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VOORWOORD

Door
Anne Visser

Het is het gesprek van de dag. Corona en Covid 19 beheerst momenteel en al vanaf het
voorjaar van 2020 het nieuws. Het heeft veel invloed op mensen wat betreft gezondheid,
werk, school, contact met naasten en familie en ook het beleven van onze kleindiersport is
anders dan we gewend zijn. De besmettingscijfers en opnames in het ziekenhuis daalt al een
aantal weken en zijn er versoepelingen afgekondigd. Dit betekent dat we ons vrijer kunnen
bewegen en dingen doen waar we lang geduld mee moesten hebben. Meer gasten
ontvangen thuis, museum- en theaterbezoek is weer mogelijk en als de situatie het toelaat
lijkt het erop dat na de zomer zo’n beetje alles weer kan zoals het voorheen ging. Zaterdag 5
juni ging ook het Nederlands Pluimveemuseum weer open en dat geeft het bestuur en al de
vrijwilligers weer toekomstperspectief. Zelf mocht ik weer een aantal bezoekers rondleiden
op afstand en met mondkapje. Eerlijk gezegd ben ik al gewend deze maatregelen te treffen
op momenten dat ik met andere personen in contact komt. Er worden ook voorbereidingen
getroffen om weer Jongdierendagen en Shows te organiseren. Het lijkt erop dat vanaf
september weer een start gemaakt kan worden, misschien nog met beperkende
maatregelen, maar bekijken het positief. Ook is gebleken dat mensen met onze hobby veel
voldoening vonden door met hun dieren bezig te zijn en daardoor ook de zinnen konden
verzetten. Het is fijn dat in dergelijke situaties men thuis zijn hobby kan uitoefenen. Bij mij is
ook de groentetuin een grotere uitdaging geworden dan voorgaande jaren. Het gaat niet
steeds zo goed als je gehoopt hebt, maar wel handig als je vers je groente uit de tuin kunt
halen en niet hiervoor naar de winkel hoeft. Wat betreft de shows van het komende seizoen
zijn er wel ontwikkelingen. De Noordshow, die de laatste jaren begin januari in Assen in de
TT-hal werd gehouden is verplaatst naar Hardenberg later in januari, omdat de hal in Assen
te koop staat/stond en erg onzeker was of er tijdig iets te regelen viel. De Gelderlandshow
werd de laatste jaren in Wychen gehouden en zou vorig jaar naar de Metropool te Druten
gaan en dit leek een prima alternatief. Voor komend seizoen moest de organisatie echter
weer op zoek naar een andere geschikte plek en die is gevonden in Nijkerk bij Hart van
Holland. Het weekend voor de Kerst zal dit plaatsvinden. Gallinova zal waarschijnlijk ook wel
benaderd worden om vrijwilligers te vragen bij opbouw en opruimen. Hopelijk is het gemis
van elkaar treffen bij de activiteiten van onze vereniging en bezoek aan tentoonstellingen
weer mogelijk en dat houdt de liefhebberij levendig. Nu deze zaken er zitten aan te komen
kunnen we weer kijken naar de ontwikkeling van onze dieren en keuzes maken welke
exemplaren geschikt zijn om in te sturen op de Jongdierendagen of op de Shows. Het
competitiegevoel is bij veel liefhebbers aanwezig en als op sportieve wijze hiermee wordt
omgegaan, geeft dat een tevreden gevoel. In de tweede kamer is een wet aangenomen
welke erop neerkomt dat onze huisdieren optimaal hun natuurlijk gedrag moeten kunnen
uitoefenen. Wat ik ervan begrepen heb is dat deze wet veel dingen niet meer mogelijk maakt
en het houden van (huis)dieren sterk aan banden legt. Als wij als kleindierliefhebbers de
petitie, door Ornithophilia in gang gezet, ondertekenen met minimaal 40000 handtekeningen
dan zouden via amendementen er aanpassingen kunnen komen. Uw stem is dus belangrijk.
Helaas kunnen wij constateren dat een meerderheid van onze volksvertegenwoordigers
weinig inzicht heeft van wat er speelt. Deze wet staat haaks op andere wetgeving over
dieren. Denk maar aan fijnstof, ammoniak, stikstof en in stand houden van cultuurrassen en
ook de sociale functie van huisdieren, educatie en omgang met dieren komen in het gedrang.
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KONIJNEN ENTEN
2021

Door

Evert Jan Top

Op 3 Augustus a.s. om 19.00 uur is er gelegenheid om konijnen te enten bij de familie Top
aan de Kallenbroekerweg 19 in Barneveld . Je moet je hiervoor aanmelden bij
Aart Vaarkamp voor 15 Juli a.s. .Telefoon nummer 06-43514166
GEEN AANMELDING = GEEN DEELNAME.
Deze avond is er ook gelegenheid om je konijnen te laten tatoeëren.(LET OP dus niet op
maandag 2 augustus maar op 3 augustus.)

TATOEEREN
2021

Door

Evert Jan Top

Ook in 2021 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 vindt u het complete reglement.
Het telefoonnummer van Evert Jan is: 0655520551
Het adres voor het tatoeëren is:
Fam. Top
Kallenbroekerweg 19
Barneveld
De kosten zijn 50 eurocent per dier.
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking.
De data voor 2021 zijn:
Maandag , 5 juli, dinsdag 3 augustus
Houd voor wijzigingen de HANEPOOT en de MAIL in de gaten!
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Foto’s Jongdierendag 2020

Entprogramma
2021

Door:
Corrie Top

De 2e voorenting: zaterdag 3 juli 2021
De 2e week van september = week 36 (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 (voor
zover nog niet betaald) graag t afrekenen op zaterdag 3 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: 06-10744699
VOORBEREIDING:p vrijdagavond 2 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.
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Jongdierendag
4 september 2021

Gerrit Koerhuis

Beste leden, als bestuur hebben we besloten dat een grootschalige jongdierendag er in 2021
nog niet inzit. Op het moment dat ik dit schrijf lijken er weer wat meer versoepelingen aan te
komen en we verwachten doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn dat we in de loop
van dit jaar steeds meer naar het oude normaal terug kunnen Maar we zijn nog niet bij het
oude normaal, vandaar dat we ons dit jaar voorbereiden op een jongdierendag zoals we die
in 2020 hebben gehouden.
Dat kan ook dit jaar weer op dezelfde locatie als vorig jaar, aan de Kallenbroekerweg in
Barneveld.
Voorlopig gaan we uit van het concept van de tafelkeuring. Mocht blijken dat er begin
september meer mogelijk is dan kijken we hoe we daar in de praktijk mee omgaan.
Hoe gaat dat er uitzien?
U kunt uw dieren opgeven met het bijgevoegde inschrijfformulier.
Wilt u dit volledig invullen, zodat we alle informatie goed kunnen verwerken.
In de week voor de tafelkeuring krijgt u een email met de volgende informatie:
- de locatie waar de tafelkeuring gehouden zal worden
- het tijdstip waarop u aanwezig moet zijn met uw dieren
- de kooinummers van de dieren
Op de dag van de tafelkeuring.
Hoenders, Siervogels en Sierduiven.
U komt op het aangegeven tijdstip op de locatie.
Voor hoenders/dwerghoenders en sierduiven zijn er kooien beschikbaar.
Als u aan de beurt bent zet u uw dieren in kooinummer volgorde in de kooien.
Daarna vindt de keuring van uw dieren plaats door de keurmeesters Bleijenberg en van
Doorn.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u uw eigen beoordelingskaarten wil schrijven, of
graag gebruik maakt van een schrijver.
Tijdens de keuring mag u vragen stellen aan de keurmeester.
Na de keuring haalt u de dieren weer uit de kooi en neemt u ze direct weer mee naar huis.
Voor de konijnen en cavia’s.
U komt op het aangegeven tijdstip.
U laat de dieren in de kist zitten.
Op de kist staat duidelijk het kooinummer.
U zet alle kisten op een aangegeven plek.
Vanaf die plek zal keurmeester Verrijdt de dieren halen en weer terug brengen.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u uw eigen beoordelingskaarten wil schrijven, of
graag gebruik maakt van een schrijver.
Tijdens de keuring mag u vragen stellen aan de keurmeester.
Na de keuring van uw dieren, neemt u ze direct weer mee naar huis.
We vragen de keurmeester naar het beste dier van uw inzending.
Aan het eind van de keurdag bepaalt de keurmeester op basis van zijn aantekeningen zijn
beste dier.
Van de tafelkeuring maken we catalogus, die we plaatsen in de Hanepoot.
Op een later tijdstip, als we weer samen kunnen komen, reiken we de prijzen uit aan de
winnaars.
Op de dag zal er wat te drinken zijn, maar er is geen maaltijd.
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We verwachten dat inzenders met hun dieren komen, ze laten keuren en daarna weer
vertrekken.
Al deze activiteiten vinden plaats onder de RIVM-richtlijnen die dan gelden.
We kunnen deze keuring alleen houden, als we allemaal die verantwoording willen nemen.
Zijn er nog onduidelijkheden neem dan even contact op met iemand van het bestuur.

INSCHRIJFFORMULIER TAFELKEURING GALLINOVA
4 september 2021.
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Schrijven:
Ras

Ik schrijf mijn eigen beoordelingskaarten JA / NEE
Kleur

Man / Vrouw

Oormerk konijn

Wilt u dit formulier voor 21 augustus 2021 mailen naar: koerhuis@gmail.com
Dus niet per post!!!!

IN GESPREK MET
Johan en Joke
Eekma

Door

Piet Bodingius

Het is donderdag 27 mei ik ben op weg naar Joke en Johan Eekma.
Toen ik een week geleden belde om een afspraak te maken vertelde Joke, dat Johan was
gevallen en zijn rug had gebroken.
Ik kreeg hem aan de telefoon en hij was duidelijk, het ging gewoon heel moeilijk, maar ik
was van harte welkom.
Het is gewoon een bijzondere tijd door de beperkingen leven we gewoon rustiger niet teveel
denken aan toen alles nog kon maar genieten van het vele wat nog wel mogelijk is. Gelukkig
is dat nog heel veel.
Het is een mooi groeizaam voorjaar geweest. Wat koud en ook veel regen maar alles staat er
prima bij.
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We kunnen weer voorzichtig uitkijken naar een Covid vrije nazomer met mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten op de shows.
Laten we wel uitkijken want nonchalance ligt op de loer.
Het staat er momenteel goed voor en dat moeten we koesteren.
Ik ben aangekomen op de
Wilhelminastraat 36 in de tuin staan een
paar Irissen dik in de knop en ook de
kippen reageren op mijn komst.
Goed een gesprek te hebben met 2 leden
voor wie Covid-19 hun leven totaal op zijn
kop heeft gezet. Het doet ons realiseren,
hoe kwetsbaar we wel zijn.
Johan kennen we als een prettige vlotte
prater en dat is niet veranderd.
Hij vertelt dat hij al vroeg in de eerste golf
besmet is geraakt en dat de klachten al
vrij snel toenamen.
Het werd zodanig dat hij moest worden
opgenomen in het ziekenhuis en ook daar
kon verdere aantasting van de luchtwegen
ook niet worden voorkomen zodat een
opname op de IC noodzakelijk was.
In die periode is hij ook nog naar het
A.M.C. In Utrecht vervoerd maar na een
korte periode weer naar Apeldoorn teruggekomen.
Hier weet ik uiteraard niets van maar voor Joke is dit een hele heftige periode geweest.
Tijdens zijn verhaal keek ik haar een paar maal aan dat was mij meer dan duidelijk.
In die eerste periode moest veel ervaring met de behandeling en gebruik van medicatie
worden opgedaan. Artsen waren daar eerlijk en open over, dat maakt het er als je intens
meeleeft ook niet makkelijker op.
Johan kon weer bij kennis worden gebracht. Er brak toen een nieuwe mentaal heel moeilijke
fase aan. Heel langzaam kwam het gevoel dat je na zo’n IC periode bijna helemaal kwijt bent
weer terug.
Johan spreekt met veel waardering over de verplegers en hoe ze in dat moeilijke proces
ondersteuning hebben gegeven.
Na thuiskomst heeft hij heel hard aan de revalidatie gewerkt. Het ging heel goed, jammer dat
door die val even stokt. Hij is vol goede moed, dat het weer goed gaat komen.
Johan is een echte hobby man . Konijnen Vlaamse Reuzen maar vooral de Barnevelder
zowel de grote als de kriel zijn de favorieten.
Aan de shows doet hij graag mee maar net als ik meer vanuit de Olympische gedachte dat
het meedoen belangrijker is dan winnen.
Best goede dieren maar op het punt van stelling en conditionering zijn andere vaak veel
bedrevener.
Hier laten we dan vaak de belangrijkste punten liggen.
We praten over leden die hier wel erg goed in zijn zoals Martin Zwanenburg met o.a zijn
Zijdehoenders. Hij heeft dat altijd prima voor mekaar
Ik herinner me een voorval in België op een grote tentoonstelling in Brugge meen ik,
we werden daar rondgeleid. Deze kip komt uit Holland en is kampioen omdat hij er zo
proper uitziet, zei de man wat schamper en dat was ook zo heel mooi fris en helder.
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In ons jubileumboek las ik vele jaren later dat die Kip
waarschijnlijk van Martin was.
Ook de plotseling overleden Peter van Ramshorst met zijn
Welsumer krielen was een voorbeeld van zo’n gedreven
liefhebber.
Mooie verblijven en de tentoonstellingsdieren prima in
conditie en goed geconditioneerd.
Vol trots kon hij zijn dieren tonen en hij had regelmatig
succes.
Ook zijn passie voor kleine oude
landbouwgereedschappen en beitels.
De geschiedenis van Gallinova o.a de tentoonstellingen in
de markthal , zoals de dieren en gezinsbeurs.
Gallinova had een hele groep vrijwilligers , die daar vaak

een week voor vrij maakten.
Johan was daar graag bij betrokken. Het waren de jaren van de grote tentoonstellingen, die
veel aandacht en bezoekers kregen.
Ik heb er eens met iemand een Kalkoenhaan opgehaald knap wat daar was neergezet.
Jaren met rond de 20 duizend bezoekers een mooi resultaat, het was fijn om daar aan mee
te werken.
We spreken ook over ons werk op de ministeries in de Haag.
Johan bij Defensie en ik bij L.N.V. heel veel jaren iedere dag op en neer.
Later denk je als je dat ritje nog eens maakt , het was toch wel een heel eind.
We moeten heel vaak in dezelfde trein hebben gezeten.
Hoewel Johan als militair eerder met pensioen ging toch zeker 3 jaar.
We kenden elkaar niet jammer want dan hadden we na zijn dag ook over de belangrijke
zaken als kippen en konijnen kunnen praten.
Joke en Johan bedankt.
Een goed herstel en ik hoop dat jullie er over enige tijd weer fijn bij kunnen zijn.
Verstuurd vanaf mijn iPad

This maar hoe je het
ziet.

Soya, Aard en Peter Olie

Onze oom kwam bij ons op visite en dat is altijd heel noots gezellig!
Hij wilden even iets anders dan de stad waar alles gesloten was vanwege de corona en dus
niets was te beleven.
Het was mooi weer en de hele dag binnen zitten werden we zat, omdat onze oom een auto
heeft werd er besloten een eindje te gaan toeren over de mooie Veluwe. Dat vond de oom
die bioloog is een goed plan een eindje rustig door de bossen crossen. Hij werd dan ook
vaak oom bio Olie genoemd door zijn oomzeggertjes. Eenmaal bij de bossen gekomen
waren we verbaasd over het aantal auto’s dat te pas en te onpas overal waren geparkeerd.
Er stonden bijna net zoveel auto’s als bomen in het bos. De mensen gingen allemaal
10

massaal het bos in en dat had tot gevolg dat dieren zich anders gingen verplaatsen dan ze
normaal deden en de dieren gingen voor hun noodzakelijke rust richting de bebouwde kom.
Dus werden er meer wegpizza’s dan ooit voorheen, er werd zelfs een zeldzame en drachtige
wolf dood gereden.
We snapten echt niet waarom waar om ineens al die mensen naar de bossen wilden.
Op de terugweg hadden we het er nog over en ons oom bio Olie luisterden aandachtig.
Eenmaal thuis deed hij zijn verhaal onder het genot van een kopje koffie, want tot onze
verbazing was er onderweg niets te koop geweest, wat we wel een beetje raar vonden.
Maar de oom zei, jullie wonen hier prachtig geen last van de jachtige en onrustige wereld.
Jullie hebben jullie eigen brandstof in voorraad(hout), een eigen moestuin en boomgaard.
Ook nog een varkentje voor eigen gebruik, een koetje voor de melk en boter en wat
scharrelkipjes voor de eieren.
Dus weinig contact met de buitenwereld en dus merken weinig van de corona.
Zal ik jullie volgende week ophalen en jullie mijn wereld laten zien, de stad.
Zo gezegd zo gedaan en zo kregen wij de stad te zien en vielen van de ene verbazing in de
andere. We zagen huizen zo hoog dat ze de wolken bijna raakten. Dat noemen ze nou
wolkenkrabbers zie oom bio. Omdat er nu met de corona alles dicht zit kunnen ze nergens
naar toe, dus gaan ze naar de bossen voor een verzetje.
Ja, maar ze kunnen toch wel een blokje om huis lopen dan zijn ze er toch ook even uit
dachten wij. Ja, maar ze allemaal in de middag naar beneden komen worden de pleinen en
stoepen te klein en van anderhalve meter afstand zal dan geen spraken kunnen zijn.
Want weet je de hoge huizen zoals jullie die noemen staan vaak nog geen honderd meter
van elkaar en als die allemaal naar beneden komen zie je pas hoe overbevolkt sommige
plekken in ons landje zijn. Zo hadden Aard, Soja en ik de wereld nog nooit bekeken.
Toen we weer thuis waren bekeken we de wereld met hele andere ogen.
We begrepen dat ons simpele eenvoudige leven een echte rijkdom was.
Wat waren we toch oliedom dat we dit niet eerder inde gaten hadden.
De groetjes van Soya, Aard en Peter Olie.
.

Een nieuw
seizoen

Corry en Rien
Top

Voorjaar 2021, ook dit jaar heeft de Corona ons nog volledig in de greep en komen we als
vereniging niet bij elkaar om bij te praten hoe het met de fokkerij gaat. Op een
jaarvergadering horen we de plannen voor het komende verenigings- jaar, worden de
clubprijzen uit gereikt, worden er jubilarissen gehuldigd, bespreken we de wanneer onze
BBQ plaats vindt,wordt de kas gecontroleerd. Maar het meest missen we de contacten, de
koffie en de koek, de borrel, de gezelligheid en saamhorigheid.
Maar het allerbelangrijkste zijn toch onze eigen dieren in ons eigen hok op onze eigen plekje
en die hebben gelukkig geen Corona.
Wij begonnen dit voorjaar al vroeg met het sparen van de eieren maar na een week broeden
in de machine was de bevruchting heel erg laag en kregen we maar 4 kuikens van 20 eieren,
een verklaring van het waarom hebben we niet maar gelukkig ging het een paar weken later
veel beter en waren de eieren wel goed bevrucht en kunnen we nu volop genieten van onze
jonge aanwinst.
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De ringen hebben we op tijd besteld en aan de pootjes geschoven en nu maar afwachten
hoe de opfok verder gaat verlopen. De verhouding hen en haan is 75 % hen en 25% haan
een gelukje dat ons door moeder natuur zomaar geschonken wordt.
Onze duiven hadden er al vroeg de eerste eieren en de eerste jonge duiven vliegen al met
de ouders mee door het luchtruim, het klappen met de vleugels, waar de Gelderse Slenken
bekent mee zijn, vraagt nog wel wat oefening maar ze hebben de tijd om het aan te leren.
De eendjes zijn nu volop aan het broeden. De vercicollertaling was de eerste die begon met
broeden en zij hebben hun eerste jonge al groot en zijn begonnen aan een tweede nestje.
De Baicaltaling heeft zijn vrouwtjes allebei op een nestje met eitjes zitten en ook de brutale
Marmertaling zit op eieren , deze 3 nestjes moeten ongeveer tegelijk uitkomen. De
Sikkeleend heeft deze week haar eerste ei gelegd dus dat wordt opletten wanneer ze echt
gaat zitten om te broeden. Onze Europese Slobeenden zijn nog op zoek naar het juiste
plekje om een nestje te maken .
De Roodhalsganzen hebben 8 eieren gelegd op een mooi plekje onder de rododendrons. Het
mannetje bewaakt zijn vrouwtje en de eieren met veel kabaal, als je te dicht in de buurt komt
kun je een klap van zijn vleugels krijgen, dus blijven we op gepaste afstand en wachten af.
Het is elk jaar weert spannend hoe het gaat met de bevruchting eieren en de op fok van de
kuikens maar het is ook de mooiste tijd van het jaar als we genieten van het jonge leven.
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Duiven

Door:
Ane Visser

Frisé
Een verschijnsel op de vleugeldekveren van duiven welke niet onder deze naam bij iedereen
bekend is. In de Standaard komt deze benaming niet voor en verdient uitleg. Deze dekveren
staan het eind en het midden iets omhoog waardoor er geen sprake meer is van een strakke
bevedering, een voorwaarde die in het algemeen geldt voor duiven. De Krulduif is de
uitzondering op de regel. Eigenlijk is frisé een beginvorm van een krulveer. Het kan plotseling
optreden en uit ouders voortkomen welke dit niet laten zien. Degeneratie, met vaak als
oorzaak inteelt zou hier wel eens een rol in kunnen spelen. Het blijkt wel een hardnekkig
verschijnsel omdat ook in veel gevallen nakomelingen deze veergroei vertonen. Om jongen
te kweken welke minder kans maken om frisé te laten zien is het uitsluiten van zo’n ouderdier
een mogelijkheid om het te onderdrukken. “Vers bloed” kan ook de kans verminderen. Op de
tentoonstelling zal een keurmeester meestal de opmerking plaatsen dat de
vleugelbevedering strakker kan of moet en zal er punt(en) aftrek plaatsvinden, afhankelijk
van de ernst.
Hangpen
In de staart van een duif wil het voorkomen dat de buitenste pen(nen) niet strak aansluiten. In
de Standaard wordt het niet benoemd, maar er dient wel degelijk rekening mee worden
gehouden. Bij een lichte afwijking kan de opmerking nog bij de wensen horen. Is er duidelijk
een gat tussen de buitenste en de andere staartpennen zichtbaar dan zou het als een fout
aangemerkt moeten worden. Waarom hier streng naar gekeken moet worden is het feit dat
het ontzettend erfelijk is. Een ouderdier met deze foute peninplant zal dit in vele gevallen
doorgeven aan de nakomelingen. Pas na de rui kan duidelijk vastgesteld worden of er sprake
is van een hangpen. Een echte oorzaak is moeilijk aan te geven. Ook hier zou inteelt wel
eens tot degeneratie kunnen leiden en behoorlijk invloed hebben op dit euvel. Naast
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hangpennen komt ook losse staartdracht voor d.w.z. dat de staartpennen niet strak
dakpansgewijs aaneengesloten gedragen worden. Punt(en) aftrek dient ook hier plaats te
vinden naarmate de ernst van de afwijking. Een ander verschijnsel wat wel eens samengaat
met voorgaande is het ontstaan van gedraaide veren in het onderstaartdek of kiel. Het
inbrengen van totaal onverwante rasgenoten of van een ras wat er nauwverwant aan is, zou
een oplossing kunnen zijn om dit probleem te tackelen. Dit roept in de praktijk soms
weerstand op om met andermans dieren of een ander ras jouw stam vitaler te maken, maar
dit is volgens mij koudwatervrees. Waarschijnlijk zal in het eerste jaar het resultaat waarop je
hebt gehoopt tegenvallen en dan is geduld erg belangrijk. Alles is erfelijk, dus alle
eigenschappen die ingebracht worden zullen er op een gegeven moment weer uitkomen.
Zitgelegenheden
In elk duivenverblijf moeten er plekken zijn waar duiven individueel een rustpunt hebben. Dit
is op diverse manieren mogelijk en het is belangrijk dat duiven genoeg afstand tot elkaar
houden om een ontspannen sfeer te verkrijgen. Het zijn nu eenmaal geen kippen die juist wel
graag naaste elkaar zitten en liefst zo hoog mogelijk. Dit laatste komt je ook in het duivenhok
tegen, want de meest dominante duiven zullen in het algemeen de hoogste plekken in bezit
nemen. Ik heb lang het idee gehad dat een loketkast, dus met vakken, de ideale methode
was, omdat je dan op een klein wandoppervlak veel duiven een plek kon geven. Ook heb ik
ervaren dat je toch wel bepaalde eisen zou moeten stellen aan de afmetingen van zo’n vak.
Zo moet een duif zich er wel in om kunnen draaien en het is ook praktisch dat het
gemakkelijk schoon te maken is. Ook de hoogte van zo’n vak is belangrijk en moet een duif
er met een gestrekte hals zijn kop niet stoten. Het mooiste is dat de zitplekken per duif
uitneembaar zijn om ze ook netjes schoon te kunnen maken. Met een schuin aflopende
achterkant voorkom je ook dat ze met hun eigen uitwerpselen in aanraking komen. Het
allerbelangrijkste is echter dat er verticaal tussen de vakken deze afscheiding minimaal acht
centimeter uit moet steken t.o.v. de rustplek. Hiermee voorkom je dat de duiven elkaar
kunnen zien en ook geen ruzie kunnen maken. Meer gebruikelijk is het om de z.g.n. schapjes
of tripjes aan te brengen en mijn indruk is dat ze daar ook de voorkeur aan geven. Voldoende
afstand in hoogte en breedte tot elkaar moet wel in acht genomen worden om rust en
“kopstoten” te voorkomen. Kant en klare schapjes die je kunt kopen hebben vrij korte
“vleugeltjes”. Voor kleinere rassen zijn ze prima bruikbaar, maar voor grotere rassen eigenlijk
te kort en kunnen ze elkaars staarten bevuilen. Ook de breedte kan dit euvel veroorzaken.
Door de vleugeltjes aan elke kant vijf centimeter langer te maken en ook naar beneden toe in
de breedte van tien naar vijftien centimeter te laten verlopen verminder je de kans. Een
andere methode is om een laminaatplank aan te brengen. Als basis een triplexplaat van 61
cm x 122 cm middendoor te zagen. Op 5 cm van de lange zijde een lat te bevestigen en daar
weer op een onderlinge afstand van 35 á 40 cm zitlatjes van 5cm bij 10 cm vast te zetten.
Langer dan 10 cm is niet nodig en je dwingt een duif om haaks hier plaats te nemen en
bovendien zullen nu de uitwerpselen steeds op de laminaatplank terecht komen. Onder de
lange lat onder een hoek van 45 graden de laminaatplank bevestigen. Je kunt het geheel
ophangen door in de triplexplaat boven de lat twee gaten te boren welke over haken of
schroeven aan de wand worden geschoven. Met dit systeem kun je vlot en gemakkelijk de
mest verwijderen en het neemt niet meer ruimte in beslag in vergelijking met schapjes.
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Agenda

Door
De redactie

3 juli
5 juli

2021 2e voorenting Entstof halen tussen 7.30 uur en 8.30 uur
2021 Tatoeëren van 19.00 uur – 19.30 uur; Kallenbroekerweg 19,B’veld
Entstof halen is ook op bekende adres: Kallenbroekerweg 19, B’veld.
15 juli 2021 Sluiting aanmelden konijnen enten.
3 aug 2021 Enten konijnen en Tatoeëren om 19.00 uur
Kallenbroekerweg 19,B’veld
21 aug. 2021 Sluiting inschrijven jongdierenkeuring
4 sept. 2021 Jongdierendag 2021

Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website:
www.gallinova.nl
Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken
bekijken.
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