
ALLERLEIALLERLEI

NIEUWS, 
WETENSWAARDIGHEDEN EN 

ADVERTENTIES VAN ABONNEES

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2008

Voor het volgende of vorig scherm, gebruik het muiswiel of de toetsen Pg Up en Pg Dn, 
of ↑ en ↓ op het keyboard



Een woordje van de 
redactie…….
Geachte lezer,

De redactie van het digitale kleindierenmagazine Aviculture Europe maken op dit moment met het blad 
eenzelfde groei mee, die zich kenmerkt door een stijging van het aantal abonnees en vooral de grotere 
internationale belangstelling voor onze presentatie. Je ziet overal ter wereld kopieën ontstaan van onze 
formule; een logisch gevolg van een uitstralend enthousiasme. Wij wensen al die initiatiefnemers een 
succesvol verloop van hun ideeën toe. Want als dit bijdraagt aan een verdere uitbreiding, beleving en 
betere voorlichting van onze hobby, dan profiteren we daar allemaal van. 
Wat is nieuw in jaargang 2008:

20 vrijkaarten voor Beestjes & Baasjes voor de eerste 20 nieuwe abonnees van Aviculture Europa 
De abonnees die kleine advertenties aanbieden voor de rubriek Vraag en Aanbod in de rubriek Allerlei, 

mogen daar nu ook een foto bij leveren. 
De wetgeving op de ongevraagde (SPAM) reclame noodzaakt ons straks voor een nóg zorgvuldiger 

behandeling van ons e-mail verkeer en met name van de verspreiding van onze Nieuwsbrief. Mogen wij u 
uitnodigen om via onze Homepage een aanmelding te doen voor ontvangst van de Nieuwsbrief?
Voor u ligt het nieuwste nummer van Aviculture Europe, alweer de eerste uitgave van de vierde 
jaargang, met een aantal waardevolle artikelen en verslagen. Echt de moeite waard om kennis van te 
nemen en met heel veel toewijding voor u gemaakt.

De NBS Bondsshow, gehouden van 21 - 23 december 2007 in Utrecht, was een  
hartverwarmende show, waar wij van Aviculture Europe met een stand aanwezig 
waren en meedreven op dit succes. De show had een record aantal dieren en er was 
veel belangstelling - ook internationale - van liefhebbers. 
Eenzelfde succes kende de Bondsdshow van de NHDB die begin januari van dit jaar 
in de Bernhardhoeve in Zuidlaren werd gehouden. Een welkome kentering in het 
inzendertal en een stimulans voor de toekomst.

Met dank aan alle medewerkers, abonnees en adverteerders,
Namens het team van Aviculture Europe,
Nico van Benten



KLEINDIERENSPORTPROGRAMMA 
MET EEN NIEUWE UPDATE

Sinds midden van de jaren ’80 in gebruik bij vele tientallen tentoonstellinghoudende verenigingen en 
organisaties. Ons sterkste punt is de service. Wat er ook gebeurt, uw show draait door. Wij hebben dit 
door de jaren heen bewezen door dag en nacht voor onze gebruikers klaar te staan, met onze telefonische 
helpdesk, of daadwerkelijke steun als de printer was vastgelopen of wanneer het programma ‘per ongeluk 
was gewist’. En wanneer er speciale wensen waren voor verbetering van het programma, waarbij sprake 
was van een algemeen belang, dan werden die aanpassingen gedaan.
De eerste verenigingen die met ons programma werkten, waren de Eerste ZH Sierduivenliefhebbers 
vereniging en de KDV Boskoop en Omstreken. 
Al zo lang, ruim 20 jaar, dat schept een band, respect en onderlinge loyaliteit. Onze service is er nog 
steeds en updates worden nog steeds gedaan. Voor het allerlaatste overzicht en een antwoord op al uw 
vragen: bezoek de technische website 

NIEUW:
Met de laatste update kunnen er nu ook met de inktjet of laserprinter beoordelingskaarten worden 
geprint, drie stuks (landscape) op een A-4 formaat, daarna door u zelf los te snijden. 
U kunt natuurlijk ook nog onze voorgedrukte beoordelingskaarten met pin-feed voor de DOT-Matrix
printer in enkel- en tweevoud (carbonerend) blijven bestellen. 
Zoals u weet is de DOT-Matrix printer nog steeds de meest goedkope en betrouwbaarste 
printmogelijkheid. Of wij nemen het printen van de beoordelingskaarten van u over. U stuurt ons alle 
bestanden in een ZIP-bestand toe en binnen 48 uur heeft u de beoordelingskaarten, verzendlabels en 
kopie-inschrijfformulieren weer bij u thuis. Makkelijker kunnen we het niet voor u maken.

Sabit, Eduard van Beinumlaan 50, 2343 MS Oegstgeest, (T/F) 071-7852670, (M) 06-52374557

kvknr Leiden: 28088054

VBC, Edelhertlaan 32, 2623 EL Delft, (T/F) 015-2612187, (M) 06-28201616.

kvknr. Haaglanden: 27238315

http://www.sabit.nl/kleindierensport/

post@sabit.nl

vbc@xs4all.nl

http://www.sabit.nl/kleindierensport/
mailto:post@sabit.nl
mailto:vbc@xs4all.nl


DE LIJST
Febuari 2008: Welk ras is dit?



Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

Iedereen mag meedoen en raden welk hoenderras hier afgebeeld staat in ‘De Lijst’. 
Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: 
‘Oplossing februari 2008 - De lijst’. 
Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een 
jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*

Oplossing december 2007: Gaditano kropper. 

Erg weinig goede oplossingen deze keer. Hebben we het u te moeilijk gemaakt?
De Gaditano Kropper was getekend door Graeme Boyd. Met alle plezier stelde 
Graeme een van zijn schildrijen beschikbaar ter publicatie in Aviculture Europe. Hij 
werkt met zachte pastels om zijn diverse duiven uit te beelden, en hij heeft vooral 
veel plezier in het tekenen van de diverse Kropperrassen. Zijn werk is wereldwijd 
populair. U kunt een verzameling van zijn werk zien in de Gallery van de Glasgow
Feather Club op http://mysite.wanadoo-members.co.uk/Glassfeather/gallery.htm

De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Jan Buurmeijer.

*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
http://www.interhaan.eu/


VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe 
mooi en gevarieerd onze vogels kunnen zijn. 

Dit zijn veertjes van een zilver Brakel. De unieke 
bandtekening is typisch voor dit ras, met brede, zwarte 
banden op een zilverwitte ondergrond. De zwarte 
banden zijn 3 tot 4x zo breed als de zilveren. De zwarte 
veerdelen zijn groenglanzend en de uiteinden van de 
veren zijn zwart.
Deze tekening heeft niets te maken met ‘gestreept’ 
maar is een variant van de ‘gepelde’ kleurslagen.

De bandtekening bestaat ook in goudgeband en citroen 
geband, waarbij de overdwarse zwarte banden op een 
respectievelijk goud- of citroenkleurige grondkleur zijn 
gevormd. Er bestaan ook variëteiten waarbij de zwarte 
kleur van de bandtekenening vervangen is door wit, 
namelijk goud witgeband en zilver witgeband (vroeger 
'witgebloemd'). Daarnaast zijn er ook Brakels in effen 
kleuren: wit, zwart en blauw. De gebande variëteiten zijn 
echter het meest karakteristiek voor de Brakel. 
In Nederland zijn de Brakels erkend in Zilver, goud en 
witgeelgeband (chamois).
In België in de kleurslagen: Zilver, goud, zwart, wit, 
witgeelgeband (chamois), effen blauw en gezoomd blauw.

Er bestaan ook goud- en zilver Brakel krielen.



De Brakel is een heel oud ras uit de streek rond rond Oudenaarde en Nederbrakel in België. In 
Engeland en Amerika zijn de afstammelingen van de ‘oude’ Brakels bekend als ‘Campines’. De huidige 
Campine lijkt nog veel op de Brakel, maar Campinehanen zijn ‘hennevederig’, dat wil zeggen dat de 
bevedering  van de haan er vrijwel hetzelfde uitziet als van de hen.

Door de jaren heen is de Brakel een sterk en gehard ras gebleken, wat goed bestand tegen ons 
wisselvallige klimaat, niet veeleisend en goede leggers van witte eieren van ruim 60 gram. Het is een 
fijne kip voor de liefhebber, maar met hun contrasterende kleur en tekening ook een heel mooie kip om 
te zien. 

Een klein minpuntje is 
misschien dat ze goede 
vliegers zijn, maar dit is op 
te lossen door de grote 
slagpennen van één vleugel 
te kortwieken. 
(Meer uitleg over 
kortwieken deze maand in 
ons artikel ‘Over Pluimvee’) 

Sinds 1971 is er een 
speciaalclub voor Brakel-
fokkers; kijk voor meer 
informatie over dit ras op 
http://www.brakelhoen.net/ 

Rechts: Zilver Brakel hen 
en haan.

Foto: Henk Meijers.



advertentie

Al voor de vierde keer wordt Flanders Expo te 
Gent (België) tijdens het paasweekend
omgetoverd in een 28000 m² groot paradijs 
voor lopende, kruipende, zwemmende en 
vliegende dieren. Vele huisdieren van hier en uit 
het buitenland, spectaculaire & leerrijke demon-
straties, nieuwe producten, diverse dieren-
speciaalzaken, dierenpensions, dierenparken, 
uitgeverijen… je vindt het er allemaal. 
Kortom, het paasweekend wordt alweer de 
gezelligste beestenboel! Kom gerust eens 
rondsnuffelen !

Blikvangers 2008 
•De internationale raskattenshow-zondag 23 maart 2008 - Hal 4 
•Supercup Flyball - zondag 23 maart 2008 - Hal 6 
•Luxe-eiland met trimdemo’s, modeshow, dierencasting, ….
•Het Paardenkwartier met o.a. Paardenmelkerij en ponyritjes
•Hondenstraat met diverse demonstratieprogramma’s
•Kattenstraat
•Lama’s en ezels, met gratis ezelritje
•Alpaca’s
•Vlaamse Geiten en Schapen
•Shetland pony’s
•Miniatuurezeltjes 

•……meer

BEESTJES 
& BAASJES

PAASWEEKEND
22, 23 en 24 maart 2008

Open 10 – 18 uur

Uitgebreide informatie op www.beestjesenbaasjes.be

http://www.beestjesenbaasjes.be/


Meer Blikvangers 2008:
•Roofvogels in actie, met demo-arena
•Jungle-eiland met spinnen, slangen, leguanen, 
salamanders en andere reptielen en amfibieën.
•Knaagdierenpaviljoen met fretten, ratten, chinchilla’s 
en Vlaamse prairiehondjes.
•Paviljoen ‘Water’ met vissen, schildpadden, eenden 
en amfibieën. Ook zeewateraquariums met 
zoutwatervissen.
•Paviljoen ‘Lucht’; een echt vogelparadijs met 
Kleurkanaries, postuurkanaries, parkieten, duiven, 
vinken… 
•Alle kinderen kunnen zich gratis een dierensnoetje 
laten schminken.
•Een professionele huisdierfotograaf. 
•Kinderboerderij met knuffelhoek

SPECIALE ACTIE VOOR NIEUWE ABONNEES

De eerste 20 nieuwe abonnees op AVICULTURE EUROPE  
ontvangen één gratis entreebewijs voor deze manifestatie 
(ter waarde van €9,00) Dus  eerst een onvergetelijk dagje 
uit, en daarna een jaar lang leesplezier! De actie loopt t/m 
15 maart 2008. Aanmelden op abonnementen@aviculture-
europe.nl De volgorde van ontvangst van uw 
abonnementsbetaling ad. €11,45 wordt aangehouden om de 
eerste 20 abonnees aan te wijzen. De toegangskaart wordt u 
tijdig per post toegezonden.

DIT JAAR EEN NOG GROTERE FOCUS OP NEERHOFDIEREN
i.s.m. Het Neerhof Gent, Aviornis en Steunpunt Levend Erfgoed.
S.L.E. ijvert reeds meer dan 15 jaar voor de instandhouding van 
de oorspronkelijke en veelal zeldzaam geworden lokale rassen. 
Niet alleen kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en duiven maar 
ook honden, schapen, geiten en paarden worden beschermd. Zij 
zijn op de beurs aanwezig met voornamelijk neerhofdieren.  

mailto:abonnementen@aviculture-europe.nl
mailto:abonnementen@aviculture-europe.nl
mailto:abonnementen@aviculture-europe.nl


BOEKEN VAN GERENOMMEERDE SCHRIJVERS

Bijzondere aanbieding – Beperkte voorraad

Laatste stuks!

Genieten van een Hoenderhof

Auteur: Jean-Claude Périquet
Nederlandse vertaling: Marjan Lindt
96 pagina’s 

In dit boek vindt u alle informatie die u nodig hebt om 
een eigen hoenderhof in te richten in uw tuin:

•Keuze van de beste rassen: Legkippen, slachtkippen, 
sierkippen, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, fazanten, 
kwartels en patrijzen.
•Een kippenhok inrichten, de dieren voeren, ze 
beschermen tegen ziekten en roofdieren.
•De voortplanting en het verzorgen van de jongen.
•Compleet met vele kleurenfoto’s en tekeningen (o.a. 
van hokken).

Aanbiedingsprijs: € 12,50 incl. verzendkosten Nederland.
Overig Europa: € 14,30 incl. verzendkosten.

Te bestellen via 
uitgever@aviculture-europe.nl



BERT OSKAM HERINNERINGSPLAQUETTE

Tekst en foto’s: Joop Nouwels, namens de Nonduiven Vrienden 
in Nederland, 

Na het overlijden van Bert Oskam in oktober 2006, was het 
bestuur van de speciaalclub De Nonduiven Vrienden van mening 
dat er iets gedaan moest worden ter nagedachtenis aan Bert, die 
zo vele jaren zo veel betekend had voor de speciaalclub en voor 
de fokkerij van Nonduiven. Men besloot om een plaquette te 
laten vervaardigen met het profiel van Bert.
Het is de bedoeling dat deze bijzondere plaquette ieder jaar zal
worden uitgereikt op de clubshow van de Nonduiven Vrienden, 
aan die gene die dat jaar kampioen wordt van de vereniging. Het 
bestuur had Mevr. Adrie Oskam gevraagd of zij bereid zou zijn 
om deze plaquette voor de eerste maal uit te reiken aan de 
kampioen van de Nonduiven clubshow van dit jaar, en dat vond 
ze een prachtig idee.

Een en ander kreeg nog een extra dimensie toen 
bleek dat het haar zoon Bastiaan was, die de eerste 
Bert Oskam plaquette had gewonnen, met een 
Uitmuntende jonge zwarte doffer.

De clubshow van de Nonduiven Vrienden werd dit jaar 
gehouden op de Avicorni Show te Utrecht en de 
uitreiking van de plaquette heeft plaats gevonden in 
het restaurant op zondag 23 december j.l. omstreeks 
15.00 uur in het restaurant van de Veemarkthallen. 
Mevrouw Oskam en haar andere zoon, Bartjan, 
hebben zelf ook een fraai herinneringsplaquette in 
ontvangst mogen nemen, waarbij mevrouw Oskam 
ook nog iets persoonlijks kreeg voor het uitreiken van 
de plaquette.



DÉ VECHTHOENDERSHOW
De jongste speciaalclub van België, 'Dé Vechthoenderclub' ging 
goed van start met een fantastische eerste Club Show  op 27-11-
2007 met internationale deelname.
De show had bijna 200 dieren, waarvan 90 Shamo, 20 Ko-
Shamo, 20 Satsumadori, 11 Brugse vechters, 11 Luikse vechters, 
2 Tiense Vechters, een aantal Indische vechters, Maleiers, 
Yamato en Aseel. Ook het bezoekersaantal was fénomenaal!

Links: de drie vechthoenderkeurmeesters Karel Van Loy, 
Eddy Peiten en Marcel Wyffels in onderling overleg of deze 
Shamo wel beste in show mag zijn. Het antwoord was 
volmondig en unaniem: Ja. Foto: Frank Brusselmans.

Rechts: Keurmeester Karel Van Loy keurt een 
van de Shamo hennen. 

Foto: Aviculture Europe.



Het aantal aanwezige vechthoenders heeft ieders 
verwachtingen méér dan overtroffen en het was goed om te 
ervaren dat het zowel met de kwaliteit als met de populariteit 
van de vechthoenders in België wel goed zit. De open keuring 
bleek een succes én bovendien zéér interessant voor de 
fokkers. De vele buitenlandse fokkers en bezoekers waren 
niet voor niks van ver afgereisd. 

Onder: een Ko-Shamo haantje van Stijn Driessen. Deze 
werd beste Ko-Shamo in de show. Foto: Frank 
Brusselman.

De algemene kwaliteit van 
de 'Shamo' ligt zéér hoog. 
Zelfs in de minder voor-
komende kleuren wit en 
koekoek waren er mooie 
dieren aanwezig. 

Midden: Keurmeester Vamn Loy keurt een bonte Shamo hen. Foto: 
Aviculture Europe.

Zie ook: http://www.bloggen.be/vechthoenders/

Boven: Beste Shamo in show was 
een jonge haan van Frank 
Brusselman, die ook deze foto 
maakte.



DUIVEN EN ROOFVOGELS
Door Mick Bassett (Duitsland)

Roofvogels zoals de buizerd en de rode of zwarte wouw zijn nauwelijks een gevaar voor duiven, behalve als 
de duif bijna dood is. Een echte bedreiging zijn enkel de slechtvalk, het vrouwtje van de sperwer (de 
mannetjes zijn te klein ) en de havik. Eksters willen wel eens jongen pakken als ze de kans krijgen om het 
duivenhok binnen te komen. Kraaien en kauwtjes kunnen dat ook doen, als er veel zijn in uw omgeving. 
Natuurlijk zijn er in de USA en andere landen weer andere roofvogels die een bedreiging zijn. In de USA zijn 
de Roodstaartbuizerd en Coopers Havik waarschijnlijk de gevaarlijkste voor duiven. Roodstaartbuizerds 
‘jagen’ daarbij groepsgewijs, dus extra gevaarlijk. In Noord Europa zijn er dan de Lanner Valken, een 
grotere, anders gekleurde versie van de slechtvalk, die vooral een probleem zijn voor postduiven die over 
hun territorium vliegen. Ook roofvogels op trektocht willen wel eens een duif grijpen, maar dat is een tijdelijk
probleem natuurlijk. 

De meeste andere roofvogels grijpen slechts een 
enkele keer een duif, en dat is dan vrijwel altijd 
een oude of zieke duif; die maken niet echt een 
‘normaal’ deel van hun menu uit, zoals dat wel 
het geval is bij slechtvalken, die in steden 
tegenwoordig vrijwel geheel leven van ‘straat’ 
duiven! 

Links: Een sperwer (vrouwtje) achtervolgde 
een duif tot in de schuur, en vloog 
vervolgens in volle vaart tegen het raam. 
Eerst leek het er op dat ze dood was…….

Foto: Dirk de Jong



Een aanvulling van Wanda Zwart (NL) op een eerder artikel van haar in Aviculture Europe over 
roofvogels: Hier een tip van een valkenier die onlangs bij mij mij op het werk was. Het schijnt dat 
haviken exact weten wanneer een duivenmelker zijn hok opendoet om de duiven te laten vliegen, als hij 
dat tenminste elke dag op hetzelfde tijdstip doet. Dus variëren met tijdstippen brengt ze verwarring en 
laat ze vaak voor niets komen, hopelijk vaak genoeg om ze te ontmoedigen.

Er schijnen ook duivenrassen te zijn die vrijwel ‘Havik-proof’ zijn….. lees er meer over in het artikel 
Sierduiven houden deel 3,  in dit nummer van Aviculture Europe.

Boven: Een sperwer (vrouwtje) achtervolgde een duif tot in de schuur, en vloog vervolgens in 
volle vaart tegen het raam. Eerst leek het er op dat ze dood was, maar even later krabbelde ze 
toch weer op.  

Foto’s: Dirk de Jong.



advertentie

De kwaliteit van uw kippen hangt van veel factoren af. Om te beginnen is een goede 
genetische basis belangrijk. Dan komt uw inzet: passende huisvesting, goede hygiëne en uw 
aandacht en verzorging. Tenslotte is met voeding ontzettend veel te beïnvloeden. Met de 
juiste voedingsstoffen in de verschillende levensfasen valt een hoop te verbeteren, of u nu de 
uiterlijke kenmerken helemaal tot z’n recht wilt laten komen, of dat u de beste eieren wilt.

Broedtijd
Wie een toom kippen van topkwaliteit wil fokken, begint al in 
de broedtijd. Voor een maximaal bevruchtingsresultaat moeten 
de foktomen bij elkaar passen en mooi slank zijn. Zet minimaal 
acht weken voor u de broedeieren verzamelt al Garvo 716 
foktoommeel of 717 foktoomkorrel in. Voer verder absoluut 
niets bij. Garvo foktoomvoer draagt bij aan optimale 
bevruchting en eisamenstelling. Resultaat: levenslustige 
kuikens die gelijkmatig uitkomen in de broedmachine.

Kuikens
Geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo 701 kuikenmeel of 702 kuikenkorrel. Het meel heeft 
een fijne structuur en de korrel is van het kleinste formaat. De kuikens eten dit graag en 
nemen het voer snel op. De nadruk ligt niet op groei van alleen vlees, maar op de 
ontwikkeling van het gehele dier. Daarom zijn eveneens voldoende warmte en zuurstof nodig. 
Garvo kuikenvoer kan tot de tiende à twaalfde week worden gegeven. Daarna moet u hennen 
en hanen scheiden. Apart kunnen ze gerichter worden verzorgd.

Meer informatie op: www.garvo.nl

http://www.garvo.nl/
http://www.garvo.nl/


TILDUIVENSTAD DEN HAAG
Zomaar op de stoep voor de 
dierenspeciaalzaak ‘De Zwarte Vogel’ in 
Den Haag, staan een aantal 2e hands 
donkerhokken. Dit is geen tijdsgebonden 
verschijnsel, je ziet ze er het hele jaar en 
hooguit in het voorjaar wat minder, omdat 
dan de vraag toch weer wat toeneemt. 
Steeds vaker stoppen er liefhebbers in Den 
Haag met de tilduivensport en als dit 
eenmaal doorzet dan gaan er steeds meer, 
want je kunt de tilduivensport alleen maar 
‘dankzij anderen’ bedrijven. Deze hobby 
bestaat namelijk uit het vangen van 
elkaars duiven. Zo vliegen doffers uit om 
terug te keren met andermans duivinnen 
en andersom worden met duivinnen weer 
doffers gevangen. Alles hangt daarbij af 
van het karakter van de duif, hoe sterk 
staat die ‘in z’n schoenen’, daarbij speelt 
de band tussen de liefhebber en z’n duiven 
natuurlijk ook een belangrijke rol.

Helaas is die zelfde teruggang als jaren terug in Amsterdam gebeurd bij de vliegsport vanaf de duivenkasten 
met de platjes. Je ziet daar nauwelijks nog een duivenplat. 

Nu is Den Haag aan de beurt; de ouderen stoppen, ze gaan verhuizen naar een andere buurt en jongeren of 
nieuwe, vaak allochtone bewoners zetten deze hobby niet voort, dus staan de donkerhokken op de stoep bij 
de Zwarte Vogel. Je kunt ze voor een paar centen kopen - afhankelijk van de kwaliteit natuurlijk - vandaar 
dat ze dan toch weer grif verkocht worden en met name meer in het land verspreid; het is geen exclusieve 
Haagse zaak meer.



GANZEN ZIJN NIET DOM
Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de kreet: 'domme gans' bestaat, want dit dier is verre van dom. Integen-
deel, ganzen zijn bijzonder leergierig, nieuwsgierig en vooral gezellig. Naast de hond is de gans de meest 
trouwe vriend van de mens. Hij kan echt aan je gehecht raken. Een gans kan ook prima uw huis bewaken. 
Zelfs als de grootste waakhond nog niet blaft, heeft dit dier het gevaar al waargenomen en maakt een enorm 
kabaal om te waarschuwen.

Als u op zoek bent naar ‘iets’ om het 
gras in uw weiland kort te houden en 
weinig moeilijkheden zal geven, denk 
dan eens aan ganzen; 70 % van hun 
dieet bestaat uit gras! Ganzen zijn 
geharde dieren die wel 30 jaar oud 
kunnen worden. Ze bewaken en 
beschermen het terrein, hun eigenaar 
en elkaar, en zijn bovendien bijzonder 
gesteld op menselijk gezelschap. Ze 
zullen dan ook regelmatig eens even 
om een hoekje komen kijken wat er 
allemaal gaande is. U zult beslist veel 
plezierige uurtjes beleven met het 
observeren van uw ganzen.

Wilt u meer weten over het houden 
van ganzen, dan bevelen wij u van 
harte het artikel aan van Denise Moss: 
‘Beginnen met ganzen houden’, wat u 
kunt lezen in dit nummer.

Bij de foto: een kudde ganzen 
marcheert voorbij op de zomer-
tentoonstelling ‘Beestiggoed’ in 
september 2007 in Peer, België. 

Foto: Dirk de Jong.



HET AARSCHOTS HOEN

Van de redactie.

Op een koude winterdag in December 2001 bezochten wij eens 
twee fanatieke Belgische fokkers, Hubert van Aarle en Fredy van 
Aarschot, die bezig waren met de creatie van een jong Belgisch 
ras: het Aarschots hoen. 
Hoewel, jong ras? In het boek van Houwink (deel 1 blz. 276 en 
298) staat het Aarschots hoen al vermeld, maar veel meer dan 
een vermelding is het niet. Begin 1900 was dit een plaatselijk 
ras, later verdween het geheel van het toneel. 

In 1984 deed men een poging om dit ras opnieuw te creëren. Er 
was weinig concrete informatie voorhanden; het was een 
vleesras, maar het zou iets lichter (van gewicht) geweest zijn 
dan de Mechelse Koekoek. Over de leg of de eikleur was 
helemaal niets bekend. Het was dus aan de initiatiefnemers om 
een passende eikleur te bedenken. Om het ras een kenmerk uit 
de plaats Aarschot mee te geven werd gekozen voor een zeer 
donkerbruin ei, gelijk de kleur van de brokken ijzerzandsteen die 
veel in deze omgeving gevonden worden. 

Links: Een jonge hen van het ras Aarschots hoen.
Foto: Dirk de Jong.

Zelfs over de eerste pogingen hoe men in 1984 te werk is gegaan om opnieuw dit Aarschots hoen te maken 
bestaat geen documentatie; bekend is slechts 'van horen zeggen' dat men is begonnen met een koperzwarte 
Marans hen en een Belgisch Vechthoen haan, en dat er later ook nog een keer Welbar zou zijn ingekruist. 

In 1994 was de meeste animo weer over en kwam het project ernstig in de problemen. Dat was het moment 
dat Hubert van Aarle en Fredy van Aerschot ‘instapten’ en samen met een paar overgebleven pioniers de 
schouders er weer onder zetten. 



Hubert  is een man die veel weet van genetica en zich destijds bezig hield met het kweken van o.a. vreemde, 
bontbladerige eikenboompjes en tomaten in onbekende kleuren en bijvoorbeeld allerlei variaties van de 
groene tomaat, via alle roodtinten, ook roze, naar roodbruin. Maar hij zocht ook graag naar de erfelijke 
eigenschappen bij hoenders. Fredy was nog niet zo lang bezig met kippen fokken, maar zoals hij zei: “Ik heet 
Van Aerschot en ik ben geboren en getogen in Aarschot. Wat is er dan een mooiere uitdaging dan proberen 
een Aarschots hoen te fokken?”
Er kwam heel wat geduld aan te pas. Soms bleven er van de 200 kuikens maar 10 hoenders over die 
veelbelovend genoeg waren om mee verder te fokken. Ten tijde van ons bezoek had het ras nog altijd zijn 
kinderziektes en onvolmaaktheden, maar ondanks dat hadden ze bij de laatstgehouden Nationale 
Tentoonstelling (dat was in 2000) het Aarschots hoen voor de eerste keer het ter erkenning gebracht. De 
Standaardmatige erkenning volgde reeds in 2004. 
Inmiddels zijn ze aardig op de goede weg. België heeft er met het Aarschots Hoen een mooi dubbelnutras bij; 
een sierraad in de tuin met een prima leg van donkerbruine eieren en de overtollige hanen leveren een goede 
bout.

Beknopte standaardomschrijving:
Vrij fors hoen, met een bijna 
horizontale houding, borst en staart 
vrij hoog gedragen. De hennen hebben 
een goed ontwikkelde legbuik. 
Enkele kam, oranjerode ogen, rode 
oren.
Pootkleur: wit; iets grijze aanslag 
toegestaan.
Standaardgewichten : 
Haan : 3,5  tot 4,0 kg. 
Hen : 2,5 tot 3,0 kg.
Ringmaat: Haan 22 mm hen 20 mm.
Enige erkende kleurslag: koekoek 
goudhalzig.

Rechts: Aarschots hoen; een 
overjarige haan.
Foto: Dirk de Jong.



BROEDENDE KALKOENHAAN 

Tekst en foto: Wanda Zwart

Wij hadden enige tijd geleden een koppel Ronquières kalkoenen vrij rondlopen, mee scharrelend met de 
kippen. Dat ging altijd goed, totdat omstreeks maart de haan een intense antipathie tegen langs komende 
hardlopers/joggers kreeg. De aanvallen werden dusdanig heftig dat we de kalkoenen hebben moeten 
insluiten. Toen bleek dat de hen eieren begon te leggen, was natuurlijk meteen duidelijk waarom de haan zo 
reageerde.
Echter … toen de haan op het nest ging zitten, gingen we 
ons afvragen of dat eigenlijk wel vaker gebeurde en 
verwachtten eigenlijk dat het van korte duur zou zijn door 
de shock van ineens opgesloten zijn. Maar toen we na een 
paar dagen ontdekten dat de haan zijn borst had 
kaalgeplukt, konden we met zekerheid zeggen dat hij 
zowaar zat te broeden. 
Een goede week ging voorbij en in de tussentijd had de hen 
naast het nest van de haan de resterende eieren gelegd en 
is er naast gaan zitten. Samen broeden, af en toe kwam de 
haan er even af fladderen (waarbij er wel eens een eitje 
sneuvelde vanwege zijn onhandigheid) om de poten te 
strekken en dan wisselden de beiden kalkoenen soms van 
nest. We waren dan ook zeer benieuwd of dit legsel uit zou 
komen.
En er is inderdaad iets van terecht gekomen: er zijn een 
stuk of 6 kuikens uitgekomen, al heeft er jammer genoeg 
slechts één de wasdom bereikt. 
We hebben later van een enkeling gelezen/gehoord dat ze 
soortgelijk gedrag ook wel eens gezien hebben, maar van 
een succesvolle broedpoging heb ik nooit eerder 
gehoord/gezien.
Ik heb jammer genoeg geen fotootje van de broedende 
kalkoen, maar op deze foto staan moeder en zoon (r)



Foto: Houdans hebben vijf tenen, een kuif en baard, en ook 
een bijzondere kamvorm; de zogenaamde bladerkam.

Het bestuur van De Franse Hoender Club helpt op actieve manier 
mee om het bestand van de in Nederland erkende Franse rassen op 
peil te houden en probeert altijd te zorgen dat er bruikbare fokdieren 
zijn van de Franse rassen die de leden fokken.  

Heeft u ook interesse om een van die bijzondere rassen te gaan 
fokken? Neem dan eens contact op met het bestuur van de FHC. Alle 
rasbeschrijvingen plus foto’s vindt u op 

HOUDAN
Tekst en foto’s: Dirk de Jong

We hebben weer een Houdan haan in Nederland! 
Een pracht exemplaar uit Frankrijk, afkomstig van 
de Franse fokker Alain Caron en via de Belgische 
fokker/keurmeester Gert Calcoen naar Nederland 
gekomen. Er zijn al lange tijd nog slechts 2 fokkers 
van Houdans in Nederland, maar bij allebei zijn de 
hanen overleden zo’n 3 maanden terug, hennen 
hebben ze echter nog.
Na een paar nachtjes te zijn ondergebracht bij 
secretaris van de Franse Hoenderclub, is 
deze schitterende haan naar zijn nieuwe 
bestemming gegaan. Dat is bij de bekende 
Rotterdamse kapper en fokker van gekuifde Franse 
rassen, Willem Schretzmeijer. Bas Boender, een 
ander actief lid van de FHC, heeft de haan daar 
bezorgd in ruil voor een gratis knipbeurt.

www.fransehoenderclub.eu

http://www.fransehoenderclub.eu/


OPROEP: 
KUIKENDONS PROJECT 

2008

Door: Sigrid van Dort
Het is 5 voor 12 voor een fiks aantal 
Nederlandse standaardkleurslagen. In 
het bijzonder op specifieke rassen. Er 
zijn al een aantal verdwenen bij gebrek 
aan fokkers en andere kleuren zijn 
zeldzaam aan het worden waardoor de 
vitaliteit terugloopt en het einde in 
zicht lijkt. Van bijv. roodgestreept 
(Plymouth Rock) is nog maar 1 fokker 
in Nederland. Deze kleur bestaat al niet 
meer in Amerika en Engeland. 
Kuikendons is een goede indicatie van 
de kleursamenstelling van een kip, dat 
wisten onze overgrootouders al! Elk 
pond voer dat uitgespaard kon worden 
was meegenomen, hoe sneller je zag 
dat de kippenkleur oke was, hoe beter! 
Wil je een kleur opnieuw maken, dan is 
kuikendons van de oorspronkelijke 
kleur een goede hulp. 

Het Kuikendons Project vraagt fokkers van standaard kleurslagen om een foto te maken van het dons. De 
verzamelde donsfoto’s plus extra informatie erover, staan t.z.t. vrij tot ieders beschikking als leidraad voor 
het fokken. Het project zal niet in één jaar te doen zijn, daarvoor zijn er nog te weinig fokkers en 
kleurslagen aanwezig. 
Het Kuikendons Project is uniek in de wereld en is een logisch vervolg op het ‘Receptenboek van de 
Nederlandse Standaard Kleurslagen’. Meer informatie en ook een stuk geschiedenis over kuikendons: 

, tab: kuikendons.www.tuinvee.nl

http://www.tuinvee.nl/


FOKADMINISTRATIE SIERDUIVEN
Door: Martin Treffers
Op www.hahnpigeons.nl van Reemt, Arjen & Gebko Hahn staat sinds 28 december 2007 een gratis te 
downloaden fokadministratie programma voor postduiven. Dit programma met de naam duif3000 werkt ook 
perfect voor sierduiven. Met dit programma kan de gebruiker een administratie bijhouden van zijn duiven, hun 
nakomelingen en hun prestaties. U kunt er digitale foto’s in verwerken en oneindig veel aantekeningen per 
koppel en per duif. Natuurlijk kunt u er ook stambomen (eventueel met foto) mee afdrukken. 
Dit programma wordt gratis (zonder kosten) aan de liefhebbers voor gebruik ter beschikking gesteld en 
is gratis te downloaden; nu zonder in te loggen! Zeer veel liefhebbers uit meerdere landen hebben al van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt. U kunt op eenvoudige wijze met DUIF3000 aan de slag, maar mocht u er 
niet uitkomen, dan is er een uitgebreide rubriek met ‘gebruikerstips’ en u kunt zelfs per e-mail om 
ondersteunig vragen.

Foto: Mick BassettOOK VOOR HOENDERS
is een soortgelijk gratis fokadministratie programma 
beschikbaar, ontworpen door Pieter Debruyne.  Kijk 
hiervoor op 
http://www.mechelsekoekoek.com/breedbook/

Door: Pieter Debruyne.

Breedbook is een gratis online programma voor de 
administratie van uw fokkerij gegevens. Momenteel 
bieden we ondersteuning voor kippen, duiven en 
konijnen. Automatisch registreren is momenteel nog 
niet mogelijk. Maar natuurlijk kunnen we voor u een 
gebruikersnaam aanmaken; Het enige wat we nodig 
hebben is uw naam en emailadres. U kunt gerust al 
eens kijken hoe het programma werkt. Iedereen kan 
gebruik maken van volgende gegevens om het 
programma eens te bekijken.

Gebruikersnaam: demo. Paswoord: demo

http://www.hahnpigeons.nl/
http://www.mechelsekoekoek.com/breedbook/


Kraaien de Hanen nog in 2020?

Symposium met als thema: de toekomst van de 
hobbymatige pluimveehouderij in Nederland.

De Nederlandse Bond van Hoender-, 
Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders 
(NHDB) wil haar leden en belangstellenden 
graag uitnodigen voor het symposium “Kraaien 
de hanen nog in 2020?”. Het symposium wordt 
op zaterdag 8 maart gehouden op de 
Universiteit van Utrecht, faculteit Diergenees-
kunde. Dit is een uitermate belangrijk 
symposium omdat het betrekking heeft op de 
toekomst van de hobbymatige pluimveehouderij 
in Nederland. Het symposium ontleent haar 
belang aan het feit dat meer dan 100.000 
mensen in Nederland zich met de hobbymatige 
pluimveehouderij bezighouden.
Het symposium wordt georganiseerd vanwege 
het veertigjarige jubileum van de NHDB, die  
veruit de grootste en oudste organisatie is in 
Nederland van hobbymatige pluimveehouders. 
De NHDB laat zich bij de bepaling van haar 
beleid en standpunten bijstaan door 
wetenschappers uit binnen- en buitenland. Een 
deel van deze wetenschappers zal als spreker 
optreden tijdens dit symposium.
Deelname is gratis voor leden, maar vooraf 
aanmelden is verplicht.

Kijk voor meer informatie op 
http://www.nhdb.nl/

http://www.nhdb.nl/


PERSBERICHT 

Zwolle , woensdag 23 januari 2008

SBHN bestaat vier jaar
De stichting bestaat vier jaar. Een goed moment om 
successen met elkaar te delen en om inzicht te geven in de 
activiteiten voor het jaar 2008. 
De stichting werkt aan een omgeving waarin het voor de 
hobbydierhouders en hun dieren goed toeven is en waarbij 
de hobbydierhouders en hun dieren worden gerespecteerd. 

Alle ontvangen sympathieke waarderingen ervaart de stichting als een stimulans door 
te gaan op de ingeslagen weg en verder te bouwen aan een beter klimaat. Zodat jong 
en oud het houden van dieren kunnen blijven uitoefenen. 
Wat heeft de stichting tot nu toe bereikt: 
•Volledige vrijspraak van negen hobbydierhouders die, tijdens de vogelpest 2003, 
door de overheid zijn gedupeerd. En een volledige rehabilitatie van één van hen, 
Kenneth Broekman; 
•Een beter klimaat om onze hobby uit te voeren en een verbetering van de positie 
van de houder van hobbydieren, zoals gewijzigde regels ten aanzien van ophokplicht, 
chippen bij schapen en gieten, vaccinatie bij pluimvee tegen vogelpest, etc.; 
•Toekenning Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); 
•Groeiende aandacht voor onze sector, blijkens een gestage groei van het aantal 
bezoekers op de site: SBHN; 
•Gratis digitale berichtendienst voor aangemelde donateurs. 
Kijk voor de geplande activiteiten voor 2008 op http://www.helphethobbydier.nl/

http://www.helphethobbydier.nl/


ACTIE 2008

Alle lezers die nog twijfelen of een abonnement op 
Aviculture Europe wel de moeite waard is, raden wij aan om 
het gratis proefnummer te downloaden; klik hiervoor op de 
button ‘proefnummer’ links op de website. Hebben wij u 
hiermee kunnen overtuigen? Dan hebben wij als speciale 
actie voor het jaar 2008 nóg een leuk aanbod voor u; 
iedere nieuwe abonnee krijgt een digitale foto naar keuze 
uit het Aviculture Europe archief toegezonden, in een 
formaat wat geschikt is om af te laten drukken*. 
Er zijn tegenwoordig heel bijzondere dingen mogelijk met digitale foto’s; zo kunt u bijvoorbeeld zo’n foto 
van uw favoriete ras als een kunstwerk op canvas laten afdrukken, wat u een uniek schilderij oplevert. U 
kunt uw keuze maken uit de foto’s in alle reeds verschenen nummers, die u in het archief kunt lezen, of uit 
de nummers die in de loop van 2008 gaan verschijnen. Vanzelfsprekend geldt dit aanbod ook voor alle 
abonnees die in 2008 hun jaarabonnement verlengen.

*De kwaliteit van de originele foto’s is vele malen beter dan de foto’s die u op onze website ziet, aangezien 
deze beelden zo licht mogelijk moeten zijn om het downloaden niet onnodig traag te maken.



14 FEBRUARI - VALENTIJNSDAG

Deze foto maakte onze fotograaf Dirk de Jong op de tentoonstelling in Brugge, oktober 2007. 
Het paartje zwarte zwanen (Cygnus atratus) vormt met de halzen een perfect ‘liefdeshart’, zoals 
Dirk dat formuleerde. 
Zwanen kiezen hun partner voor het leven. Als een van de twee dood gaat, maakt de ander een 
echte rouwperiode door. Meestal zoekt hij of zij dan een andere omgeving om te leven, waar 
hopelijk een nieuwe partner gevonden wordt, of ze blijven alleen en voegen zich bij een groep. 
Vandaar dat deze foto een perfecte Valentijnsgroet kan zijn.
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