat. We zijn wat aan het 
selecteren geweest en hebben enkele mensen gelukkig kunnen maken met een toompje 
echte Barnevelders.  
Wat er nog over is blijft voorlopig bij ons om te kijken wat het gaat worden.  
Het tatoeëren, wat ook elke maand  plaats vindt laat zien dat onze konijnen fokkers ook 
bezig zijn met het fokken van jonge aanwas , inmiddels zijn er al vele konijnen voorzien 
van een nummer voor het komende tentoonstellingsseizoen. Op die avonden worden de 
jonge dieren door de aanwezige fokkers met kritische blikken bekeken en worden de 
kansen  gewikt en gewogen of er al een kampioen onder de vingers van de tatoeëerder 
doorgaat. De eerste entstof is inmiddels ook door de kippenfokkers aan hun dieren 
gegeven,. Het is altijd weer een gezellige ochtend ,als onze fokkers binnen lopen met hun 
flesje en emmertje om met een beetje levend water weer te vertrekken. De duivenfokkers 
hebben hun duiven gekoppeld en in de schalen zien we de eerste onooglijke duiven uit 
hun ei  kruipen , De duivin en de doffer zijn om de beurt druk met broeden en het voeren 
van de jonge die er steeds beter uit gaan zien. Het voorjaar bij onze fokkers is de mooiste 
en de drukste tijd van het jaar . Onze leden zitten ook niet stil,  Peter Ramshorst haalt de 
hoogte predikaten met zijn Welsermerkrielen  en valt overal in de prijzen. Zijn naam komt 
voor op de bondslijsten met U predikaten en ook Mariano doet leuk mee. Gefeliciteerd 
mannen . Ook zijn er  leden die zelfs bekendheid kregen bij ons Koninklijk Huis . Annelies 
werd verrast en mocht een lintje in ontvangst nemen  en  kreeg op koningsdag persoonlijk 
de felicitatie van onze Koning en zijn familie . Annelies, ook namens de redactie en de 
leden van harte gefeliciteerd, ook voor je inzet voor onze  Gallinova.  Carel Benschop 
maakte zijn debuut in het TV programma van SBS6:  Mijn tuin, jouw tuin. In dit programma 
geven mensen hun tuin, die ze zelf niet meer kunnen verzorgen, over in de handen van 
mensen die graag een tuin willen hebben om groenten en bloemen in te telen. Zo snijd het 
mes aan twee kanten, de tuin wordt onderhouden en Carel en zijn vrienden hebben een 
groente tuin voor eigen gebruik. In deze Hanepoot een papieren inschrijfformulier voor de 
jongdierendag, op de eerste zaterdag van september , Dit evenement vindt plaats in de 
manege aan de Kapweg een nieuwe locatie, nieuwe kansen , een nieuwe uitdaging waar 
we met z'n allen de schouders onder gaan zetten, iets om naar uit te kijken. 
Als deze Hanepoot in de bus valt kijken we terug op de jaarvergadering, de fokkersavond, 
het hokbezoek in Helden  en de BBQ. Mooie activiteiten om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen te delen. De redactie wenst alle leden veel fok plezier  en een fijne vakantie 
toe. 
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VERSLAG  JAARVERGADERING 
GALLINOVA   
9  APRIL  2019 
 

 
Door:  
Tamara van 
Amsterdam 

                   
1. Opening: door Jan vogel 

Gerrit Koerhuis is afwezig 
 

2. Welkom nieuwe leden 
Geen nieuwe leden 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen bijzonderheden 
 

4. Notulen jaarvergadering 2018 
Geen vragen of opmerkingen 
 

5. Jaarverslag secretaris 2018 
Overlijden lid Henk van Garderen; moment van stilte 
 

6. Financieel jaarverslag 2018 
Enkele leden dienen de contributie voor 2019 nog te voldoen 
Geen verdere bezwaren over de verhoging van de contributie 
 

7. Verslag kascommissie 
Goedgekeurd, geen afwijkingen of bijzonderheden 
 

8. Instelling nieuwe kascommissie 
dhr. Kees Florijp 
 

9. Bestuurssamenstelling 
Corry Top treedt niet af en blijft actief in het bestuur 
 

10. Jubilea 
 40 jaar lid: Kees Donkersteeg 
25 jaar lid:  Alie van den Heuvel, Maas Brink, Gerrit van de Glind, Ton Haanschoten, 
Gert Riezebos (afwezig) 
 

11.   Uitreiking clubprijzen 
Joost van Leeuwen (konijnen), Wim Geelhoed (kippen), Evert Meerveld (kippen), Ane 
Visser (duiven) 
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12. Overige bespreekpunten 
Jongdierendag; alternatieve locatie Manege aan de Kapweg 
- stro als bodembedekking konijnen 
- zilverzand als bodembedekking kippen/duiven 
- gebruik van een bladblazer bij het afbouwen 
Gallinova: ongewijzigde locatie Midden Nederland Hallen  
- weer een wei/stelling met dieren maken bij de entree als publiekstrekker net als vorig 
jaar  
- een goed doel betrekken bij de show? 
- idee is om ivm de grote vraag van bezoekers een bank te  
- benaderen voor een mobiele pin (huren?) 
- promotie/reclame maken voor de show in de krant/sociale media 
- datum tentoonstelling Gallinova 2020 vastleggen Midden Nederland Hallen 
 

13. Activiteiten 2019: 
Fokkersavond 13 mei  
Locatie: Natuurcentrum De Meerwaarde 
- Peter van Ramshorst: Welsumer Kriel (4 a 5 dieren) 
- Kees Corstiaensen en Thijs van Voorthuizen: Sabelpoot 
- Tamara van Amsterdam: Teddydwergen 
reserve: Ane Visser, Wim Geelhoed  
 
Jaarlijkse BBQ 22 juni  
Locatie: Pension De Boschkamp, Otelaarseweg 5, 3771 VJ Barneveld 
 
Hokbezoek 8 juni: Kleindierensportvereniging Onder ons Helden e.o. te Limburg 
Actie: uitnodigingen verstrekken onder de leden 
 

14. Rondvraag 
Geen vragen 
 

Actielijst: 
 Bloemen + speldje Gert Riezebos (25jr lidmaatschap) 
 Uitnodigingen verstrekken / verzamelen voor het hokbezoek 
 Datum tentoonstelling Gallinova 2020 vastleggen Midden Nederland Hallen 
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 De jubilarissen     De prijswinnaars 
 
 

 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 2018).  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. 
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. 
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Ook in 2019 is het weer mogelijk om uw konijnen te laten tatoeëren. Het 
tatoeëerreglement kunt u nalezen op de site van de KLN: www.kleindierliefhebbers.nl, 
selecteer organisatie, dan Statuten en reglementen. U krijgt dan een rij statuten en 
reglement. Daartussen staat Richtlijn merkenbureau. Daar vind u het complete reglement. 
Het adres voor het tatoeëren is: 
Jarno van den Berg 
Kallenbroekerweg 19 
Barneveld 
De kosten zijn 50 eurocent per dier.  
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking. 
 
De data voor 2019 zijn: 
Woensdag   3 juli, 31 juli, 4 september. 
 
Houdt voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten! 
Bij vragen, graag via de mail (jarno03102000@gmail.com) of whatsapp (06-15646722), 
(op onbekende bellers wordt niet altijd gereageerd!) 
 

 
 

Entprogramma 
2019 

 
 
Door: 
 Corrie Top 
                    

 
De 2e voorenting: zaterdag  6 juli 2019 

De 2e week van september = week 37 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts 
thuis enten. 
 
Tussen 7.30 uur en 8.30 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 
 
 
 

TATOEEREN 
           2019 

Door 

Jarno van den Berg 
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VOORBEREIDING:p 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 zijn op zaterdag 10 augustus a.s. op de parkeerplaats bij het 
Pluimveemuseum. 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 
 

 
Diergroep. 
Eenden: Carolina, Mandarijneend, Pijlstaart, Baikaltaling, Peposaca. 
Ganzen: Cereopsis, Manengans, Roodhalsgans, Grijskopgans, Magelhaengans, 
Chiligansjes,  
Zwanen: Zwarte zwaan, Zwarthalszwaan. 
Kippen: Schijndelaar, Araucana zwart bolstaart, Marans. 
En veel boerenzwaluwen. 
 
Hoe bent U tot deze dierenliefhebberij gekomen? 
Opgegroeid op een boerderij ging Ton al jong met dieren om. 
De liefhebberij begon met paarden en is het nog steeds. Daarnaast ging hij jaarlijks het 
veld in om kievitseieren te zoeken. 
 
Sinds wanneer bent U lid van Gallinova? 
Bij de Jaarvergadering van 9 April van dit jaar kreeg hij het 25 jaar lidmaatschapspeldje. 
  
Bent U lid van een speciaalclub en wat doet deze? 
Aviornis regio Midden Nederland, speciaal voor de eenden, ganzen en ook fazanten.  
Midden Nederland heeft een actieve voorzitter: 4 x per jaar is er een bijeenkomst voor de 
leden met o.a. een spreker of andere activiteit. 6 x per jaar komt er een informatieblad uit 
zowel voor Nederland als ook voor België. Soms worden reisjes georganiseerd, 
ééndaagse, maar ook meerdaagse in Nederland of naar het buitenland. 

OP BEZOEK BIJ 
Ton Haanschoten 

Door  

Kees Corstiaensen 
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Welke vakbladen leest U?  
Aviornis, Kleindier Magazine en de Hanepoot. 
 
Wat doet U aan registratie? 
Fokadministratie wordt niet bijgehouden, ook wordt niet deelgenomen aan shows. 
Wél is het belangrijk dat de dieren geringd zijn. 
Als je in het bezit bent van vogels uit het wild, moeten deze geringd zijn. Op het bezit van 
ongeringde vogels uit het wild staat een straf.  
Aviornis geeft ringen uit voor eenden, ganzen, zwanen en eventueel ook voor fazanten, 
maar niet voor kippen, daarom is hij lid van Gallinova om aan kippenringen te komen. 
 
Hoe is de huisvesting van de dieren? 
De watervogels. Er zijn meerdere rennen van verschillende groottes, met en zonder 
waterpoel. 
Sommige dieren kunnen met meerderen bij elkaar gehouden worden, maar anderen 
dulden geen medebewoners in hun territorium en hebben dus een eigen ren. Bij voorkeur 
staan er wat hoge bossen van verschillende grassoorten om te dienen voor beschutting 
van de nesten. Aan de buitenkant van de rennen op ongeveer 10 cm van de grond loopt 
een stroomdraad, dit is tegen vossen en bunzings. Verder kunnen jonge dieren vanuit de 
lucht wel eens gepakt worden door een buizerd of havik. 
De kippen zitten in oude paardenboxen met en zonder uitloop. 
 
Inventaris. 
Nestgelegenheid: nesthokjes, melkbus, onder de pollen hoog gras. 
Voerbak. Verschillende maten en soorten pannen of lange voerbakken. 
Drinkbak. Indien nodig (rennen zonder waterpoel) open waterpannen. 
 
Opfok van jonge dieren. 
Broeden. Van alle genoemde ganzen- en eendensoorten is een paartje aanwezig. 
De rassen die een eigen terrein hebben mogen op natuurlijke wijze zelf de eieren 
uitbroeden en de jongen grootbrengen. 
Van de rassen die met meerderen in een ren zitten, worden de eieren uit voorzorg na een 
week broeden weggehaald en met de broedmachine uitgebroed. Er is namelijk grote kans 
dat het nest door dieren van een ander ras verstoord wordt of dat de uitgekomen kuikens 
door andere dieren nagezeten of gedood worden. De ervaring is dat er weinig terecht komt 
van de broedsels in de gemeenschappelijke weide. 
De broedmachine wordt gebruikt voor eieren van de watervogels én van de kippen. 
Eerste opfok. Naast de broedmachine staat een oude broedmachine, niet meer in functie, 
maar in gebruik voor de eerste levensdagen van de nieuw uitgekomen kuikens. 
Voor de periode daarna zijn er een paar opfokbakken met voor de helft een horizontale 
bodem en waarvan de andere helft schuin afloopt naar een verlaagde bodem. In de 
verlaagde bodem kan water staan, bedoeld voor de jonge watervogelkuikens. Deze dieren 
kunnen kiezen voor het droge gedeelte of in het water. 
 
Gezondheidsaspecten.     
Er wordt niet deelgenomen aan shows, dus er worden geen entingen verplicht gesteld. 
 
Wat wordt er gevoerd? 
De voeding van de kuikens in de eerste periode van de opfok is zeer belangrijk. 



11 

Natuurlijke voedingsmiddelen zijn als eerste nodig, zoals: eendenkroos, fijn gemaakte 
brandnetels, watervlooien, meelwormen en insecten. 
Op de markt zijn enkele voeders verkrijgbaar, bedoeld voor deze diergroep, waarin onder 
andere verwerkt zijn: insecten, kreeftjes, larven, meelwormen. 
Na de eerste weken kan er speciaal voer voor jonge dieren gegeven worden, waarna 
commercieel watervogelvoer volgt. 
De kippen krijgen Opfokvoer 2 met anticoccidiosemiddel. 
   
Wat hoopt U nog eens te bereiken?  
Het is pure liefhebberij; Ton geniet ervan om op deze manier met de natuur bezig te zijn. 
 
   
VERSLAG  FOKKERSAVOND 
 
13 mei 2019 
 

 
Door:  
 
Ane Visser 

                  
 
Maandagavond 13 mei kwamen een flinke groep geïnteresseerden naar de Fokkersavond  
van Gallinova. 

           
De spits werd afgebeten door Wim Geelhoed en hij nam ons mee in de geschiedenis en 
waar zo al gelet moet worden bij de fok en de selectie van zijn Brabanter krielen. Er zijn 
maar een handvol fokkers van dit ras in Nederland, maar gelukkig zijn er ook nog in 
Duitsland en kan eventueel daar ook nog materiaal gevonden worden om mee uit te 
wisselen. Wim heeft gekozen voor de éénkleurige n.l.  wit, zwart, blauw en koekoek. Wit is 
een lastige kleur, mede omdat vaak niet duidelijk is met welke vorm van wit je te maken 
hebt. Met andere kleurslagen kruizen geeft nogal eens teleurstellingen doordat in eerste 
instantie er geen witte kuikens tevoorschijn komen. Een duidelijke administratie is nodig 
om toch combinaties te maken waar dan een deel theoretisch wel wit kan worden. 
Koekoek is een dominante kleur en is daarom goed vast te leggen en kan gekoppeld 
worden aan zwart en blauw. Het typische kenmerk van de Brabanter is de spitse kuif in 
combinatie met een volle baard. Deze onderdelen zijn  lastig in het juiste model te fokken 
al hebben de ouders dit al goed. 
Wim had afgelopen seizoen hele mooie blauwe op zijn hok en kon daarmee de 
keurmeester bekoren. 
Wim had ook een Uilebaard kriel meegenomen om het verschil en de overeenkomst aan 
te geven. 
Graag ziet men dit ras niet te groot. Vooral hanen kunnen royaal aan de maat zijn. De 
witte haan toonde het gewenste type en grootte.  
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Helaas hadden de twee doorntjes dubbele punten en maakte dit dier ongeschikt voor de 
show. De zwarte haan was aan de grote kant. 
De koekoek hen liet een te ronde kuif zien. Dit was te verklaren omdat er in een vorige 
generatie gebruik was gemaakt van een ras met een ronde kuif. Ondanks haar 
vergevorderde leeftijd showde de oude zwarte hen haar kwaliteit. Vooral het in stand 
houden van genoemde kleurslagen is een belangrijke drijfveer van Wim en beleeft daar 
veel genoegen aan. 
Tamara van Amsterdam nam ons mee in het boeiende verhaal over haar US-teddy cavia’s. 
Deze haarvorm is één van de vele die er momenteel bestaan bij cavia’s. De beharing is 
zachter dan normaal haar en de groeiwijze is anders en de inplant intensiever. Groeit het 
haar aan de flanken meer naar achteren om vervolgens via de achterhand op de rug meer 
rechtop te staan. Naast dit speciale is natuurlijk ook het type belangrijk. Volgens Tamara 
zijn Nederlandse dieren wel toonaangevend wat beharing en structuur aangaat, maar zijn 
fijner van bouw. Duitse dieren hebben een vollere bouw en gevuldere koppen. Door het 
uitwisselen van dieren probeert zij cavia’s te fokken welke zowel op type als op beharing 
aan de gewenste eigenschappen voldoen.  
Een enthousiast betoog over een diersoort waar bij Gallinova maar weinig leden zich mee 
bezig houden, maar wie weet volgen er nu meer. 
 

      
 
Ondergetekende had een viertal Antwerpse Smierels meegenomen, een ras wat thuis 
hoort in de meeuwengroep. Een jabot (strikje op de borst) is een onderdeel wat een 
meeuwtje moet hebben. 
De Antwerpse Smierel behoort de grootste meeuw te zijn in deze groep en daarnaast 
heeft het de z.g.n. schildtekening (ovaal gekleurde vleugels). Een lange geronde schedel 
met een krachtige snavel is ook een gewenste eigenschap. Het valt niet mee om al deze 
kenmerken in één duif te verenigen. 
Om dit te bereiken kun je dus kruizen met andere rassen om dit te bereiken. Een Oud 
Hollandse Meeuw is geschikt om de schildtekening vast te leggen, maar mist de grootte. 
De Show Homer is een erg grote duif uit de Postduivengroep met een erg lange kop en 
zware snavel. Vorig jaar deze laatstgenoemde gekruist en daar drie jongen van 
overgehouden. Dit jaar alle drie weer een AS als partners gegeven en tot nu toe, dus uit 
de tweede generatie al voor de helft weer schildgetekende jongen. Helaas ontbreekt dan 
vaak weer het jabot. Wat bij grotere duiven ook dikwijls voorkomt is een niet recht 
borstbeen. Zon of vitamine D tekort, kan de oorzaak zijn maar erfelijkheid speelt ook een 
belangrijke rol. Zo’n eerste kruising zat in de kooi plus drie op het oog mooi getekende 
jongen. 
Eén daarvan had geen  jabot, de volgende een krom borstbeen en de derde een scheve 
staart. 
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Helaas dus ongeschikt voor de show. Het fokseizoen is nog niet voorbij, dus wie weet of er 
nog prima showdieren geboren worden.  

 

         
Peter Ramshorst is een toonaangevende fokker van Welsumer krielen en sleept heel wat 
prijzen daarmee in de wacht.  Het is een goed doorgefokt ras en komt in Nederland maar 
in één kleurslag voor. Het ras is ook bekent om de donkerbruine eieren met spikkels. 
Kleine details kunnen het verschil maken. Het type ligt goed vast, dus daar is vaak niks op 
aan te merken. De kleur behoort 
roodpatrijs te zijn en daar valt nog wel eens een opmerking over dat het te goudkleurig 
wordt. 
Nederland houdt vast aan deze rode grondkleur, maar de Duitsers geven de voorkeur aan 
een ree- of roestbruine kleur. Ook zijn daar inmiddels andere kleurslagen gemaakt, maar 
dit neemt de Speciaalclub in Nederland niet over. Wat ook belangrijk is, is de pepering of 
te wel de zwarte  fijn verdeelde spikkeltjes in de grondkleur. Ook de zoming van de 
halsveren kreeg aandacht en daar werd zelfs het schoolbord bijgehaald om dit duidelijk uit 
te leggen.  De nerf van de veren kunnen ook nog wel eens geler zijn dan de vanen en dit 
is ook niet de bedoeling. Peter is wel niet zo’n verteller maar door de vragen die 
loskwamen,  werden vele aspecten  enthousiast uitgelegd. 
 

      
 
Al met al een leerzame avond welke voor herhaling vatbaar is. 
 
 
 

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 
7 september 2019 

Door: 
Gerrit Koerhuis 
 
 
  De jongdierenkeuring wordt gehouden in Het  Aeres Hippisch Centrum, Kapweg 30 in 

Kootwijkerbroek. 
 
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, Bep Bleyenberg. 
konijnen  Wim Lindeboom 
 

INSCHRIJFBLAD JONGDIERENDAG GALLINOVA BARNEVELD 
7 september 2019 

 
Naam : 
e-mail: 
 

Ras kleur Man of vrouw 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Inzenden voor 24 augustus 2019 
 
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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VERSLAG  HOKBEZOEK 
 

8 juni 2019 

 
Door:  
 
Tamara van 
Amsterdam                  

 
Dit jaar hadden wij het genoegen om op hokbezoek te gaan bij de kleindiervereniging 
Onder Ons Helden in Limburg. ’s Morgens vroeg, om 8.15 uur, verzamelden we ons op de 
parkeerplaats De Vetkamp in Barneveld en vertrokken we met een busje richting het 
mooie Limburgse landschap. De weergoden waren ons in die zin goedgezind, dat het 
droog was. Daar was dan ook het meeste mee gezegd, verder was het nogal onstuimig. 
Onze chauffeur voor de dag meneer Van de Top hield het busje keurig tussen de lijntjes en 
zo kwamen we veilig en zelfs ruim op tijd aan op het eerste adres.  
 
Helenaveen 
We werden hartelijk ontvangen met koffie en jawel, echte Limburgse vlaai, bij de familie 
Cuijpers in Helenaveen. Dit plaatsje ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg wat 
ook wel de Peel genoemd wordt.  

   
 
Na de koffie volgden we de meneer des huizes naar de ruime weide met damhertjes, 
pauwen en Brahma kippen in de kleuren patrijs, zilverpatrijs en Aziatisch patrijs. De 
hennen liepen vrij op de wei en de jonge dieren liepen in een grote overdekte ren bij 
elkaar. Voor het laten uitkomen van de eieren wordt gebruik gemaakt van een 
broedmachine. Het doel is om te fokken richting het Europese type. In een andere aparte 
stal waren nog enkele opfok hokken aanwezig waar gewerkt wordt aan het doel om zowel 
het type als de kleur zilverpatrijs te verbeteren. Kruisingen van Patrijs x Zilverpatrijs 
worden gemaakt en het is nog even kijken hoe dat uitpakt. Kortom; een leuk project ! 
 
Panningen 
Voordat we het huisadres van de familie Joosten bezochten, werd er voorgesteld om eerst 
een ander adres te bezoeken, namelijk het adres waar de familie een deel van hun kippen 
heeft ondergebracht. We kwamen aan op een erf met verschillende overdekte weides. Het 
woonhuis wordt bewoond door een weduwe en haar kinderen, die geen gebruik meer 
maakt van de grond. Luuk en Guus mogen de weides gebruiken voor de kippen en 
hebben daarbij de beschikking over voorzieningen zoals water, stroom en opslagruimte. 
De tegenprestatie is het netjes en toegankelijk houden van het erf. Mooi toch, zo help je 
elkaar en wordt de ruimte optimaal benut. 
We zagen een groot aantal volwassen Hollandse krielen in de kleuren zilverpatrijs en 
geelpatrijs.  



16 

Zoon Guus wilde graag een eigen ras en zo kwam hij uit op de Antwerpse Baardkriel. De 
jonge dieren waren hier niet aanwezig, deze worden gehouden op het woonadres in 
Panningen, daar mochten we ook even een kijkje nemen. Daar zaten alle jonge dieren in 
speciaal daarvoor gemaakte hokken en werd er met veel passie gesproken over diverse 
werkwijzen en handigheidjes met betrekking tot het verzorgen, fokken, selecteren, 
opfokken en alle registratie daar rondom.  

 
 
Egchel 
Daar gingen we weer, in de bus, op weg naar de familie Schaareman. Daar kwamen we 
aan op een groot erf. Al snel werd duidelijk dat er hier verschillende dieren gehouden 
worden. We liepen langs de vele volières en weides waar de dieren op een natuurlijke 
wijze en met veel ruimte worden gehouden. Jan fokt voornamelijk met de Brakel in de 
kleuren goudbrakel, zilverbrakel en stertekening. Naast de dieren was er nog veel meer te 
bewonderen, namelijk de enorme notenboom en nog een hele gaard met kersenbomen. 
Toen we voorbij de dieren waren lag er nog eens een groot stuk tuin waar diverse 
gewassen verbouwd worden. Er stonden grote rabarberplanten, hele rijen met 
zomerazalea’s en wortels in zogenaamde overdekte tunnels. Volgens Jan waren we net te 
vroeg voor de bloei, over enkele weken staan de bloemen volop te pronken in allerlei 
kleuren, we kunnen ons wel voorstellen dat dit een prachtig gezicht moet zijn. Goede 
reden om nog eens terug te komen, toch? Toen we terug liepen naar de bus vroegen we 
ons nog wel iets af; is Jan nu meer gepassioneerd over zijn dieren of over zijn bloemen?  
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Maasbree 
Het op een na laatste adres bevond zich in Maasbree waar we warm werden ontvangen in 
een prachtige kas door (nog een) familie Joosten. Ons werd koffie, thee en wat lekkers 
aangeboden en we genoten daarbij van het uitzicht op de mooi aangelegde tuin. In twee 
groepjes werden we rondgeleid, de kas liep nog een heel stuk door. Aan de buitenkant 
werden de kippen gehouden in ruime verblijven en de kuikens hebben een eigen verblijf 
welke meer afsluitbaar is tegen kou en hitte. Er werden verschillende complimenten 
gegeven, voornamelijk over de hygiëne en de schoonheid van de kippen. Het ging hier om 
de Sabelpoot kriel in de kleur Parelgrijs. Ook zaten er zwarte in witte dieren tussen, deze 
worden onder andere ingezet om de dikte van de veren bij de Parelgrijze dieren te 
verbeteren. Via een ander gedeelte van de kas liepen we weer terug richting de koffietafel, 
waar we verrassend genoeg eerst nog door een gedeelte met cactussen werden geleid. 
Ook hier keken we onze ogen uit. Dit is, naast de kippen, ook een hobby die met veel 
passie uitgevoerd wordt. Wat een prachtig gezicht en wat was alles keurig verzorgd. 
 

    
 
Venlo 
Om het laatste adres te bezoeken gingen we naar Venlo, waar Leon en zijn zoons ons 
verwelkomden. We dachten dat we bij een dierentuin beland waren, maar nee, het was de 
tuin! Maar waren er ook dieren? Ja hoor, na een klein stukje te lopen gingen we de bocht 
om en daar liep de tuin nog een heel eind door. Grote verblijven en volières met 
bijbehorende binnen verblijven werden bewoond door allerlei soorten kippen. Megagroot 
(serieus, zo groot heb ik een kip nog nooit eerder gezien), groot, klein, kriel en dan nog 
een grote variëteit aan kleurslagen. Er waren Brahma’s in de kleuren zwart, buff, blauw, 
zilver gezoomd, Columbia zwart en blauw en nog verschillende krielsoorten zoals de 
kraaikop, Brabanter, Welsumer, Cochin, Marans, Vechtkrielen en nog wat Serama’s. Ik zal 
nu vast wat soorten en/of kleuren niet genoemd hebben, er was ook zoveel te zien! Ook 
zagen we nog Bronskalkoenen en daarvan een enorme haan waarvan je zijn 
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aanwezigheid niet kon missen. Alle volières en weides waren voorzien van stroom om de 
dieren te beschermen tegen roofdieren. In een schuur komen de eieren uit in een 
broedmachine en worden de kuikens de eerste tijd gehouden in grote bakken met een 
warmte lamp. Ook hier werden we in twee groepjes rondgeleid om zoveel mogelijk te 
kunnen zien en horen. Daarna namen we plaats onder een grote overkapping en was alles 
goed verzorgd met belegde broodjes, broodjes kroket, soep en voor elk wat wils te 
drinken. Even bijkomen, wat hebben we veel moois gezien en (bij)geleerd.  
We keerden terug naar de bus en gingen vol met nieuwe ideeën en indrukken weer 
richting Barneveld.  
Wij willen kleindiervereniging Onder Ons Helden Limburg en hun leden heel hartelijk 
bedanken voor deze leuke, leerzame en goed verzorgde dag! 
 
 
 

        

       
                    

      
 

Een rotonde in Panningen De hertenwei van de Fam. Cuypers 
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Agenda 

Door 

De redactie 

 
 
 
   3 juli 2019     Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
  31 juli 2019       Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
  4 september 2019  Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19 
  6 september 2019  Opbouw kooien jongdierendag. Manege, Kapweg 30,   
                                       Kootwijkerbroek. 
  7 september 2019  Jongdierendag met na afloop weer opruimen.    
 
 
 
          
Uitgeknipt: Uit De Woudenberger van 30 april 2019 
        

 

 

 
 
 
 
 
 
 


