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 Van de voorzitter
Het jaar 2008 loopt alweer ten einde, een jaar met veel activiteiten.
• het symposium “Kraaien de hanen nog in 2020” in Utrecht
• de Themadag voor Fokkerij en Vitaliteit Kippenrassen in Lelystad
• Dag van het Nederlandse Kleinvee In Barneveld
• Manifestatie Vleesrassen van de Wereld bij AVICORNI
Stuk voor stuk zijn deze activiteiten georganiseerd om onze mooie liefhebberij te promoten, maar ook 
te verdiepen.

Daarnaast zijn onze rassen zelfs meer dan andere jaren regelmatig in de publiciteit geweest. Mooie 
artikeltjes in diverse maandbladen, het verhaal in Landleven veroorzaakte een vloed van aanvragen 
voor Noord-Hollandse blauwen. De vraag naar voor al hennen was enorm, dit laatste geeft al aan dat 
we weinig of geen fokkers kunnen verwachten uit de gelederen van de nieuwe “fokkers” erg jammer.

De fokkersdag werd druk bezocht vooral de fokkers van grote blauwen 
brachten een keur van dieren in de kooien (ongeveer 50 stuks) waaronder veel hanen. Het is te 
betreuren dat de Assendelfters en kriel steeds minder 
gefokt en geshowd worden een zorgwekkende situatie. We moeten in de jaarvergadering daar ruim 
aandacht aan besteden. Ik heb begrepen dat er nog een artikel aankomt over dit mooie ras, maar ik 
denk dat een gerichte stappen alleen een oplossing kan brengen.
Tenslotte wensen wij 
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Manifestatie Vleesrassen van de Wereld.
 Tijdens de Keindiershow van Avicorni in het Veemarktcomplex te Utrecht van 19 t/m 
21 december 2008, zal op zaterdag 20 december een proeverij plaats vinden.
De Nut-vleesrassen hebben in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. In wezen zijn ze 

als cultureel erfgoed te beschouwen. Dankzij de inzet van 
hobbyfokkers zijn ze gespaard gebleven voor uitsterven.Dit is dan 
ook de reden dat Avicorni in samenwerking met NPS, 
(Nederlandse Pluimvee Stichting) en ondersteund door Aviculture 
Europe, de vleeshanen in de schijnwerper wil zetten. De hanen 
worden tentoongesteld in een aparte afdeling en mogen fouten 
hebben. Dus een krom nageltje of kamfouten doen er niet toe het 

gaat om de nut eigenschappen
Op zaterdag zullen een aantal meester traiteurs u enkele unieke ambachtelijke proeverijen 
voorschotelen, onder leiding van meester-kok Jan-Willem Hondelink. Te proeven zijn 
delicatessen van ; het Chaamse Hoen, het Kempische Hoen en van de Noord-Hollandse 
Blauwen hoenders.
 De keuring van de dieren is op vrijdagmidag 14.00 uur door deskundigen van de diverse 
deelnemende organisaties.
Voor onze Speciaalclub is het Noord Hollands Hoen uitverkoren daar aan mee te doen.
U kunt nog tot 9 december uw dieren aanmelden en het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier. 
De dieren moeten wel een ring om hebben en een verklaring dat ze geënt zijn. Tot 2 december 
zijn 14 hanen ingeschreven.

Inzenders: Van Heek, Beumer, Ter Horst, Rietveld en Hondelink.

Aanmelden bij: G. de Bruin, J.van Heemskerklaan 40, 3603 GK Maarssen. e-mail: 
bruinroo  ij  en@casema.nl  

In het vraagprogramma van Avicorni staan op pagina 13 de vele prijzen die er te winnen zijn.
Onze speciaal club zal voor het beste Nuthoen van de Noord-Hollandse Blauwen een 
Edammer kaasje beschikbaar stellen.
 Wilt u nog meer weten; onze meester kok Jan Willem Hondelink vertelt u er meer over, 
Tel. 0594-642252, e-mail; janwíllemhondelink@hetnet.nl

Fusie NKB en NHDB

Als alles volgens de plannen gaat, gaan de Nederlandse Konijnenfokkers Bond en de 
Nederlandse Hoender Dwerghoender en Sier- en watervogel Bond per 1 januari 2009 
fuseren.
Een zeer lange weg is hier aan vooraf gegaan. Vele commissies en gespreksgroepen 
hebben de afgelopen jaren hun tijd hier aan besteed, met uiteindelijk het voorstel dat nu op 
tafel ligt.
Gezien de organisatie structuur heeft de NHDB eerst op 22 november '08 een buitengewone 
Ledenvergadering gehad, maar omdat het quorum die de besluitvorming moest goed keuren 



niet aanwezig was zal op zaterdag 20 december een tweede vergadering plaats vinden waarin 
dan de definitieve stemming zal plaats vinden.
Leden die het interessant vinden om bij deze historische vergadering aanwezig te zijn volgt 
hier de plaats van handeling;

Cultureel en Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bildt, Tel; 030-
2203954. Aanvang 14.00 uur

Beste kippenliefhebbers/ fokkers December 2008
De contributie betaling voor het jaar 2009

In de voorjaarsvergadering van onze speciaalclub is de contributie voor het jaar 2009 
vastgesteld op € 15,-- voor volwassen leden en € 7.50 voor jeugdleden t/m 17 jaar.

In dit clubblad treft u aan de acceptgiro welke u 
kunt gebruiken voor de betaling.
Indien u telebankiert dan is het onderstaande van 
toepassing 

Postgiro nummer 2350960, t.n.v. Assendelfter en 
N-H Blauwen Club, te Limmen.
In het vertrouwen dat U de betaling op korte 
termijn in orde maakt, Verblijf ik met 
vriendelijke sportgroet.

De Penningmeester; Frits Calf..

P.S. Van degenen die tot en met 5 februari hun contributie hebben voldaan en een prijs  hebben 
gewonnen op een tentoonstelling is deze ook overgemaakt. Dit betekent dat nog 6 leden iets 
tegoed hebben.
Maar misschien dat op het dagafschrift van 3 maart er nog velen aan hun verplichting zullen 
hebben voldaan en dan zullen de prijzen alsnog betaald worden. 

Hobby kost geld  

Het spreekwoord luidt: hobby kost geld. En daar weten we allemaal over mee te praten in de 
fokkerij. Als we konden volstaan met het fokken van één nestje konijnen, of 20 kuikentjes per 

jaar, dan zouden de kosten beperkt zijn. Maar we 
weten ook dat, willen we dieren fokken die de 
standaard zo goed mogelijk benaderen, we veel 
jonge dieren nodig hebben. Zelfs als we topdieren 
hebben die goed met elkaar combineren en goede 
jongen brengen. Dus fokken we veel meer jongen 
dan uitsluitend voor vervanging noodzakelijk zou 
zijn. Hieruit maken we onze selectie, en het 
overschot doen we weg. Als we het goed voor 
elkaar hebben dan vinden ze allemaal hun weg naar 

liefhebbers en kunnen we een deel van de kosten voor huisvesting, voer en energie nog 
terugverdienen. En ook ‘in de pot’ hebben ze nog een bepaalde waarde.



In een artikel over de opfok van biologische kippen, geschreven door onderzoekers van de 
Animal Science Group van Wageningen Universiteit en Research (WUR), kwam ik een tabel 
tegen waarin de kostprijs voor biologische leghennen wordt weergegeven (tabel 1). Binnen 
onze liefhebberij zijn er naar ik weet nauwelijks fokkers die hun dieren biologisch opfokken. 
Biologische opfok betekent m.n.: biologisch voer (duurdere grondstoffen, en minder 

toevoegingen), en meer ruimte voor de dieren om op te 
groeien dan bij de zogenaamde gangbare opfok. In grote 
lijnen komt de methode van opfokken echter wel overeen 
met de wijze waarop hobbyfokkers hun dieren groot 
brengen.

Tabel 1 Kostprijs biologische opfokhen (€ per 17 
weekse hen; exclusief BTW)

Kosten per afgeleverde 17 weekse hen (euro) 2007 2008
Kuiken 0,69 0,69
Voer 2,20 2,99
Overige toegerekende kosten
   Elektriciteit 0,09 0,11
   Water 0,01 0,01
   Verwarming 0,20 0,20
   Strooisel 0,08 0,08
   Afleveren 0,17 0,17
   Gezondheidszorg (incl. injectie-entingen) 0,85 0,85
   Overig toegerekend (PPE, Rendac, rente l.h.) 0,06 0,06
Huisvesting (incl. uitloop) 0,86 0,88
Arbeid 0,65 0,57
Mestafzetkosten 0,06 0,06
Overige vaste kosten 0,26 0,25
Kostprijs 17-weekse hen (euro)
- incl. arbeid 6,18 6,91
- excl. Arbeid 5,52 6,34

Wat kosten onze dieren? Deze vraag stellen we ons eigenlijk niet omdat we dat niet van 
wezenlijk belang vinden. Belangrijker is dat we de ons ter beschikking staande ruimte en 
mogelijkheden zo goed mogelijk benutten en daaruit voldoende show/topdieren weten te 
halen. Geld is vaak van ondergeschikt belang. Natuurlijk denken we wel aan de centjes en 
grijpen we onze kans als er ergens een aanbieding is, van welke aard dan ook. Maar onze 
fokkerij wordt niet gedreven door economisch verantwoorde motieven. Pas op het moment 
dat we dieren in de verkoop hebben vragen we ons af: wat moet ik er voor vragen? Nooit: wat 
moeten ze opbrengen om bepaalde kosten te vergoeden. Als we al enig idee hebben van 
‘kosten’ dan is dat vaak in de trend van: ‘ik heb dit jaar ongeveer zoveel zakken voer gekocht, 
en zoveel balen vezel’. Over de overige kosten moeten we het antwoord schuldig blijven.
Iedere fokker werkt volgens zijn eigen systeem en naar de mogelijkheden die hij heeft. De een 
heeft een flinke vrije uitloop voor zijn kippen, bij de ander zitten ze uitsluitend binnen. De een 
voert uitsluitend merkvoer, de ander volstaat met coöperatievoer en veel groen uit eigen tuin. 
De een doktert veel om zijn dieren supergezond te houden, de ander komt niet verder dan eens 
een wormenkuurtje tijdens de opfok. Zo zullen de verschillen in kostprijs enorm variëren van 
fokker tot fokker.
Om toch een idee te krijgen van de kosten van een grootgebracht dier wil ik u een grof beeld 
voorhouden van mijn eigen situatie, zie tabel 2. Het aantal kostenposten heb ik beperkt 



gehouden. De belangrijksten zijn die voor voer en voor energie. Van kosten voor water heb ik 
geen idee maar dat zal niet veel verschillen met de kosten die WUR vermeldt in haar 
berekeningen. Ik ben niet iemand die wekelijks de hokken verschoont en daar dus veel geld 
aan kwijt is. Mijn uitgangspunt is: mest zoveel mogelijk opvangen, en zorgen dat het strooisel 
altijd droog is. Dokteren: dit jaar heb ik één potje Finicoc gekocht (en gebruikt) en een paar 
keer tegen bloedluis gespoten. Voeren doe ik van Kasper; niet de duurste maar ook niet de 
goedkoopste, en verder gaat er nog wel eens wat van de tuin rechtstreeks naar de kippen. De 
energiekosten waren voor de broedmachines die lange tijd aaneen draaien (één voor het 
broeden, de andere voor het uitkomen), en voor verwarming van de kuikens (met 
warmtestralers). Omdat ik geregeld mijn meterstanden noteer had ik een redelijk beeld van de 
hoeveelheid stroom die ik hiervoor kwijt was. En dat bleek meer dan ik gedacht had. 
Broedmachines blijken stroomvreters!
Mijn globale kostenplaatje is samengesteld over de gehele opfokperiode, dus zeg maar tot een 
gemiddelde leeftijd van ca 24 weken. In totaal heb ik 73 dieren grootgebracht, waarvan er 20 
in de pan zijn verdwenen. Het overschot aan hennen kan ik altijd goed kwijt. De opbrengsten 
bestaan dus uit de verkoop van dieren en de waarde die ik aan het vlees toegerekend heb. De 
eerste eitjes heb ik niet meegerekend, de opbrengsten hiervan zijn zeer beperkt. Bij de 
verkoop hanteer ik een regel die vanouds op de Veluwe, en wellicht ook elders, werd 
gebruikt, nl een prijs die afhankelijk is van de leeftijd, en die luidt dat een dier ongeveer fl 
1.00 per week leeftijd op moet brengen. Bij het invoeren van de Euro heb ik een kleine 
inflatiecorrectie toegepast waarbij mijn ‘weekprijs’ nu een halve euro is. Natuurlijk zit er in 
die prijs een plafond; vanaf een bepaalde leeftijd stop ik met het verhogen van de prijs. 
Tabel 2 Kostprijs eigen opfok
kostenpost bedrag
Voer (incl. vezel) € 275,00
Energie (elektriciteit) € 160,00
Medicijnen €  25,00
Water Nihil
Huisvesting Niet berekend
totaal € 460,00

Aantal dieren opgefokt 73
Kosten per dier € 6,30

De globale kostprijs waar ik op uit kom is ongeveer € 6.30 per opgefokt dier. De kostprijs 
voor een biologische leghen, exclusief arbeid, huisvesting en mestafzet komt uit op ongeveer 
€ 5.40, waarbij aangetekend moet worden dat met name het kleinschalig uitbroeden en 
opfokken van mijn dieren met name op het gebied van energie een wezenlijk verschil maakt. 
Kijkend naar de kostprijs per week leeftijd constateer ik dat die bij de biologische hennen 
uitkomt op € 0.40 per week, dus € 0.10 lager dan de prijs die ik reken bij mijn verkoop. Alles 
beschouwend vind ik dat mijn kleinschalige houderij qua kosten en opbrengsten redelijk goed 
vergelijkbaar is met die van de biologische houderij. 
Eén kanttekening moet er nog wel geplaatst worden bij dit hele verhaal. En dat is dat de 
kosten die ik maak voor mijn oude dieren, niet in het geheel zijn meegenomen. Ik denk dat het 
er uiteindelijk op neer komt dat de werkelijke kosten van mijn fokkerij bepaald worden door 
de kosten die ik maak voor mijn fokdieren. Hoe komt u uit?
Cees van der Wel



Gesprek onder fokkers
Interview met Hans Beumer door Hendrik ter Horst

In het nummer van december 2007 doet onze voorzitter Bas 
Vingerhoed een oproep om hulp te bieden aan de redactie van 
ons clubblad. In het nummer van februari 2008 spreekt hij 
opnieuw over zijn bedenkingen omtrent het clubblad. Het kan 
even duren, maar soms is het toch de aanhouder die wint, want 
voor mij was de oproep de aanleiding om tijdens de clubdag 
van 15 maart 2008 bij Hans Beumer het idee in de week te 
leggen om met hem een interview te houden. Hij vond het 
prima. Door problemen met de afstemming van de agenda’s 
heeft het even geduurd, maar op vrijdag 25 juli is het dan toch 
gelukt. Het resultaat van dit gesprek onder fokkers staat 
hieronder. 

Plaats van het gesprek
De vijfentwintigste juli was een warme dag, maar in Otterlo, 
waar Hans woont, was het goed toeven in de schaduw van een 

boom. Koffie en koekjes, wat wil je nog meer. 
Alvorens de kippen centraal te plaatsen starten we met het uiten van onze bedenkingen over 
de ontwikkelingen in de thuiszorg. Hoewel Hans 67 jaar is – “ik word al een oud mannetje 
hoor”– heeft hij nog een klein dienstverband bij een instelling voor thuiszorg. Op deze manier 
probeert hij iets te doen aan het gebrek aan personeel. Hij illustreert dit met een voorbeeld. 
“Wij verlenen thuiszorg aan een vrouw van dik in de negentig. Deze vrouw heeft al zoveel 
verschillende mensen over de vloer gehad, dat als ik kom ze blij is, omdat ze mij vaker heeft 
gezien, en dan moet je daarbij dus bedenken dat ik maar een klein dienstverband heb!”

Andere publicaties
Hans vertelt dat in het augustusnummer van het blad Landleven ook een interview met hem 
staat. “Heb je dat gelezen?” “Nee”, zeg ik. “Dat interview is overigens meer dan een jaar 
geleden afgenomen. Er is hier een fotograaf uren bezig geweest, om mooie foto’s van mijn 
dieren te maken.” 
Als ik het artikel in Het Kleindier Magazine (nummer 4, 2008) noem, waarin ons clublid René 
van de Kerkhof aan het woord komt, reageert Hans als volgt. “Die jongen heb ik nog 
geholpen met broedeieren en een paar kuikens. Vervolgens heeft hij mij zo gek gekregen om 
bij hem in Horst (Limburg) in te zenden. Op zeker moment bel ik om naar de resultaten te 
vragen, zegt ’t ie nou je had een haan met een ZG en een hen met een ZG en hij noemt nog 
wat predikaten. En wat heb je dan zelf? Enigszins aarzelend komt het hoge woord eruit. Nou 
bij de hanen heb ik drie keer een F. Kijk, dat vind ik nou prachtig!”

Laten we eens bij het begin beginnen. Waarom kippen?
“Ik ben tussen de kippen groot gegroeid. Mijn ene grootvader fokte leghorns, de andere had 
Noord-Hollandse Blauwen en mijn vader fokte tijdens de oorlog ook Noord-Hollandse 
Blauwen. Hij had een goed doorgefokte stam. Daarnaast werd er gefokt met zwartbonte 
leghorns. Vanwege de honger tijdens de oorlog moest een prachtige haan van dit ras eraan 
geloven. Ik was tot tranen toe geroerd. Pas zes jaar geleden zag ik ze weer, ik heb toen een 
paar eitjes gekocht. Jaren geleden heb ik ook Welsumers en Kraaikoppen gefokt. Op een 
dag zit ik met de man die mij op weg had geholpen met die Welsumers een borreltje te 
drinken en die zei ik wil nog eenmaal inzenden naar Avicultura en dan sterven, maar dan 
moet jij ook inzenden. Dat heb ik natuurlijk gedaan!”



Hoeveel blauwen fok je gemiddeld per jaar?      
“Zo tussen de veertig á vijftig. Dit jaar heb ik 
zeventien hennen en vijfentwintig hanen gefokt. Van 
die zeventien hennen heb ik er nog elf aangehouden. 
Bij de selectie kijk ik altijd welke dieren geschikt zijn 
voor de tentoonstelling en welke dieren ik 
waarschijnlijk als fokmateriaal ga inzetten. 
Bijvoorbeeld goed getekende hanen voor de 
tentoonstelling en lichte hanen voor de hennenfok. 
Meestal breng ik mijn broedeieren naar een broederij 
hier in de buurt. Ik zorg ervoor dat de eieren zijn 
gemerkt. Bijvoorbeeld een rood stipje is van de ene 
foktoom en een geel stipje van een andere. Als ze 
uitkomen zorgt de man van de broederij dat de 
kuikens gescheiden blijven. Dat gaat heel mooi. Ik 
kan zelf ook uitbroeden. Ik heb nu weer een machientje, maar daar maak ik eigenlijk alleen 
gebruik van als bijvoorbeeld een hele oude hen plotseling in een korte periode een stuk of 
acht eieren produceert, die leg ik dan in.” 

Als ik vijftien hanen in een hok plus ren laat lopen dan word ik regelmatig 
geconfronteerd met beschadigingen van kam en/of kinlellen. Hoe ga jij daarmee om?  
“De enige remedie is, één haan per hok, maar daar moet je natuurlijk wel de ruimte voor 
hebben. Beschadigingen kunnen ook van buitenaf komen. Bij mij moet je dan vooral denken 
aan haviken. Altijd zijn het je mooiste dieren die de klos zijn. We hebben een tijdje 
tortelduifjes gehad. Die heb je ook in de kleurslag wit. Ik heb meegemaakt dat zo’n havik vlak 
over mijn hoofd schoot op jacht naar zo’n witte. Dat is dus niet goed afgelopen met die 
duifjes. Vossen zijn hier ook genoeg. Dus ’s avonds alle hokken sluiten. Ik heb hier ook nog 
een koppel Twentse Landganzen, die hebben elk jaar tien tot twaalf jongen. Het gekke is dat 
er daar nooit eentje van mist, ondanks de vossen. Ooit is er één gansje ontsnapt. Ik heb 
alles afgezocht, maar niets gevonden. Een week later komt de buurman of ik soms een 
jonge gans miste. Ja dus. Nou die zwom vrolijk rond in zijn vijver. Dit verhaal speelde zich af 
in de tijd van de vogelpest en het verplicht ophokken. Dat was dus best link, want elk dier 
werd geteld en o wee als er eentje miste.”    

Je draait al jaren op ’t hoogste niveau mee, wat is het geheim achter de goede 
fokresultaten?
“Ik fok volgens de principes van de lijnenteelt. Verder gebruik ik lichte hanen voor de 
hennenfok en donkere hanen voor de hanenfok. Ik ben altijd heel precies in het kijken naar 
wat het ene dier wel heeft en het andere niet. Tijdens het fokseizoen maak ik notities in een 
schriftje. Zo van ++ voor de kam en +++ voor de kleur. Ik heb een jarenlang doorgefokte 
stam, maar soms moet je wel eens wat. Zo heb ik eens een keer een haantje van een 
collega lid van onze speciaalclub voor de fok ingezet. Het was beslist geen 
tentoonstellingsdier, maar toch leverde mij dat hele mooie jonge haantjes op. Zo zie je maar 
weer.
Ik ga voor resultaat. Zo’n vijf jaar geleden draaide ik in een tijdsbestek van twee seizoenen 
vijf keer een U, dat is nu wel even over.”  

Volgens mij heb je heel Nederland al zo’n beetje voorzien van broedeieren en dieren. 
Wat nu als je zelf meent dat het tijd is voor bloedverversing?      
“Daarvoor heb ik in het verleden wel witte mestkippen gebruikt. Dat zijn kippen die zijn 
‘gemaakt’ met behulp van de Noord-Hollandse Blauwe en de Mechelse Koekoek. De hennen 
wegen al vier kilo. Ik bedoel maar. In het verleden heb ik ook een keer een boerenlegkip op 
eieren gezet. Eieren naar een kuikenbroederij gebracht. Helaas niet ingelegd, want de 
eigenaar was die paar eieren vergeten. Hij had echter nog een doosje kuikens met 
miskleuren. Ze waren zwart met een wit vlekje op de kop. Het bleken Noord-Hollandse 



Blauwen te zijn. Ik heb daar later een haan bijgehaald van het Openluchtmuseum. Ging best. 
Ik ben nu weer bezig met die witte mestkippen. Dit vanwege bloedverversing en het 
verbeteren van het type. Ik vind overigens dat in het algemeen het type terugloopt. Ook heb 
ik wel bruine kippen ingekruist, met als resultaat meer eieren en een betere vorm van de 
eieren.”    

Wat zijn volgens jou momenteel de problemen met het ras?
“Type heb ik al genoemd. Verder zie ik meer aanslag op de benen bij de hennen en soms 
zelfs bij de hanen. Bij de hanen moet je geen enkele aanslag tolereren. Volgens mij heeft het 
te maken met het infokken van Australorps. De oogkleur gaat ook achteruit, wordt lichter. 
Waar zijn toch die dieren met een rode bes in de kop? Weliswaar was de blauwe vroeger 
iets kleiner en donkerder, maar toch hadden ze beenkleurige snavels. Ook de hennen. 
Momenteel zie je steeds meer donkere snavels. Streping in dons is ook een probleem. Je 
moet met hanen fokken die absoluut schoon zijn in dons. Anders komt het niet goed. De 
koekoekkleur zelf, het geheel moet niet zwart-wit worden.”  

Ik dacht altijd dat het infokken met Australorps vooral is gedaan om de staarten bij de 
hanen van de Noord-Hollandse Blauwe te verbeteren. Klopt dat?
“Tja, tja, ik was nogal bang voor de beenkleur. Australorps hebben erg zwarte loopbenen.” 

Wat is nou een vuistregel om streping in dons te herkennen?
“Hier ligt de waarheid in het midden. Tot aan het midden van de donsveer mag er tekening 
zijn, maar vanaf het midden richting lichaam mag er geen tekening zijn. Als er geen tekening 
is spreken we van schoon dons.” 

Nog even over zwart-wit. Ik zit er wel eens aan te denken om Niederrheiners in te 
fokken, die zijn gefokt uit de Noord-Hollandse Blauwe, in diverse kleurslagen bekend, 
waaronder blauwkoekoek. Hoe vind je dat?
“Dat weet ik eigenlijk niet, dan moet ik ze eerst zien.”

Lees verder op Blz 17.



Wintertijd---Leestijd.

Nu de dagen korter worden en de avonden langer is het een mooie gelegenheid om weer eens een boek 
ter hand te nemen en je,  voor verstrooiing of studie ( kennis vergaren ) eens lekker in de luie stoel te 
nestelen.
De kippenhokken zijn schoon en voorzien van ruim stro en houtmot om de dieren op een prettige 
manier de winter door te laten komen en de tuin is winter klaar. De bollen zijn geplant om in het 
voorjaar ons weer van de bloemenpracht te laten genieten.

Over onze liefhebberij wordt in vele dag- week- en maandbladen gepubliceerd.
Wij van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club mogen ons regelmatig koesteren met 
een artikel over onze Noord-Hollandse clubrassen.
We liggen blijkbaar goed in de markt en dat moeten we zo houden.

Ik wil u en speciaal de nieuwe leden attent maken op het boek “Geïllustreerde Kippen encyclopedie” 
dat geschreven is door Esther Verhoef en Aad Rijs.
Het boek bevat een schat aan informatie over ; hoe kippen te houden.
Er wordt in dit boek niet alleen  over de voeding, de leg, de voortplanting en huisvesting geschreven, 
ook vindt u in dit boek informatie over veel voorkomende ziekten en afwijkingen, anatomie en uitleg 
over de vele rassen en kleurslagen. 
Maarliefst 125 rassen worden beschreven van groot tot klein en van heel populair en zeldzaam.
Bij de rasbeschrijvingen ligt vooral de nadruk op de typische raseigenschappen, die voor de verzorgers 
van belang zijn.
Uiteraard worden ook de uiterlijke kenmerken, 
de oorsprong en de diverse kleuren van de 
desbetreffende rassen uitgebreid behandeld.
Zowel in het algemene gedeelte als bij de ras 
beschrijvingen vindt u schitterende foto’s van de 
diverse rassen en in de vele kleurslagen die er 
zijn.
Het boek is een “must” voor iedereen die kippen 
gaat houden, maar ook de mensen die al kippen 
hebben vinden in dit boek de nodige extra 
informatie en de nieuwste bevindingen.

Esther Verhoef is een veelzijdig schrijfster en 
natuur fotografe, die meer dan 50 boeken over 
dieren heeft gepubliceerd, maar ook 
bestsellers heeft geschreven.
Zij brak door in 2006 met de literaire thriller 
“Rendez Vous” en haar laatste boek ligt nu in 
de boekwinkel genaamd “Close up”.

Aad Rijs kennen de geroutineerde fokkers en 
inzenders op tentoonstellingen als een 
deskundig keurmeester die in diverse commissies 
bij de Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond zijn sporen al heeft verdiend.
Ook is hij nauw betrokken bij de Speciaalclub van de Zeldzame en Oorspronkelijke 
Belgische krielrassen.

Al met al ; Warm aanbevolen.



Vervolg van blz 14

Ik ben zelf bijna geheel opnieuw begonnen, omdat mijn dieren vrijwel over de hele linie 
een niet correcte beenstand lieten zien. Is dat een bekend fenomeen?
“Ja dat is bekend. De knieën te dicht bij elkaar. Zet ze in een kooi en ze staan min of meer te 
zwabberen. Je kunt er wel weer vanaf komen. De remedie is strenge selectie. Dat geldt ook 
voor dieren die te laag zijn gesteld. Opeens had ík daar last van, maar de hennen die ik heb 
gekruist hebben alweer een goede beenlengte. Over selectie gesproken soms heb je jaren 
dat je bijna geen uitval hebt, elk dier is goed, maar ik heb ook wel jaren gekend dat er heel 
veel uitval was, waarschijnlijk heb ik toen toch iets verkeerd gedaan.” 

Waar moeten keurmeesters vooral op letten bij dit ras?
“Keurmeesters zouden ook aandacht moeten hebben voor de zaken die wel goed zijn. Als 
een dier bijvoorbeeld een mooi oog heeft, noteer dan F oog.”   

Houd je bij het tijdstip van inleggen van broedeieren rekening met de data van 
bepaalde tentoonstellingen?
“Nee, niet echt. Ik kijk veel meer naar het tijdstip waarop de oude hennen de beste 
eierproductie hebben en de hanen het beste bevruchten. Dat is bij mij in april en mei. Als je 
wel vroeg fokt loop je het risico dat tegen de tijd dat de tentoonstellingen beginnen de dieren 
net in de rui zijn gevallen.”  

Tijdens de laatste clubdag hebben we een discussie gevoerd over het bestrijden van 
bloedluis. Je vertelde er soms ook last van te hebben. Wat doe je eraan?
“Op het moment smeer ik de stokken in met carboleum, dat werkt goed. Ik probeer af en toe 
weer eens een ander middel. Het nadeel van die carboleum is, naast de stank, dat de veren 
van de dieren bruin worden, met name in de borst. Ik hoorde van iemand dat de verboden 
stoffen uit het aloude middel U5 zijn verwijderd en dat je het dus weer mag gebruiken. Ik heb 
nu trouwens een tekening in huis over het op een bepaalde manier monteren van 
zitstokken, namelijk zodanig dat de bloedluis niet bij de zitstok kan komen. Het is een soort 
kommetje met in het midden een pin. De zitstok rust dan links en rechts op zo’n pin. In het 
kommetje doe je een bepaalde vloeistof, waardoor het voor de bloedluis wel heel moeilijk 
wordt om de zitstok en vervolgens de dieren te kunnen bereiken.”

Ik heb in het verleden ook wel eens last van bloedluis gehad. U5 werkte dan prima, 
maar ik heb ook wel het ontsmettingsmiddel lysol toegepast. Dat werkte ook. Herken 
je dat?
“Nou en of. Ik had vroeger een maatje die was slager en die deed bij wijze van spreken alles 
met lysol. Die man had altijd alles hartstikke schoon. Samen met hem ben ik naar vele 
shows geweest. Om en om de benzine betalen zo deden we dat.”
Vroeger zat er in het opfokvoer standaard een middel tegen coccidiose. Nu niet meer. 
Hoe ga je daar mee om?
“Coccidiose, moeilijk, moeilijk. Ik probeer preventief bezig te zijn, maar soms ben ik wel eens 
te laat. Ik gebruik dan het middel ESB3, opgelost in water. Werkt goed, maar is helaas ook al 
niet meer te koop. Misschien nog wel in Duitsland.”  

Over voer gesproken. Waar moet je op letten?
“De Noord-Hollandse Blauwe is van het type lekker eten 
lekker liggen. Je moet ze ‘kort’ voeren anders vervetten ze 
binnen de kortste keren, met als gevolg een vermindering 
van de eierproductie. Als ik oude hennen die niet of 
nauwelijks meer leggen weer aan de ‘praat’ wil krijgen geef 
ik ze een mengsel van groenten en kuikenkrachtvoer. 
Groenten om de zaak van binnen ‘schoon’ te maken en 



kuikenkrachtvoer vanwege het hoge eiwitgehalte. De samenstelling van dit mengsel heb ik 
van een fokker gekregen.”     

Ik doe samen met een maatje in Heiligerlee. Jan Pieter Lingbeek. Van ons tweeën ben 
ik de fokker en is hij de man van het mes. Vanwege die niet correcte beenstand heb ik 
vorig jaar een hele partij oude dieren moeten ‘ruimen’. “Wat ga je er mee doen”, zei 
JP. “Ik stop ze in de grond”, zeg ik. “Nee man, ben je gek, breng ze maar hier, die kun 
je nog best eten, ik gebruik braadzakken, moet jij eens kijken.” Wat vind je daarvan? 
“Hij heeft groot gelijk, niks in de grond stoppen. Wist je trouwens dat bouillon getrokken van 
oude hennen veel lekkerder is dan van jonge hennen, echt waar. Een beetje fokker kan ook 
slachten, dat hoort erbij.”    

Heb je nog tips voor beginnende fokkers?
• Het allerbelangrijkste is te beginnen met één ras.
• Noteer wat je ziet aan afwijkingen en aan mooie dingen.
• Handig is om verschillende soorten veren van je dieren te bewaren en in een 

schrift te plakken, zodat je kunt zien dat is een:
o blauwe veer;
o schone donsveer (dus zonder tekening);
o donsveer met tekening;
o te smalle vleugelpen;
o F brede vleugelpen;
o enzovoort. 

• Ga niet teren op de resultaten van anderen, als fokker moet je het zelf doen.
• Niet gaan opscheppen als je net begonnen bent en je hebt goed gescoord. 

Laat maar eens zien hoe goed je bent over bijvoorbeeld vijf jaar.
• Geef de dieren de ruimte.
• Als je geen uitloop hebt zorg er dan voor dat je de kippen van tijd tot tijd 

vochtig houdt, want dat is erg goed voor het verenpak. 
• Realiseer je dat je heel veel hokjes nodig hebt, vooral als je één op één fokt.
• Zorg dat je weet welke broedeieren van welke dieren afkomstig zijn.
• Kalkpoten kun je voorkomen door regelmatig de benen in te vetten met 

vaseline.
• Als je dieren wilt inzenden naar een tentoonstelling is het belangrijk dat je:

o altijd de benen wast (dat wil heel goed met een biotex sopje);
o benen invetten met vaseline en ook de kam (een beetje alcohol doet 

wonderen met een kam);
o niet onnodig gaat wassen: als ’t ie schoon is, is ’t ie schoon;
o als je wel uitgebreid gaat wassen moet je dat doen een paar dagen 

voordat je gaat inzenden, daarna zet je het gewassen dier in een schoon 
hokje.

Je bent bestuurslid van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen club. Ben je ook 
nog elders actief?
“Ja, ik ben ook bestuurslid van de Nederlandsche Hoenderclub. Wij proberen allerlei zaken 
te regelen voor de Nederlandse rassen. We hebben bijvoorbeeld een soort carrousel met 
twaalf afdelingen (kooien). In die kooien laten we dan de Nederlandse rassen zien. Na afloop 
van de Noordshow was ik pas om een uur of elf ’s avonds thuis, want die carrousel moest 
afgebroken worden en vervolgens ingeladen. Dat is hard werken.”   
 
Naar welke tentoonstellingen ga je meestal?
“Ik ga het liefst naar Oneto in Enschede, de Noordshow in Zuidlaren en natuurlijk naar de 
show van de Edense pluimveevereniging en meestal neem ik ook een paar dieren mee naar 
de clubdagen van onze speciaalclub. Onlangs ben ik dus naar Horst geweest. Vroeger ging 



ik ook nog naar de Gelderlandshow. Toen ik nog samen op kon trekken met mijn maatje (de 
slager) gingen wij ook naar shows in Heerde, Vaassen, Ermelo/Putten, Elspeet en 
Veenendaal. Hoe dan ook het is altijd weer spannend. Wat is het geworden? Wie heeft er 
gelijk? Proberen elkaar af te troeven daar gaat het om!” 

Tekst, Ad Boks

Tentoonstellingsfokkers houden van inteelt
Tijdens de op 18 april 2008 gehouden themadag `Fokkerij en behoud vitale 
kippenrassen' zijn al de voorlopige resultaten van een enquéte besproken die in het 
voorjaar onder tentoonstellingshouders is gehouden. Doel van het onderzoek, 
waarvan de verzending van de vragenlijsten werd verzorgd door het Centrum voor 
Genetische bronnen Nederland, was een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop 
sportfokkers hun foktomen samenstellen om een winnend showdier te fokken. 
Inmiddels zijn alle antwoorden binnen en worden de belangrijkste in dit artikel 
besproken. Het volledige rapport is bij de auteur te verkrijgen.
Dit houdt in dat vooral fokkers die zich al veeljaren hebben ingezet voor de instand-
Het enquêteformulier is door 167 sportfokkers geheel of gedeeltelijk ingevuld. Vooral 
fokkers van de Nederlandse rassen hebben aan de enquête deelgenomen. Van de in 
Nederland erkende grote hoenderrassen en dwerghoenderrassen hebben 
respectievelijk 54% en 56% van de fokkers 
deelgenomen aan de enquête. Speciaalclubs hebben 
zich met succes ingezet om de deelname te 
stimuleren. De volgende aantallen fokkers per 
speciaalclub hebben het enquêteformulier 
ingestuurd: Hollandse krielen (26), Groninger 
meeuwen (13), Welsumers (10), Barnevelder krielen 
(10), Barnevelders (9), Drentse hoenders (9), Noord-
Hollandse hoenders (9), Brabanters (8), 
Kraaikoppen (7), Hollandse kuifhoenkrielen (7), 
Welsumer krielen (7), Assendelfters (6), 
Nederlandse uilebaarden (6), Orpingtons (6) en 
Cochin-krielen (6).

Bekijkt men het aantal jaren dat men een ras fokt, dan 
ontstaat het beeld in tabel 1.

Tabel 1 -Aantal jaren actief in de fokkerij
minder dan 5 
jaar

15%
5-10 jaar 18%
10-25 jaar 32%
25 jaar en 
meer

35%

Dit houdt in dat vooral fokkers die zich al veel jaren hebben ingezet voor de 
instandhouding van een ras het formulier hebben ingevuld. Er bestaan op dit 
punt weinig verschillen tussen de fokkers van Nederlandse en buitenlandse 
rassen. Op grond hiervan mag worden aangenomen dat de uitkomsten van 
de enquête een betrouwbaar beeld opleveren van de wijze waarop onze 
sportfokkers hun foktomen samenstellen.

Reden om een ras te fokken
Bij de fokkers van Nederlandse rassen is het leveren van een bijdrage aan de 
instandhouding van ons levend cultureel erfgoed in ruim 22% van de gevallen de 
enige reden het ras of de rassen te houden. Gecombineerd met een andere reden 



wordt door 47% van deze fokkers deze reden ook genoemd. Ook door fokkers van 
buitenlandse rassen wordt deze reden aangevoerd, in ruim 6% is dit de enige reden 
en voor 22% van deze fokkers speelt deze reden mede een rol. De verschijningsvorm 
is voor 18% van de fokkers van Nederlandse rassen en 23% van de fokkers van 
buitenlandse rassen de enige reden een ras te houden. Gekoppeld aan een andere 
reden geeft 57% van de fokkers van Nederlandse en 49% van de fokkers van 
buitenlandse rassen dit ook als reden op.

Bijhouden van gegevens
In het licht van de themadag was het een sleutelvraag of de gegevens over de 
afstamming van de dieren werden bijgehouden. Uit tabel 2 blijkt dat 25,5% van de 
fokkers geen gegevens bijhoudt over de afstamming van de dieren, waardoor deze 
fokkers buiten het foksysteem vallen dat de deskundigen voorstaan.

bijhouden gegevens/aantal 
jaren fokker

< 5 5-10 10-
25

25 en 
>

totaal
niet 16 24 36 21 25,5
notities 53 44 36 60 50
standaardcomputerprogram
ma

10 12 9 13 11,5
eigen computerprogramma 16 16 1 5 6 11
andere wijze S 4 4 2

Tabel 2 - Relatie tussen het bijhouden van gegevens en aantal actieve jaren als 
fokker (%)

Veel fokkers (50%) houden de gegevens bij in de vorm van geschreven of uitgetikte 
notities. Berekening van verwantschapsgraad of inteeltcoëfficiënt wordt dan een 
forse klus.
Slechts 22% maakt gebruik van een standaard- of een eigen computerprogramma. 
Dit soort registratieprogramma's vergemakkelijkt het op een transparante manier 
registreren van de foktomen enorm.

Aantal fokgroepen per jaar
Een van de vragen betrof het aantal fokgroepen dat jaarlijks wordt ingezet per ras 
en/of kleurslag. Onder fokgroepen worden in dit geval verstaan fokparen, trio's of 
tomen. Het blijkt dat 65% met twee tot vier fokgroepen werkt, waarvan 27% met 
twee, 21% met drie en 17% met vier fokgroepen. Opvallend is dat niet minder dan 
18% van de geënquêteerden zes of meer fokgroepen per jaar inzet. Dit betekent dat 
deze fokkers bij een juiste keuze van hun fokdieren jarenlang de inteelt behoorlijk 
kunnen inperken. De hokruimte is in 47% van de gevallen bepalend voor het aantal 
fokgroepen, terwijl 31% van de fokkers vindt dat ze voldoende fokgroepen hebben.
Opvallend is dat van degenen die zeggen dat ze voldoende fokgroepen hebben, 40% 
slechts met twee fokgroepen per ras of kleurslag werkt. Van degenen die met één 
fokgroep
werkt is 5% deze mening toegedaan. Verhoudingsgewijs spelen de buren, 15%, een 
belangrijke rol bij de fokkers met één fokgroep. Van alle geënquêteerden noemt 
slechts 6% deze reden. Van de deelnemers aan de enquête zegt 8% dat het aantal 
fokgroepen wordt bepaald door samenwerking met andere fokkers, met name 
fokkers met drie fokgroepen, 19%, noemen dit argument.

Basissamenstelling fokgroepen De geënquêteerden konden bij de vraag over de 
basissamenstelling van de fokgroepen uit vier mogelijkheden en twee combinaties 
kiezen.
Het blijkt dat voor 46% van de geënquêteerde fokkers de standaardeisen de 
belangrijkste basis vormen voor het samenstellen van de foktomen, terwijl 
nog eens 21% dat doet in combinatie met vitaliteit. Dit is met name het geval 



voor de starters, één tot vijf jaar ervaring, onder de fokkers. De routiniers 
gebruiken ook zeker de standaardeisen, maar gebruiken toch ook duidelijk 
hun opgebouwde ervaring.

Verwantschap van fokdieren

De voor- en nadelen van het fokken met verwante dieren werden tijdens het 
symposium belicht. 

Tabel 3 - Relatie tussen basis voor het samenstellen van fokgroepen en het aantal 
actieve jaren als fokker (°°)
basis/aantal 
fokkersjaren

< 5 5-10 10-25 meer totaal
l. standaardeisen 68 55 46 31 45,5
2. vastleggen 
kenmerken

3 2 5 3
3. ervaring 7 11,

5
23 13

4. vitaliteit 23 14 13,
5

16 15,5
 1+ 
4

9 21 23 23 21
1+3 4 2 2

De uit de praktijk verzamelde gegevens laten zien dat slechts 9% van de 
fokkers jaarlijks de haan vervangt door een onverwante haan. Starters doen 
dit met 27% duidelijk meer dan de meer ervaren fokkers. Het merendeel van 
de fokkers past echter lijnenteelt toe, dat wil zeggen combinaties 

van vader op dochter of zoon op 
moeder. Op dit punt speelt ervaring 
geen grote rol. De routiniers onder 
de fokkers houden echter wel de 
verwantschapsgraad in het oog.
Slechts 2% van de fokkers maakt gebruik 
van de inteeltcoëfficiënt van de 
ouderdieren. Met het beperkte gebruik van 
digitale registratieprogramma's is dit lage 

percentage begrijpelijk.

Er zijn ook fokkers die consequent de
combinatie broer x zus uitvoeren, terwijl anderen jaarlijks één hen in de fokgroep 
door een jonge hen vervangen en om de zoveel jaar de haan door een jonge haan, 
maar hierbij steeds weer dieren uit de fokgroep gebruiken. Deze laatste methode 
kan alleen gebruikt worden als tegelijkertijd keihard geselecteerd wordt op vitaliteit 
en productie.

Ingelegde eieren
Van de ingelegde eieren komt bij 57% van de deelnemers 75% of meer uit. 

Opvallend is het hoge percentage (70%) bij 
degenen die een ras vijf jaar of minder fokken. 
Dit hangt mogelijk samen met het jaarlijks 
inzetten van een onverwante haan. Maar ook bij 
de routiniers ligt het percentage (63%) boven het 
gemiddelde.

Dieren met uitsluitingsfouten 28% van de 
deelnemers aan de enquête gebruikten dieren 
met uitsluitingsfouten in de fokgroep. Opvallend 



is dat met de toename van de ervaring de kans toeneemt dat men dieren met 
uitsluitingsfouten inzet. De overgrote meerderheid (91%) noteert deze fouten. Bij de 
meeste fokkers (89%) komen de fouten ook voor in het nageslacht. Met name dieren 
met kamfouten worden ingezet. Dit geldt voor ongeveer de helft van degenen die 
deze vraag met ja hebben beantwoord. Op de tweede plaats worden dieren met poot- 
en teen afwijkingen ingezet. Ongeveer een kwart van de ja-zeggers durft met deze 
dieren te fokken.

Problemen bij fokmethode Sportfokkers hebben zich ten doel gesteld topdieren te 
fokken die op de shows eerste prijzen winnen. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
41% het een groot probleem vindt dat men veel jonge dieren moet fokken om 
uiteindelijk voldoende goede dieren over te houden.

Een ander probleem is volgens 28% van de deelnemers dat het moeilijk is om 
gewenste eigenschappen vast te leggen, terwijl voor 20% juist het wegfokken van 
ongewenste eigenschappen problematisch is. Deze problemen komen voor een 
gedeelte voort uit de wijze waarop de foktomen worden samengesteld. Fokkers die 
jaarlijks een onverwante haan inzetten, hebben in 50% van de gevallen problemen 
met het vastleggen van gewenste eigenschappen. 

samenstellen van fokdieren/
aantal actieve jaren < 5 5-10 10-

25
25 en 

> totaal

wisselt haan 27 1 3 4 4 9
lijnen teelt 55 61 57 55 57
verwantschapsgraad 18 23 32 37 30
inteeltcoëfficiënt 3 3,5 2 2
anders 3,5 2 2

Tabel 4 - Relatie tussen wijze van het samenstellen van foktomen en het aantal 
actieve jaren als fokker
Verder zijn het met name de fokkers die fokgroepen samenstellen op basis van 
standaardeisen en vitaliteit, die veel jonge dieren moeten fokken (55%).

Samenvatting en conclusies

Uit het onderzoek onder de fokkers blijk inteelt een essentiële rol te spelen bij de fok 
van topdieren. In de bijdragen van deskun digen aan het symposium stond juist 
inteeltvermijding centraal. Toch is het gebruik van inteelt in de praktijk wel 
begrijpelijk, aangezien het daar gaat om het vast leggen van zo veel mogelijk 
gewenste eigenschappen in één dier. Alleen startende fokkers hebben de neiging 
jaarlijks een onverwante haan in te zetten. De overigen kiezen voor lijnenteelt, dat 
wil zeggen vader x dochter of zoon x moeder. Dit houdt in dat de verwantschap 
tussen de fokdieren snel toeneemt, zeker indien men dit een aantal jaren doet. Ook 
de andere fokkers kiezen vaak voor verwantschap tussen de fokdieren. Heel weinig 
fokkers houden rekening met de inteeltcoëfficiënt van de fokdieren. Daarbij komt 
dat ruim een kwart van de fokkers geen afstammingsgegevens van de dieren 
bijhoudt. Dit betekent dat bij de genoemde wijze van fokken het overzicht van de 
verwantschapsgraad en inteelt ontbreekt. Ook fokkers die alleen werken met 
geschreven notities zullen de verwantschap en 
inteelt niet direct in beeld hebben, in ieder 
geval niet de mate van inteelt. Sommige 
fokkers gaan zo ver dat ze jaren achtereen 
broer x zus paren.
Verder spelen de standaardeisen een 
belangrijke rol bij de keuze van de fokdieren, 



waarbij de routiniers vaak afgaan op hun ervaring met de vererving van 
eigenschappen. Hierdoor is het risico dat ongewenste eigenschappen meeliften in de 
lijn niet te verwaarlozen. Het ontbreken van genetische variatie binnen de stal van 
een bepaalde fokker hoeft niet te betekenen dat binnen een ras niet voldoende 
variatie aanwezig is. Als er voldoende fokkers binnen een ras zijn, kan het 
betekenen dat een groot aantal groepen dieren aanwezig is, die ieder voor zich, 
voldoende afstand tot een andere groep hebben. Wel moet men oog hebben voor het 
risico dat in het geval uit één of twee stallen regelmatig dieren worden afgegeven 
aan andere fokkers, de verwantschap binnen een ras erg groot kan worden, terwijl 
dan ook de kans op ongewenste eigenschappen steeds groter wordt. Fokkers die 
consequent de dieren met ongewenste eigenschappen uitselecteren en deze 
uitgeselecteerde dieren ook niet verkopen aan andere fokkers of liefhebbers, zijn de 
steunpilaren voor de instandhouding van een ras. In de afsluitende discussie 
werden ook vragen gesteld bij de voorgestelde fokcirkels. Hierbij werd als 
belangrijkste tegenargument gebruikt dat je als fokker vaak niet weet wat je in huis 
haalt. Het is vaak onbekend wat voor voorouders (kleurslagen/rassen) het dier heeft 
dat je krijgt van een andere fokker. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat lang niet alle fokkers een goede registratie hebben. 
Bovendien slaagt de topfokker er juist door inteelt in de gewenste dieren te fokken.
Een punt dat aandacht vraagt, is dat er in sommige rassen vaak slechts een gering 
aantal fokkers is en dat dan bloedverversing binnen een ras een moeilijke opgave 
kan zijn. Er zijn dan te weinig fokgroepen met voldoende afstand tot elkaar. 
Belangrijk is het dan om een schema op te zetten van nauw verwante rassen waar 
op teruggegrepen kan worden indien de zaak vast dreigt te lopen. Hierbij kan de 
genetische opbouw van deze rassen het uitgangspunt vormen. Om een goed beeld te 
krijgen van de verwantschap binnen een ras en de mate van inteelt is het van 
belang dat fokkers een goede digitale afstammingsregistratie gaan bijhouden en dat 
deze gegevens uitwisselbaar moeten zijn met collega fokkers.

De conclusie luidt dat het de hoogste tijd is dat de NHDB het initiatief neemt 
om een project te formuleren voor de ontwikkeling en introductie van een 
digitaal registratiesysteem bij alle rasverenigingen en speciaalclubs.

Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit

Bestuur speciaalclubs Oud Hollandse Hoenderrassen

Wageningen, 02-07-2008

Betreft: Vervolgonderzoek naar genetische diversiteit bij oud Hollandse hoenderrassen: 
Oproep voor het verzamelen van genetisch materiaal.

Beste deelnemer(s) vervolgonderzoek,
 
Zoals besproken tijdens de themadag Fokkerij en Vitaliteit kippenrassen in Lelystad op 18 
april  j.l., wil ik u club vragen deel te nemen aan het vervolgonderzoek naar genetische 



diversiteit bij oud Hollandse hoederrassen. Voor dit vervolgonderzoek moet nieuw genetisch 
materiaal van de oud Hollandse hoederrassen verzameld worden.
Het vorige onderzoek is uitgevoerd met bloed, dat ongeveer 10 jaar geleden werd getapt, bij 
ongeveer 50 dieren van elk ras. Dit bloed is bijna op en/of de kwaliteit is zo slecht geworden 
dat het niet meer bruikbaar is. Bovendien is in verband met de kosten het bloed in de meeste 
gevallen getapt op één adres. Dit betekent dat de diversiteit van genetische kenmerken 
meestal gekoppeld is aan één bloedlijn.
 Voor het vervolgonderzoek wil ik graag gebruik maken van bevruchte eieren van de 
verschillende rassen. Aangezien de speciaalclubs in augustus/september een fokkersdag 
houden, zou deze dag een mooie gelegenheid zijn om per ras de bevruchte eieren te 
verzamelen.

Wat willen we onderzoeken.
We willen onderzoeken in welke mate is het erfelijk materiaal van de rassen in de afgelopen 
10 tot 15  jaar genetisch is veranderd of door het gebruik van zoveel mogelijk lijnen anders is 
opgebouwd. Dit willen we onderzoeken met de nieuwste DNA technologien waarbij we de 
dieren gaan testen met 60000 DNA merkers. Verder willen we onderzoeken waarop in de 
afgelopen jaren vooral gefokt is (welke genen).

Wat is nodig voor de nieuwe studie:
Per ras 30, gespreid over de diverse kleur van het ras, niet gerelateerde hanen selecteren. 
Per haan twee bevruchte eieren verzamelen. (uiteindelijk word per haan 1 goed embryo 
geselecteerd voor het erfelijkheidsonderzoek) 
Elke fokker die eieren aanlevert vult zijn gegevens in op een vragenlijst en op de 
aangeleverde eieren. 

Op het ei moet met potlood worden geschreven:
-Het ras
-Naam van de fokker
-Haan nummer (bijvoorbeeld: eerste ei van haan nummer 1(=1A) en het tweede ei van haan 
nummer 1 (=1B)) en ringnummer van de haan

Per ras zijn er uiteindelijk 60 eieren nodig die naar Wageningen worden gebracht. Deze eieren 
worden in Wageningen in de broedmachine gezet (tot dag 16-18). Indien de eieren bij een 
fokker worden bebroed zal het transport in overleg geregeld worden. Hierna wordt het 
embryo eruit gehaald voor verder DNA onderzoek.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

Bij vragen kunt u contact opnemen met

Dr. Richard Crooijmans
Animal Breeding and Genomics Centre
Wageningen Universiteit 
Marijkeweg 40
6709 PG Wageningen
Tel: 0317-483192
e-mail: richard.crooijmans@wur.nl

Aan dit onderzoek geven we natuurlijk onze volledige medewerking in het volgende 
clubblad krijgt u nader informatie.

mailto:richard.crooijmans@wur.nl
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