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VOORWOORD

Door
Rien Top

Met het schrijven van het voorwoord naderen we alweer het einde van het jaar 2017.
Al met al mogen we terug zien op een goed fokjaar, de predicaten op de tentoonstellingen
logen er niet om. Heel veel fokkers mochten met F en ZG, en enkelen zelfs met een U,
na afloop van Gallinova hun dieren mee naar huis nemen.
Natuurlijk was er ook gemopper over de keuringen, dat is altijd het geval, maar het oordeel
van de keurmeester is bindend.
Of waren er toch niet zulke goede dieren ingestuurd ?
Ondanks alle mee en tegens mogen we terug zien op een mooie en geslaagde SHOW .
Wat lieten we de friet met snack naar keuze goed smaken na een super snelle afbraak.
En nu vooruitblikken naar de Noordshow in Assen. Voor allen die daar hebben ingestuurd
veel succes.
We zien uit naar het nieuwe fokseizoen 2018 als de shows achter de rug zijn om de
foktomen samen te stellen, paren te vormen , welke ram bij de voedster enz.( begint het al
te kriebelen ?)
Altijd weer spannend wat er uit het ei komt en geboren wordt, worden het
tentoonstellingsdieren of moeten ze de pan in?
We wensen iedereen alvast een F fokseizoen 2018 toe.
GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN HEEL VOORSPOEDIG 2018

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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UITSLAG CLUBPRIJZEN
Gallnova

Grote Hoenders
Krielen
Konijnen
Sierduiven

E. Meerveld
T.C. Zuyderduyn
M. Ivanov
A. Visser

Sier-en watervogels M.Top

TATOEEREN
2017

Zijdehoen
Vr. j.
Columbia
Vr.j.
Alaska
Vr. j.
Ned. Schoonheids doffer j.
Postduif
Versicolortaling
Vr.j.

U
1e F
U
95 punten
1e F

Door
Door:

Jarno van den Berg
Evert Meerveld

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 meeste 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 ook 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 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 8 augustus, 5 september.
Voor wijzigingen moet u de HANEPOOT raadplegen.

CONTRIBUTIE 2017

Door
Jan Vogel

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Weer tijd om uw contributie te betalen.
De contributie per 1/1/ 2018 bedraagt € 15,--. De contributie voor jeugdleden bedraagt
€ 5,--. Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer:
NL71 ABNA 0468 4644 68 ten name van K.V. Gallinova.
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NOORDSHOW

Assen

Door:
Corrie Top

Zaterdag 6 januari gaan we weer naar de Noordshow in Assen
Opgeven graag voor 31 december Corry Top.
Emailadres: rctop59@gmail.com Tel. 0342-414396
We vertrekken vanaf de Vetkamp in Barneveld om 8.45 uur.
Dit gezellige dagje uit kost u slechts: € 15,--, dit is inclusief de entree van de show.
Niet leden betalen € 20,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar € 10,00
In de bus hoort u hoe laat wij weer richting Barneveld vertrekken.
Om de dieren op de show te krijgen moeten deze er eerst naar toe gebracht worden.
Ane Visser is weer bereid om de dieren naar Assen te brengen. De kosten hiervoor zijn €
2,00 per dier. (dit betaalt u ook bij de landelijke vervoerdiensten).
Laat Ane even weten hoeveel dieren u meegeeft . (0342 417723)
Zorg dat de dieren Woensdag 3 januari om 12.00 uur op de Thorbeckelaan 103,
Barneveld zijn.

VERSLAG GALLINOVA

Door
Verschillende leden

Hoenders door Martin Zwanenburg
Er waren volgens de catalogus 959 dieren ingeschreven, maar door de vele a-b-c-d-f-g en
zelfs een h toevoeging aan bepaalde kooinummers moeten het er meer dan 1000 zijn
geweest. Een heel goed aantal voor onze mooie vereniging Gallinova.
Er waren meer dan 750 kippen in geschreven, dat is drie kwart van het geheel.
Veertien grote hoendersoorten en zesendertig krielsoorten
Laten we er met zijn allen ons er voor behoeden dat de tentoonstelling geen teleurstelling
wordt. Vaak hebben we hoge verwachtingen van onze dieren, maar we weten nog niet wat
medefokkers voor kwaliteiten in hun hokken hebben. Met jongdierendag meten we de
kwaliteit van de dieren binnen onze vereniging, maar nu komen de dieren overal vandaan
en zijn de verrassingen niet van de lucht. Soms is het zelfs zo, als er bij een dier te veel
fouten worden ontdekt de fout bij de keurmeester ligt, maar of dat zo is?
Of een week terug had ze nog een F en nu maar een ZG, hoe kan dat nou?
Als je dat niet snapt zou ik zeggen, volg zelf maar een keurmeesters examen voor de
rassen die je zo goed kent en ga foutloos keuren!
We zijn ook een kippendorp, ik heb onze kippenclub leden een beetje gevolgd en daar wil
ik mijn mening en waarneming graag met u delen.
Te beginnen met de grote hoenders: ·Combinatie Riezebos met de Nederlandse leghorn
Exchequer de 1ste F en twee ZG’s.
De Bresse hoen zowel bij de hanen als de hennen de 1ste F een zeer goed resultaat.
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De familie Top met de dubbel gezoomde Barnevelders belandde in de middenmoot met
enkele ZG’s.
Bij de zijdehoenders was de strijd heftig omdat de dieren van zeer hoge kwaliteit waren.
Er waren 51 grote zijdehoenders ingeschreven
Zwanenburg had de 1ste F bij de hanen en de 3de F bij de hennen.
De heer Meerveld legde met een dikke U en een 2de F beslag op de eerste twee plaatsen
bij de hennen en zijn andere dieren hadden allemaal een ZG.
Tevens had hij de mooiste grote hoen van de show, wat een prestatie!
De krielen
Bij de Hollandse kriel patrijs kon Karel Benschop aardig mee komen, maar het pluimvee
museum moest er erg aantrekken om mee te kunnen komen. Dit ging de heer Busser met
de zilver patrijs beter af met drie ZG’s. De kleurslag wit patrijs werd sterk
vertegenwoordigd door G. Donkersteeg met maar liefst 6 maal ZG.
De sabelpootkriel porselein werd vertegenwoordigd door Corstiaensen met een 1ste F en
een 2de ZG bij de hanen en bij de citroen-porselein een 1ste ZG, best goed!
Riezebos haalde bij de Groninger Meeuw citroenpel de 1ste ZG bij de hanen en de 1ste F
bij de hennen en de 2de en 3de ZG, zeker niet onverdienstelijk.
Bij de zijdehoenders buff van Aline Donkersteeg een erg moeilijke kleur maar de
bekroning was maar matig. Er waren 37 zijdehoenkrielen dus de concurrentie was best
hoog.
Bij de Brabanterkriel was Geelhoed met meerdere F’s en ZG’s de absolute winnaar
Wat mij sterk verbaasde was de ruime omschijving van de oogkleur van dit ras.
Bij de Amrock gestreept de 1ste F en meerdere ZG voor mevrouw van Leeuwen.
Hier laat Meerveld zien dat hij bij de krielen er ook wat van kan, bij de Houdan zwartbont
een 1ste F en een ZG en bij Nederrijnse kriel geel koekoek 2 maal ZG.
Bij de Welsumerkriel bleef Overeem steken in de middenmoot, maar van Ramshorst zeker
niet.
Het was niet wat hij gewend was, maar met een 2de F en meerdere ZG’s zeker niet slecht.
Toen de keurmeester moest kiezen tussen de beste pepering of de warmste rode gloed op
het diertje besloot hij te kiezen voor de beste pepering. De eerste plaats was deze keer
helaas niet voor van Ramshorst.
Tolboom met zijn Plymouth Rock kon met enkele ZG’s goed meekomen, maar er ging een
andere met de 1ste F vandoor, jammer!
Bij de Barnevelders zilver gezoomd bleef Top in de middenmoot hangen want er waren
andere topdieren bij de barnevelders.
Dan als laatste Zuyderduyn met zijn Wyandotte zwart columbia, net geen eerste plaats
ondanks de vele ZG’s.
Bij de blauw columbia was hij onbetwist de beste, een 1ste F en meerdere ZG’s
Bijzonderheden tijdens Gallinova was het keurmeester examen en het glazen EI.
Helaas was het ei niet doorzichtig en is door vele bezoekers amper bekeken.
De bloemenverkoop ging erg goed en er bleef geen plant onverkocht staan.
Na het uitkooien was de hal in een rap tempo weer opgeschoond dankzij de vele
medewerkers. Dit is dan ook door het bestuur beloond met drank, heerlijke patat en een
snack naar keuze.
Ik heb van de opbouw, de show en de afbraak genoten, medefokkers harstikke bedankt.
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Konijnen door Jarno van den Berg
Op een avond kreeg ik het als arm jeugdlid te horen, ik moest een stukje schrijven over de
konijnen op Gallinova 2017. Ik had geen idee hoe ik moest beginnen, dus dacht ik laat ik
gewoon bij het begin beginnen.
Meestal laat ik in januari de voedsters van mijn Lotharingers dekken, dan heb ik in februari
de eerste jongen. Na ongeveer 6 tot 7 weken selecteer je de beste op tekening er uit en
gaat de rest weg. Dan weet ik ook hoeveel hokken ik ongeveer leeg heb voor de jongen
van de Rexen. Die voedsters laat ik dan in april dekken, zodat ik in maart de jongen heb.
Na een aantal maanden selecteer je dan de mooiste jongen eruit op oorlengte, bouw en
gewicht. De rest gaat dan weg. Dan heb je bijna alle hokken vol zitten met konijnen voor
het showseizoen. Helaas is het dit jaar bij mij met de Rexen niet zo goed gegaan, 3 gingen
er plotseling dood en de andere die ik had ingeschreven voor Gallinova waren verslaafd
geraakt aan het nippeltje van het waterflesje waardoor de hokken helemaal nat waren en
de konijnen zelf ook. Dus toen had ik voor Gallinova alleen nog maar de Lotharingers, ook
maar 2 helaas, omdat dit jaar weinig jongen een mooie tekening hadden.
Op vrijdag ochtend was het keuren, de meeste konijnen hadden het erg goed gedaan,
helaas waren het er niet zoveel als ik hoopte, van de Rexen was er niet één en van de
Lotharingers maar vier. De Weners waren in de meerderheid, in de kleuren konijngrijs en
blauw. De zwarte Alaska voedster van onze Bulgaarse vriend Mariyano kwam als
winnares uit de strijd naar voren, gelukkig hadden de meeste konijnenfokkers zich daar
een beetje op kunnen voorbereiden, omdat het met tatoeëren al duidelijk werd dat één van
zijn Alaska’s zou gaan winnen!
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Als laatste wil ik nog zeggen, dat ik ook dit jaar weer heel erg heb genoten van de
prachtige show en de gezelligheid. Ik hoop dat dit voor altijd zo blijft en dat er volgend jaar
wat meer konijnen zijn te zien!

Sierduiven door Ane Visser
Dit jaar meer sierduiven dan wij gewend waren de laatste jaren.
Een mooie mix van rassen uit de diverse groepen welke bij sierduiven gehanteerd worden.
Hollandse kroppers zijn grote kroppers met een rijke voetbevedering. In zwart-, rood- en
geelroek (éénkleurig) waren ze te bewonderen. Op schilderijen uit de 16 e. eeuw worden ze
al afgebeeld.
De Spaanse kropperrassen Murciano en Morrillero zijn temparamentvol en beweeglijk.
Uit de groep vormduiven de Nederlandse Schoonheidspostduif. Dit is een veredelde
postduif met afwijkende kopvorm. Bij dit ras is van snavelpunt tot achterhoofd er sprake
van een vloeiende booglijn. De Syrische Swifts zijn langwerpig van bouw en dat wijst er op
dat ze goed kunnen zweven.
Duiven uit de groep meeuwen zijn te herkennen aan de dwarsveertjes op de borst wat
“jabot” genoemd wordt. De Oud Hollandse Meeuwen hebben daarbij ook nog een puntkap
en vallen verder op met hun gekleurde vleugels en een middellange snavel. Veel
sierduiven liefhebbers zijn ooit begonnen met deze meeuwtjes. De Figurita Meeuw is een
Spaans ras, erg klein met opgerichte houding en is momenteel erg populair. De prachtige
forse Krulduiven stalen de show. Deze krullen op de vleugels zijn op een natuurlijke wijze
zo gegroeid en doen hun naam eer aan. De keurmeesteres
bleek ook onder de indruk, vooral van de oude doffer, en maakte hem de mooiste van de
show.
De groep waar duiven een afwijkende veergroei zien, noemen wij structuurduiven.
De laatse groep is die van de tuimelaars. Van oorsprong rassen welke konden duikelen in
de lucht.
Deze eigenschappen zien wij bij de meeste rassen nu niet meer terug.
Gemeenschappelijk hebben ze wel een witte oogkleur. De Shiraser is een bont getekende
tuimelaar. Eén van de kleinste tuimelaars is de Stettiner tuimelaar, waar en kop- en
snavelvorm het belangrijkste beoordelingspunten zijn.
In dit zestal bevond zich de mooiste op-één-na van deze show.
Nu maar hopen dat meer liefhebbes volgens jaar ook op Gallinova hun sierduiven in gaan
zenden.
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Sier en Watervogels door Rien en Corrie Top
Onze vereniging heeft niet veel watervogelfokkers onder haar leden maar op de show
mogen we toch elk jaar een klein aantal dieren begroeten . Je hebt fokkers die
oorspronkelijke watervogels en fokkers die gedomesticeerde watervogels fokken . Op
onze show waren maar 9 gedomesticeerde watervogels.
2 Toulouse ganzen, prachtige dieren met allebei een fraai predikaat . De bezoekers staan
altijd verbaasd te kijken naar deze grote vogels die maar weinig mensen thuis kunnen
houden omdat ze veel ruimte nodig hebben . De 7 kwakers lieten zich goed horen en dat
maakt dat deze vriendelijke eendjes bijna niet gehouden kunnen worden in een woonwijk
want het geluid van deze kleine kwakers klinkt luid en duidelijk door de wijk . Er waren 27
oorspronkelijke watervogels verdeeld over 3 fokkers . Gerrit Koerhuis bracht 2 mooie
brandganzen voor, dieren die ook in de natuur veel voorkomen maar die prima samen met
andere dieren gehouden kunnen worden op een dierenweide. R Teunissen bracht de
meeste watervogels mee naar Gallinova en ging ook met de hoofdprijs naar huis . Zijn
zilver wildkleur Carolina eend en zijn witte Mandarijn eend kregen een U. Het waren ook
prachtige dieren om te zien . De 2 Sikkeleenden , de Europese Smienten en de
Chilitalingen konden goed mee komen . De dieren van de familie Top , 3 jonge
Marmertalingen en 4 jonge Vercicolortalingen gingen met fraaie en zeer goede predikaten
naar huis .Toch een leuk aantal watervogels dat voor afwisseling zorgt op onze show . Hoe
het volgend jaar gaat met de watervogels ???? Vanaf 1 januari 2018 mogen de vogels niet
meer geleeuwiekt worden wat er bijna zeker voor gaat zorgen dat we in de toekomst ook
losvliegende eenden zullen waarnemen op een tentoonstelling .
Er waren 8 siervogels op Gallinova, de kleinste collectie dieren van de show. Ons lid Gerrit
Koerhuis bracht een Diamant duifje en een Brilduifje mee die een ZG en een O op de
predikaat lijst mee naar huis kregen. De familie van Werven brachten een Steenpatrijs en
een Ricket bospatrijs mee, allebei zeer goede dieren ook de lachduifjes in verschillende
kleuren hadden prachtige predikaten . Het houden van siervogels is een hobby op zich
waar niet heel veel mensen mee bezig zijn maar wat wel voor afwisseling zorgt op een
tentoonstelling.
Na jaren mochten we ook weer 9 cavia's verwelkomen op Gallinova .Gert Brouwer bracht
3 gladhaar Zalm Agouti cavia's mee en nog 3 Rex cavia's, deze dieren gingen met zeer
goede predicaten weer mee naar huis. De 2 gladhaar Lilac cavia's van de Combinatie
Parkzicht kregen een F en werden de mooiste maar ook de cavia's Rus zwart en de Rex
rood wit konden goed meekomen.
Het publiek had veel belangstelling voor deze kleine vriendelijke huisdieren . In een grote
volière zaten nog Bronsvleugel duiven en op de grond scharrelde een koppel roulrouls een
mooie aanvulling voor een leeg plekje. Het showen van sier en watervogels geeft voor de
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vereniging wat extra aandacht en werk omdat ze meer stro/hooi en speciaal voer nodig
hebben maar dat hebben we er graag voor over .
De tuin van onze dierenliefhebbers van Aviornis was heel mooi om te zien en zorgt voor
afwisseling. De vogels waar deze mensen mee kweken zien we niet elke dag om ons
heen. Wij (Topjes)moesten van Aviornis de hartelijke groeten overbrengen aan al onze
leden en ze laten ons weten heel erg blij en dankbaar te zijn dat ze van onze ruimte
gebruik mochten maken om hun hobby aan ons publiek te laten zien .
De knuffeltafel was een grote trekpleister voor de vele kinderen die een bezoek brachten
aan Gallinova . Ik geniet “en ik denk vele leden met mij” als ik die kleine kinderkopjes met
die glanzende oogjes zie ,die dan doodstil zitten te genieten van een heel erg tam konijn
op schoot of heel verbaasd zijn als ze over het kopje van een eendje of een duif aaien.
Sommige vinden het eerst heel griezelig maar na tijdje rustig toekijken gaan dan heel
voorzichtig die kleine handjes richting de dieren . Heel trots laten ze dan zien dat ze het
toch durven om de dieren aan te raken en vervolgens zijn ze met geen stok meer mee
naar huis te krijgen, arme ouders .
We kijken terug op een wel zeer geslaagde Gallinova waar vele van hebben genoten en
niemand zich heeft verbaasd dat er entree moest worden betaald , het kassa aanzicht was
nog heel erg vertrouwd voor ons en Huib heel hartelijk dank voor je inzet.

Een foto-impressie van Gallinova 2017
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OP BEZOEK BIJ
Piet Bodingius.

Door
Kees Corstiaensen

Ras: Hollander.
Kleurslagen: zwart, bruin en recent ook de kleur ijzergrauw.
Op welke manier bent U met deze hobby begonnen?
Van jongs af aan altijd dieren gehad.
Reeds lange tijd en nog steeds zijn het de siervissen, niet alleen het houden ervan, maar
ook het kweken zelfs in grote aantallen. Van de jonge vissen gaan er naar aquaria van
dierentuinen of ook naar het buitenland.
Konijnen, aanvankelijk Vlaamse reuzen en Weners, maar later Hollanders, vooral na de
pensionering is het aantal Hollanders sterk uitgebreid.
Kippen, o. a. Minorca’s, Brahma’s en Hollandse krielen.
Wanneer bent U lid geworden van Gallinova?
Sinds kort lid van Gallinova.
Het lijkt een gezellige vereniging met veel goede en gedreven fokkers.
Welke vakbladen leest U?
Kleindieren Magazine en het duitse Kleintierneues.
Artikelen, vooral wat betreft de achtergrond van de fokkerij.
De Standaard van de rassen.
Boeken geschreven door fokkers; het lijkt wel of er tegenwoordig minder door fokkers
wordt geschreven.
Bent U lid van een speciaalclub?
Ja, van de Hollanderclub. Deze houdt fokkersdagen, de leden gaan op hokbezoek, waarbij
een fokker vertelt over zijn stam en de stamopbouw. Jongdierendagen worden
georganiseerd en het kampioenschap op de Noordshow.
Deelname aan het kampioenschap tekeningrassen te Tiel.
Piet is ook bestuurlijk actief geweest en heeft o.a. bij de KLN in de commissie dierwelzijn
gezeten.
Wat doet U aan fokadministratie?
In een schrift wordt de afstamming bijgehouden, de paringen en de
vruchtbaarheidsgegevens van de voedster, zoals drachtigheid na hoeveel dekkingen,
grootte van de worp, aantal grootgebrachte jongen per worp, uniformiteit van de jongen,
leeftijd van de voedster en totaal aantal grootgebrachte jongen. Als genoemde
voortplantingsfactoren achteruit gaan, kan dit betekenen dat de graad van inteelt
toeneemt.
Het gaat vooral om de foklijnen goed zuiver te houden. Daardoor is de gemiddelde
bezetting van de “stal” 12 rammen en 6 voedsters.
In het gesprek blijkt dat de beoordelingskaarten voor hem nog op de tweede plaats
komen.
Hoe is de huisvesting van de dieren?
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Binnen is een blok van 3 x 3 = 9 gelijkvormige hokken.
“Buiten” nogmaals 3 hoog x 8 = 24 dezelfde gelijkvormige hokken. Daardoor ziet het er
allemaal heel netjes uit.
Langs de buitenhokken loopt een smalle voergang. Van boven is de gang plus de hokken
overdekt met een semidoorzichtige plastic golfplaat. Het kan hier dus wel vriezen.
Het voorfront van het hok wordt gevormd door het deurtje met 2,5 cm x 2,5 cm gaas.
Een opstaande plank dient om het strooisel binnen te houden.
Hokinventaris.
Aan elke zijkant van het hok is een metalen plaatje aangebracht met een kier waar de
metalen bakjes inhaken, de voerbakjes rechts en de drinkbakjes links.
De bodem van het hok is dicht, loopt horizontaal en wordt bedekt met een laag houtkrullen
en daarbovenop een royale laag stro. Hoewel de urine opgenomen wordt door de
houtkrullen, is het nodig om wekelijks de hokken uit te mesten; het strooisel plus de mest
wordt gecomposteerd en ondergespit op de volkstuin. Stro en houtkrullen zijn arm aan
stikstof, dus extra N toevoegen.
Er worden geen nestkastjes gebruikt. De voedster maakt zelf het nest van stro en wol.
In sommige gevallen wordt wel eens een schap of plank op zekere hoogte aangebracht
waar de voedster op kan springen om de jongen te ontwijken.
Jonge dieren.
In beginsel werpen de voedsters 2 x per jaar. Gemiddeld ligt het aantal jongen per worp
boven de 6. Het komt zelfs voor dat een voedster een worp van 11 grootbrengt.
De jongen worden gespeend op een leeftijd van 7-8 weken. Vaak worden de jongen
geleidelijk gespeend: eerst de jonge rammen eruit, later de voedsters en soms blijft er wel
een goede jonge voedster langer bij de moeder.
Jonge voedsters gaan op een leeftijd van ongeveer 9 maanden voor het eerst naar de
ram.
Gezondheidsaspecten.
Uitgangspunt is: de konijnen in de stal moeten 100% natuurlijk gezond zijn.
Daarom wordt er niet standaard geënt tegen RHD (Rabbit Haemorragic Disease), dit om
het auto-immuunsysteem van het lichaam niet aan te tasten. Je kunt dan niet meer zien of
een dier besmet is met de ziekte. Met andere woorden: de top blijft in de stal en andere
(goede) dieren gaan naar de show, worden geënt en worden niet verder gebruikt voor de
fok.
Wat wordt er gevoerd?
Standaard krijgen de dieren M5 korrel van Havens, vaak gemengd met premium fiber mix
(wat een mengsel is van korrel gemengd met o. a. geplette granen). ’s-Winters krijgen de
dieren ook wel paardenmuesli bijgevoerd, vanwege dat hier extra Zink in zit. In de
konijnenkorrel zit namelijk te weinig Zn.
Naast de korrel krijgen de dieren wel wortelen, selderij, peterselie en gedroogd brood.
Welke bijzondere kenmerken hebben Uw dieren?
Zeer belangrijk zijn het type, de bouw en ook de aftekening.
Verder is het van belang dat de dieren niet het maximale gewicht van 2,75 kg
overschrijden.
Het grootste deel van Europa houdt een maximum gewicht aan van 3 kg. Nederland geeft
dus de voorkeur aan lichte, geblokte dieren, terwijl Piet graag dieren importeert vanuit
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Duitsland en Tsjechië. Deze dieren zijn dikwijls langer en vallen dus in ons land buiten de
standaard.
Wat houdt U bezig in deze liefhebberij?
Proberen een gezonde stam te krijgen en te houden.
Het schept plezier om met deze boeiende hobby bezig te zijn.
Belangrijk is bovendien het onderhouden van plezierige contacten met andere fokkers.
====================================================================
De oogst van Peter van Ramshorst op Oneto Enschede.

De winnende Welsummerkriel m/o

Epinal-France
25-26 november 2017

Door
Martin Zwanenburg en
Hans Ringnalda

Op 24 november reden we eerst 200 km naar Hans Ringnalda en overnachtten in “De
Orshof” in Neerglabbeek.
Hans is alweer volop bezig met het bouwen van rennen (tunnelserres van VanTack) en het
aanschaffen van zijdehoenders die hij nodig heeft om weer nieuwe “dingen”, die hij in z’n
hoofd heeft, te maken. De volgende dag reden we door naar Epinal in Frankrijk, zo’n 450
km, waar de Europese Show voor Zijdehoenders en de Europese Show voor Orpingtons
was.
Epinal ligt ongeveer 100 kilometer onder Metz waar verleden jaar de grote Europashow
was.
Het was een show van konijnen, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen en kippen, in totaal
zo’n 2675 dieren.
Opvallend was dat bijna twee derde van de inzendingen grote dieren zijn.
Krielen, tropische eenden, kleine duiven en konijnen waren sterk in de minderheid.
In Nederland is dit net omgekeerd, daar zien we steeds meer de kleine versie van de
diertjes verschijnen, dit scheelt ruimte en voer. Ik denk dat zuinigheid en de ruimte vaak bij
ons hierbij een grote rol speelt.
Dieren bij ons worden vaak erg menselijk behandeld en het aai- en knuffelgehalte ligt bij
ons erg hoog.
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In de zuidelijke landen ligt het nutgehalte veel hoger, dus verdienen grote dieren meer de
voorkeur. De Orpington en de Zijdehoenders vulden met zijn tweetjes de halve show.
De catalogus was vooraf gedrukt, dieren, inzenders en adverteerders stonden er allemaal
in. Maar de behaalde predicaten werden door de tentoonstellingsecretaris uitgeprint en op
het laatst toegevoegd op losse velletjes papier. Dus bijna direct na de keuring was de
complete catalogus klaar.
Opvallend was de Franse manier van showen, geen opgepoetste dieren, geoliede
kammen of pootjes. Behoudens wassen is conditioneren daar amper aan de orde!
De kooien en de hal waren keurig verzorgd en er was een grote catering door vrijwilligers.
Lege dozen voor gekochte dieren waren keurig geregeld en de mensen konden deze in de
rij staande ophalen en ondertussen met elkaar gezellig over kipjes en kuikentjes praten.
De prijzen van de zijdehoenders lagen in de meeste gevallen tussen de €40 en € 60, dus
redelijk.
We hebben ons het meest verdiept in de zijdehoenders, 332 grote en 108 krieltjes.
De kwaliteit van de diertjes was niet wat wij er als nuchtere Hollanders van verwachtten.
Op Europees niveau kunnen wij aardig meekomen, misschien zijn wij zelfs wel erg
veeleisend bij onze diertjes. Wij vonden de grote iets te hoog gesteld, te weinig
voetbevedering (Duitse invloed), erg kleine kinlelletjes en vaak ontbrak de mooie
purperblauwe kleur bij de oorlelletjes. De meeste vleugels waren rafelig en te weinig
opgetrokken.
Ook de scheve staarten van enkele dieren, wat plotseling ook bij ons meer optreedt,
werden amper of niet afgestraft.
Opvallend was een fraaie parelgrijze hen, die echter door het missen van een nagel werd
gediskwalificeerd. Ook bij de blauwe enkele fraaie dieren. Leuk was het trio
koekoekpatrijs, een fraaie kleur die bij zijdehoenders echt past. Ook was er een
zalmkleurige haan ingezonden. Door de Franse club waren fraaie prijzen beschikbaar
gesteld.
Voor de keurmeesters die het Frans niet machtig waren was er een handleiding met de
benamingen van onderdelen in het Frans. Mario Griekspoor, de Nederlandse keurmeester
die er ook keurde, heeft dit op de Franse manier gedaan en lag met de eindbeoordeling op
dezelfde lijn als zijn Franse collega’s.
Ook aan PR was aandacht besteed, in ons hotel zagen we verslagen van de show in de
kranten.
De show was zeker de reis van 1.300 km waard en we hebben een paar gezellige dagen
gehad.

Tunnelhokken van Hans
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Prijzen tafel van de Franse hoenderclub

Het bestuur en redactie wenst u
Fijne Kerstddagen
en een
Voorspoedig en Succesvol 2018
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Kleurplaat
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AGENDA

Door
De redactie

3 januari 2018
6 januari 2018

Vervoer dieren naar de Noordshow
Met de bus naar de Noordshow

Vertrek 14.00 uur
Vertrek 8.30 uur

Uitgeknipt uit de Barneveldse Krant van woensdag 1 november 2017
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