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Hoenders, Halfkrielen, Krielen en Dwerghoenders:
niet zomaar kippen!!!
Kennismaking:
Hoenders, iedereen kent ze wel!
Maar op welke manier? En, welke hoenders? Want een kip is niet zomaar een kip! Zoals velen
nogal eens durven zeggen…
Enerzijds heb je die hoenders die op de markt te vinden zijn, die kent
iedereen: die legmachines bruin en zwart, of die vleesbolletjes in het
wit… Deze dieren worden niet zozeer om hun schoonheid gehouden,
maar eerder om hun nut! Kippen leggen eieren, kunnen vlees leveren
of kunnen dienen als afvalverwerkers. Het zijn hybriden, gecreëerd
met een bepaald doel voor ogen: een grote legcapaciteit of een grote
vleesproductie.
Anderzijds heb je de hoenders die aan de oorsprong liggen van deze
markthybriden: de Rashoenders! Deze groep wordt getooid met een
enorm aantal rassen en kleurslagen, voor ieder wat wils dus!
Er zijn een aantal redenen waarom een liefhebber begint een ras te
kweken; de ene doet het enkel en alleen omdat hij het ras mooi vindt,
de andere doet het omdat hij bewust wil meehelpen aan het
Marktverkoop van
instandhouden van onze genetische diversiteit op aarde …
Leghybriden
Maar misschien eerst een beetje geschiedenis:
Ongeveer 4000 jaar geleden werden de voorouders van onze huidige hoenderrassen voor het eerst
gedomesticeerd in Indië. Via het Midden-Oosten, Egypte, de Grieken en de Romeinen belandden ze
zo tot in onze streken. De voorouders van de hoenderrassen die wij nu kennen stammen op hun
beurt af van het Rode Kamhoen (Gallus gallus) en zijn 5 ondersoorten, waaronder het
Bankivahoen (Gallus gallus bankiva)! Het Rode Kamhoen behoort tot het Genus (=geslacht) van de
Wilde Kamhoenders (Gallus), die deel uitmaken van de familie van de Fazantachtigen
(Phasianidae), enz.
Zowel Rode Kamhoenders, ondersoorten als de 3 andere Wilde Kamhoender soorten komen nog in
het wild voor, hoewel hun aantallen alsmaar afnemen door het verdwijnen van hun natuurlijke
biotopen: de wouden.
Door de tijd heen heeft de mens al de rassen die we op dit moment bezitten (en nog vele meer), zelf
gecreëerd met een duidelijk doel voor ogen: het zij om een esthetisch doel, het zij om een bepaalde
nuteigenschap, er werd geselecteerd op gewicht, legcapaciteiten, vroegrijpheid, agressiviteit
(vechtrassen) enz. Mutaties op hun beurt hebben ook een grote rol gespeeld daar zij de oorzaak zijn
van het ontstaan van kortbenigheid, meertenigheid en bolstaarten; zijdevederigheid, langstaarten,
kuiven, baarden, oortoeven, voetbevedering en naakthalzigheid; en ten slotte afwijkende huidskleur,
nieuwe pootkleuren, afwijkende eierschaalkleuren en nieuwe veerkleuren.

Ongeveer elk land ter wereld heeft zijn eigen hoenderrassen, gaande van Amerika over Europa tot
Japan en Australië! De streekeigen rassen hebben tot voordeel dat ze beter aangepast zijn aan de
lokale omstandigheden, en niet enkel daarom, maar ook om het feit dat we in de eerste plaats ervoor
moeten zorgen dat ons eigen ‘levend erfgoed’ (die ook heel wat mooie rassen biedt) niet verloren
gaat, zou het goed zijn toch ook eens in die richting te kijken bij een eventuele rassenkeuze, niet?

Hoenders bestaan in (bijna) alle groten, gewichten, kleuren, nuteigenschappen en noem maar op!
Eventjes alles op een rijtje zetten nu:
Een eerst grove indeling maakt een afbakening tussen de 3 grootte- groepen:
 De Grote Hoenders
 De Halfkrielen
 De Krielen of Dwerghoenders

De Grote Hoenders
Deze groep kan nog eens opgesplitst worden in 3 subgroepen:
 De Zware rassen: dit zijn de echte zwaargewichten die dan ook mogen aanzien worden als
goede vleeskippen en minder goede leggers zoals het Mechels hoen, de Belgische Vechters,
Jersey Giant, Orpinton, Cochin en de Brahma.

Brugse Vechter (M)



Orpinton (V)

Brahma (M)

De Middelzware rassen: deze rassen zijn noch uitgesproken vleeskip, noch uitgesproken
legkip, ze hebben van allebei wat mee en dienen dan ook beter voor die fokker die het nut
nog altijd boven het
esthetische verkiest!
Voorbeelden zijn de
Izegemse Koekoek,
de New Hampshire,
de Wyandotte,
de Marans,
New Hampshire (V)
de Welsumer…
Trio Izegemse Koekoeken



De Lichte rassen: hier vinden we de uitgesproken legrassen, de lichtgewichten en dus ook
goede vliegers! Veel vlees bieden deze dieren niet, maar het aantal te rapen eieren per jaar
kan toch opmerkelijk zijn in vergelijking met de Zware rassen! Te vermelden zijn de Brakel,
de Ardenner, de Leghorn, de Yokohama, de Sumatra, het Nederlands kuifhoen …

Zilverbrakel (M)

Zilverbrakel (V)

Sumatra (M)

De Halfkrielen
Halfkrielen zijn hoenders die te klein zijn om bij de Grote hoenders
gerekend te worden en te groot om bij de krielen te plaatsen. We kunnen
een drietal rassen vermelden: de Bassette, het Zijdehoen en het
Sultanhoen.

Zijdehoen (V)

De Krielen of Dwerghoenders
Onder te verdelen in:


Oorspronkelijke krielen:
deze rassen zijn geen dwergvorm
van het één of ander groothoen en
zijn meestal kleiner dan de
dwergvormen van grote hoenders.
De voornaamste oorspronkelijke
krielrassen zijn o.a. de Belgische
Baardkrielen, de Doornikse kriel,
de Chabo…
Antwerpse Baardkriel
(M)

Doornikse kriel (V)



Dwergvormen van grote hoenders: een dwergvorm van een groothoen is dat groothoen maar
in klein formaat, dit heeft als voordeel dat je minder plaats nodig hebt om ongeveer
hetzelfde dier te houden! Voorbeelden zijn de Belgische Vechtkriel, de Ardennerkriel, de
Hervekriel, de Australorpkriel, de Sussexkriel, de Faverollekriel…

Belgische Vechtkriel (M)
(Foto: Johan Opsomer)

Faverollekriel (V)

Huisvesting
Natuurlijk hangt de keuze van het ras niet enkel en alleen af van wat je graag ziet, maar ook van de
plaats die je hebt om je dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden! Het spreekt voor zich dat
een Belgisch krieltje minder plaats nodig heeft dan een Mechelse Kalkoenkop,
er wordt dan ook als minimum 0,5 tot 1m² per dier gerekend voor een kriel of dwerghoen, voor
een groothoen mag je ongeveer het dubbele verwachten, dus minimaal 1,5 tot 2m² per dier!
Er zijn verschillende manieren om je dieren te houden qua huisvesting: ofwel geef je je dieren
uitloop met een nachthok, ofwel hou je je dieren binnen in een hok.

Nachthok met uitloop
Het nachthok staat van de grond, alsook de
drink- en eetvoorziening: dit houdt ongedierte
weg!

Appartementblokken: ruim maar toch compact!
Ideaal voor de kleinere tuinen, alsook rassen of
kleurslagen die moeilijker buiten te houden zijn
zoals voetbevederde- en vechtrassen en de witte
kleurslag!

De minimumruimte in acht nemend weliswaar! Eens een kijkje nemen bij goed geïnstalleerde
ervaren fokkers is beslist een aanrader om wat ideeën op te doen!
Kies je voor de uitloop en het nachthok, dan is het aan te raden de uitloop te voorzien van een
zandbak zodat de dieren af en toe eens een zandbad kunnen nemen waardoor ze zichzelf kunnen
verlossen van huidschilfertjes en eventuele luizen. Een afdakje is ook op zijn plaats in een uitloop
daar de dieren niet zo graag schuilen in hun nachthok voor de regen! Het nachthok dient droog,
tochtvrij en donker genoeg te zijn om de dieren een gezonde en goede nachtrust te bieden, hierover
wordt uitvoerig geschreven in alle goede hoenderboeken!

Verkies je echter je dieren binnen te houden in hokjes zonder uitloop, is het goed er op te letten dat
de dieren overdag voldoende licht hebben en ’s nacht voldoende donker zitten, ook tocht en
vochtigheid zijn hier uiteraard ongewenst! De dieren geregeld wassen of een zandbadje laten nemen
zullen ze zeker weten te waarderen…
Welke vorm je ook kiest, het hok dient op geregelde tijdstippen gekuist te worden, om enerzijds
ziekten te voorkomen en anderzijds omdat niemand graag in zijn eigen uitwerpselen vertoefd! Ook
dient opgemerkt te worden dat hennen liever in een proper hok eieren leggen dan ergens tussen de
uitwerpselen in…
De zitstokken in de hokken zijn ook een belangrijk
aandachtspunt: hang alle zitstokken op dezelfde
hoogte! Tussen de kippen bestaat een pikorde, dit wil
zeggen dat de ene hen ‘belangrijker’ is dan de andere;
diegene die op de hoogste plaats kan zitten, die heeft
de belangrijkste positie. Als alle zitstokken op
dezelfde hoogte opgesteld staan zal dat veel heibel
uitsluiten, want hennen zijn niet bang om af en toe
eens te vechten voor het mooiste plaatsje!
De hokken af en toe eens ontsmetten, uitbranden of
behandelen kan zeker geen kwaad, zo hou je mijten en
andere ongewenste gasten uit de buurt van uw dieren.

Nachthok met zitstok, mestplank en
legnesten

Voeding
Een goede evenwichtige voeding is één van de zuilen die een gezond leven van de dieren
ondersteund: een eentonige voeding bestaande uit enkel maïs of tarwe is af te raden, ook enkel de
dieren hun kost bij elkaar laten zoeken in een grote uitloop is ook niet altijd ideaal.
In de handel worden vele goede mengelingen aangeboden die alles bezitten wat uw kip nodig heeft,
van eiwit tot calcium! Wees zuinig met bijvoederen met keukenresten en oud brood aan de dieren,
ook al springen ze gretig op deze ‘lekkernijen’, ze worden er rap te dik van, wat dan weer negatieve
gevolgen kan hebben!
Er bestaan duizend en één manieren om voeding te verschaffen, gaande van gewoon uitstrooien in
het perk tot gesofisticeerde voederapperatuur; de keuze ligt bij uzelf daar al deze manieren voor- en
nadelen kunnen hebben.
Zoals een goede evenwichtige voeding één van de zuilen is die een gezond leven van de dieren
ondersteund, zo is zuiver drinkwater er ook één! Zoniet de belangrijkste!!!
Zorg ervoor dat de dieren altijd vers drinkwater ter beschikking hebben want zonder water blijven
hoenders niet lang in leven…
Evenals voor de voeding is er voor de watervoorziening een uitgebreid gamma om uit te kiezen hoe
je je dieren het liefst hun vers water verschaft!

Gebroken mengeling, goede verhouding Trapbakken in verschillende groottes geven kleine meeen stofvrij: Zoals het hoort te zijn…
eters geen kans, drinkemmers of drinkfonteintjes, de
keuze in de handel is enorm!

Het ‘Fokgebeuren’
Fokker van rashoenders zijn is niet zomaar wat kippen bij elkaar zetten en laten kweken, het is een
hobby, een passie die elke dag de nodige tijd vergt. Laat ons om te beginnen misschien eerst eens
kijken naar het fokjaar: het fokjaar begint in het voorjaar, afhankelijk van het ras dat je wil kweken:
zware rassen hebben nu eenmaal meer tijd om nodig om volgroeid te zijn dan krielen! In het vroege
voorjaar worden de koppels of trio’s bijeengezet en worden de eieren geraapt, die dan ofwel door
een hen, door een eigen broedmachine of door een broeierij uitgebroed worden. Tot aan het einde
van augustus hebben we dan de periode waarin de dieren zich ontpoppen tot volwassen exemplaren.
Deze periode is een van zeer groot belang want hier gebeurt de selectie! Selectie is niet bepaald het
leukste aspect van de hobby daar er altijd dieren zijn die moeten verkocht of geslacht worden.
Rekening houdend met de plaats die je hebt kan je beslissen al
dan niet minder streng te selecteren, het is echter aan te raden
dieren die toch niks belovend zijn zo vlug mogelijk op te
ruimen om zo de betere exemplaren een beter leven te bieden.
Want hoe meer dieren op een kleine ruimte hoe meer kans op
ziekten en dergelijke!
Voor de selectie kan je altijd eens raad vragen aan een ervaren
fokker of aan een keurmeester, zij kunnen je dan voor een
groot stuk op weg helpen om de betere dieren er uit te pikken. A-Keurmeester Rudy Theylaert in
actie op Jongdierendag
Ook een Jongdierendag is een ideale gelegenheid om de
mening van een keurmeester te horen over je kweek!
Eens het einde van augustus in zicht is, dan zijn de dieren bijna volgroeid en weet je ongeveer al
welke kwaliteit je zitten hebt. Nu breekt de periode aan waarin de dieren door ‘kenners’ zullen
beoordeeld worden: het tentoonstellingsseizoen!
Dit mag niet aanzien worden als het allerbelangrijkste aspect van de hobby: het is meer een kans om
beloond te worden voor de voorbije inspanningen van opfok en selectie.
Tegen het einde van het tentoonstellingsseizoen weet je dan ongeveer wel welke dieren het meest
geschikt zijn om door te houden en dit is dan ook de laatste selectie van het fokjaar. De tomen
kunnen nu samengesteld worden voor het volgende kweekseizoen en zo is de cirkel rond!
Hoe kan je nu deelnemen aan het tentoonstellingsgebeuren?
Vooraleerst moeten de dieren geringd zijn, dit wil dus zeggen dat je fokkend lid dient te zijn van
een vereniging, want anders kan je geen ringen bekomen!
De dieren dienen gering te worden op jonge leeftijd want een ring mag niet meer afgenomen
kunnen worden wanneer het dier volgroeid is (de maten van de ringen per ras staan in de
hoenderstandaard vermeld)! Een derde voorwaarde is dat je dieren ingeënt zijn tegen de PseudoVogelpest en ten slotte dien je in te schrijven voor de tentoonstelling waaraan je deel wil nemen!
Let er wel op dat dieren die niet in conditie of niet volgroeid zijn evenals dieren met
uitsluitingfouten beter thuis gelaten worden: het is weggesmeten geld en het oogt niet mooi (want
daar draait het tenslotte om)!
Hiermee komen we tot een ander zeer belangrijk punt van het tentoonstellingsgebeuren:

de TOILETAGE!
Het is niet voldoende om je dieren vanuit hun perk rechtstreeks in de tentoonstellingskooi te
plaatsen: het mogen mooie dieren zijn, veelal zal het predikaat niet representatief zijn! Wat is
toiletage? Toiletage is te vergelijken met opmaken om naar een feest te gaan: wassen, kammen,
drogen enzovoort, tot in de kleine detailles ervoor proberen te zorgen dat je dieren er zo perfect
mogelijk uitzien! Naargelang het ras en de kleurslag kan toiletage enkele minuten tot enkele uren
per dier vergen als je je dieren echt piekfijn in orde wil zien. Wat kan je nu zoal doen: eerst en
vooral dien je er voor te zorgen dat de poten vrij zijn van vuil (aarde, mest…) evenals de ringen
dienen proper te zijn zodat men kan lezen wat erop staat! Wat water en zeep kunnen wonderen

doen! Vervolgens worden de pluimen gecontroleerd op de aanwezigheid van vuil en die kunnen dan
verwijderd worden aan de hand van een bad en shampoo, waarna een haardroger wonderen kan
doen om je dieren te drogen.
De snavel en nagels worden indien nodig bijgeknipt,
de kam, kin- en oorlellen ingewreven met uiercrème
of vaseline (om ze mooi in hun kleur uit te doen
komen) en ten slotte wordt het verenkleed grondig
onder de loep genomen: hier en daar een veertje
verwijderen kan geen kwaad, zo kan je ervoor zorgen
dat de kleurovergangen mooi afgelijnd zijn
bijvoorbeeld, of bij een volledig wit dier kan er soms
eens een zwart pluimpje tussenzitten die best
verwijderd wordt en wat je in sommige gevallen een Nagels knippen bij een Ukkelse Baardkriel
allerhande nagelknippers kunnen hiervoor
predikaat meer kan opleveren (naargelang de
dienen, bv.knippers voor honden en katten
keurmeester)!
Let wel dat je geen zaken doet die niet door de beugel kunnen: kleine foutjes kan je teniet doen,
maar voor zware fouten zijn er geen oplossingen, zo’n dieren horen zelfs niet thuis op een
tentoonstelling! Bijvoorbeeld witte staartpennen zwart verven met schoensmeer alsook witte
vlekken op zwarte poten, of staartpennen inplakken als een haan wat pennen verloren heeft enz. zijn
zaken die in het verleden voorgekomen zijn, maar die met uitsluiting bestraft werden! Zoiets hoort
niet, en brengt alleen maar schade toe aan je eigen reputatie dus is het beter zoiets achterwege te
laten, niet?
Een ‘laatste’ maar niet onbelangrijk punt van de toiletage is je dieren behandelen tegen luizen: dit
doe je best twee maal na elkaar: twee weken voor de tentoonstelling een eerste maal en dan net voor
het inkorven een tweede maal, zo vermijd enigszins je dat je dieren luizen oplopen tijdens een
tentoonstelling, en als iedereen dit doet dan is die kans nog kleiner! Ook is het aan te raden om je
dieren goed te observeren wanneer ze terug thuis zijn en erop waken dat ze geen
ziekteverschijnselen vertonen, want het snot ed. worden makkelijk overgehouden aan een
tentoonstelling, daar er altijd een grote hoeveelheid dieren op elkaar zitten en dit wel eens een
broeihaard voor ziekten kan worden…
Een tentoonstelling is zeer zwaar voor de dieren, ze kunnen er een ongelooflijke stress opdoen! Het
is dus aan te raden om na de uitkorving je dieren zo spoedig mogelijk terug naar hun vertrouwde
omgeving te brengen om tot rust te komen, want stress kan wel eens fataal worden voor je dieren!
Het is echter aan te raden om voor dat je je dieren terugplaatst in hun hok ze nog eens te behandelen
tegen luizen, want je weet nooit wat ze opgelopen hebben tijdens de tentoonstelling… En zodoende
ook een tweetal weken erna!
Het aantal tentoonstellingen waaraan je deelneemt kies je zelf, maar let er steeds op dat je het je
dieren niet te zwaar maakt daar ze erg kunnen vermageren door de stress! Een tweetal weken tussen
elke tentoonstelling voor éénzelfde dier kan wonderen doen! Niet alleen je dieren lijden eronder,
ook de predikaten zullen gestaag dalen, waardoor bv een haan die tijdens de eerste tentoonstelling
96 behaalde er soms na drie tentoonstellingen nog maar 93 krijgt omdat hij door stress te veel
gewicht verloren heeft en zodoende niet meer aan het minimum gewicht kan voldoen! Alle reden
dus om je dieren niet te overlasten en ervoor te zorgen dat zij in de eerste plaats komen en niet dat
prijzenrek in de woonkamer!
Als je voor de eerste keer deelneemt aan een tentoonstelling, laat je dan niet te rap ontmoedigen als
bv die haan waarvan je overtuigd was dat hij de beste was, uiteindelijk maar een negatieve
beoordeling krijgt! Een keuring is een momentopname, en de keurmeester kijkt naar het dier op het
moment dat het voor hem/haar staat! Zo kan het zijn dat het dier op dat moment zich iets minder
stelt dan het gewoonlijk thuis doet (door bijvoorbeeld de stress), dan is dat grote pech, maar heel

vaak enorm demotiverend! Het beste is dan eigenlijk om raad te vragen: de keurmeester in kwestie
(indien mogelijk) eens om uitleg vragen, een andere keurmeester of aan ervaren fokkers eens de
mening vragen, zij zullen je met veel plezier eens tonen wat zij ervan kennen en je
hoogstwaarschijnlijk op de goede weg helpen, met raad en daad!
Het is onmogelijk om alles wat geweten zou moeten zijn neer te schrijven in een infobrochure,
daarom kunt u altijd met eventuele vragen of voor meer informatie terecht bij de Werkgroep Fok in
de Praktijk, bij deze wordt u dan ook uitgenodigd op de bijeenkomsten van dit initiatief die er in de
eerste plaats is voor u, de beginnende liefhebber/fokker!!!
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