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nInternet en onze hobby: zegen of zever?

door Ruben Boonen
Voor het merendeel onder ons is 
internet niet meer weg te denken 
als onderdeel van onze hobby. 
Waar men vroeger tevreden moest 
zijn met een minimum aan echt 
interessante sites, is het aanbod 
aan internetmogelijkheden voor 
fokkers van neerhofdieren tegen-
woordig een heel stuk uitgebreid. 
Niet enkel websites, maar ook 
fora, chats en Facebook-groepen 
zorgen ervoor dat fokkers en lief-
hebbers uit binnen- en buitenland 
met elkaar in contact komen. Niets 
dan voordelen, lijkt wel! Maar net 
als bij elke technologie zijn er ook 
hier enkele nadelen aan verbon-
den. Daarom enkele mijmeringen 
over wat internet ons al dan niet 
te bieden heeft.

Clubs zijn overbodig!
Een beetje een provocerende ti-
tel, maar niets is beter om jullie 
aandacht vast te krijgen! Hoe-
wel clubs uiteraard nooit volledig 
vervangen zullen worden door 
virtuele gemeenschappen, on-
dervindt het clubleven directe 
concurrentie van internet. Waar 
men zich vroeger aansloot bij een 
club om in contact te komen met 
mensen die ook een passie heb-
ben voor het houden van neerhof-
dieren, heeft men nu met enkele 
muisklikken verschillende virtuele 
gemeenschappen die het vereni-
gingsleven min of meer naboot-
sen. Fora staan bol van mensen 
die willen praten over kleinvee, 
beginners die verschillende vra-
gen hebben en op zoek zijn naar 
ervaren rotten in het houden van 

neerhofdieren of gewoon mensen 
die meelezen om informatie op te 
doen. Voor dit doelpubliek lijkt het 
wel alsof lid worden van een club 
bijna overbodig wordt. Lid zijn van 
een internetforum of Facebook-
groep heeft in hun ogen talloze 
voordelen: 

• Je kan er terecht wanneer jij het 
wil en niet enkel die ene dag in de 
maand dat het clubvergadering 
is. Vooral voor ‘dringende’ vra-
gen als “wat is dit?” (met bijbeho-
rende foto) of EHBO-problemen 
wordt internet om die reden veel 
gebruikt. Meestal krijg je binnen 
enkele minuten of uren antwoord, 
een service die een club zelden 
kan bieden.

• Het gaat altijd over onderwerpen 
die je interesseren. Ondertussen 
is mijn blik al sterk verruimd, maar 
toen ik pas met kippen begonnen 
was, wou ik enkel iets over kip-
pen weten. Je maakt je lid bij de 
lokale club en dan zie je dat er 
op de activiteitenlijst slechts één 
of twee voordrachten over kippen 
gaan. Zonde van het lidgeld, denk 
je dan…

• Het is gratis. Op zich niet de 
hoofdreden natuurlijk, maar toch 
ben je al snel enkele tientallen eu-
ro’s armer als je van verschillende 
(speciaal-)clubs lid bent. Ook ten 
opzichte van tijdschriften biedt dit 
een voordeel.

• Het is gemakkelijker om een 
domme vraag te stellen. Veel 
mensen hebben schrik om af te 
gaan en ook ervaren fokkers dur-
ven niet altijd iets vragen uit schrik 
hun gezicht te verliezen. Op inter-
net stel je die vraag onder een 
zelfgekozen naam en niemand 
die het moet weten.

• Het is vlakbij. Dit laatste is vooral 
voor jeugdfokkers belangrijk, om-
dat niet elke ouder het ziet zitten 
om hun kleinveegekke kroost 
naar clubvergaderingen of andere 
activiteiten te brengen.
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verspreiding alleen maar ten goede komt. Hier een blauwe Bosvoordse baardkriel uit 
de U.K., zelfs bij ons is dit een uiterst zeldzame verschijning!
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n Stel je dier online tentoon
Velen zullen misschien de wenk-
brauwen fronsen, maar internet is 
de grootste online tentoonstelling 
die ik ken. Je vindt er alle rassen 
van over de hele wereld in alle 
mogelijke kleurslagen. Foto’s van 
hennen, hanen, kuikens, van su-
perdieren tot dieren met alle mo-
gelijke afwijkingen… Kortom veel 
meer dan je op de gemiddelde 
show kan bekijken. Ook voor de 
fokkers is het een pak gemakke-
lijker: geen gedoe met inkooien 
en uitkooien, gewoon een foto 
van een dier trekken (lees: enkele 
tientallen trekken en de beste er 
uit zoeken), gratis uploaden en 
delen met de rest. Voor wie dit 
niet genoeg is, zijn er websites als 
YouTube waar je fi lmpjes van uw 
dieren kan uploaden. Op die ma-
nier wordt het nog waarheidsge-
trouwer, want een foto toont een 
dier niet altijd zoals het is. Er zijn 
zelfs al online keuringen, vooral 
op internationale fora, waar (bui-
tenlandse) keurmeesters de die-
ren op de foto bespreken en men 
zelfs punten kan geven. Uiter-
aard, ook hier weer kan internet 
de sfeer van een tentoonstelling 
niet nabootsen, maar voor veel 
mensen is de drang om hun die-
ren te tonen aan de wereld zo 
groot dat ze er gretig van gebruik 
maken. Helaas kan niet iedereen 
tegen negatieve opmerkingen, 
zeker als blijkt dat hun duurge-
kochte raskip eigenlijk maar een 
bastaard is, maar dan is er altijd 
wel iemand die “zeker weet dat 
het een lieverd is”…

Alors, let’s go antarabangsa…
Eén van de grote voordelen van 
internet is het internationale ka-
rakter. Dankzij online vertaalro-
bots als Google Translate kunnen 
stukken tekst van buitenlandse 
sites min of meer begrijpelijk wor-
den. Voor de Serama bv. heb ik 
vele uren op Maleisische sites 
rondgezworven, op zoek naar 
informatie in het land van oor-
sprong over dit toen nog relatief 
onbekende ras. Vroeger was deze 
kennis enkel voorbehouden voor 
diegenen met teveel tijd en geld 
en het zich dus kunnen permitte-
ren om meermaals per jaar naar 

dergelijke verre bestemmingen 
op onderzoek gaan. Nu kan je 
gerust vanuit uw bureaustoel met 
een trappist in de hand fi lmpjes 
bekijken over tafelkeuringen aan 
de andere kant van de wereld.

Naast het opdoen van informatie 
maakt internet het leggen van 
contacten met fokkers in het bui-
tenland een pak gemakkelijker. 
Dankzij internet heb ik al verschil-
lende buitenlandse fokkers over 
de vloer gekregen die op zoek 
waren naar specifi eke rassen of 
kleurslagen. Een paar digitale fo-
to’s bij de mail zodat ze weten wat 
ze kunnen verwachten qua dieren 
en die mensen springen voor een 
paar honderd kilometer in de auto. 
Uiteraard zullen die internationale 
contacten er vroeger ook geweest 
zijn, zeker bij fokkers die veel in 
het buitenland showen, maar dan 
duurde het vele jaren voor je een 
netwerk had opgebouwd, terwijl 
dit nu allemaal veel sneller kan.

Het is ook leuk om met fokkers 
uit verschillende landen over het-
zelfde ras te discussiëren en te 
zien hoe meningen soms kunnen 
verschillen. Op Facebook is er bv. 
een zeer interessante (Engelse) 
groep over onze Belgische baard-
krielrassen, waar fokkers over de 
hele wereld discussiëren over bv. 
de kwartelkleur. Dankzij de mooie 
delegatie Belgische fokkers in 
deze groep, weet men ondertus-
sen in Nederland, Engeland en 
Duitsland wat nu de juiste kwartel-
tekening is. Verschillende buiten-
landse fokkers en keurmeesters 
zijn hier heel enthousiast over en 
hopelijk zien we de volgende ja-
ren ook in de praktijk evoluties in 
de juiste richting.

Te koop – gevraagd
Niet enkel om te discussiëren of 
dieren te bekijken is internet ge-
schikt, ook de diverse adverten-
tie-sites zorgen ervoor dat fokkers 
zeer gemakkelijk kopers vinden 
voor uitgeselecteerde dieren. dit nu allemaal veel sneller kan. voor uitgeselecteerde dieren. 

Kwartelkleurige Antwerpse baardkrielen uit de U.K. die besproken worden door Belgi-
sche fokkers en keurmeesters. Dankzij Facebook vormt afstand geen enkel probleem 
meer om kennis uit te wisselen.
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nDe vraag is niet altijd afgestemd 
op het aanbod, want vooral bij de 
eerste lentestralen is er een grote 
vraag naar jonge dieren. Als je je-
zelf als fokker een beetje organi-
seert en bv. een wachtlijst aanlegt, 
geraak je toch nog gemakkelijk 
van je uitgeselecteerde dieren af. 
Door zelf je dieren te verkopen, 
kan je ook de juiste uitleg over 
het ras kan geven en deze (vaak 
beginners) attent maken op het 
bestaan van clubs, standaarden 
en tentoonstellingen. Anderen 
zien het niet zitten om onbeken-
den over de vloer te krijgen uit 
schrik voor diefstal of omdat het 
zoveel tijd kost en mensen vaak 
niet komen opdagen op het afge-
sproken moment. Ook voor hen 
biedt internet een oplossing, want 
verschillende kleinveehandelaren 
zijn ook via internet te vinden.

Stiekeme gevolgen
De impact van internet op onze 
hobby is niet te onderschatten. 
Mensen zijn gewoon dat alles 
“snel” en “gemakkelijk” gaat en 
staan er vaak niet bij stil dat dit 
werk ook effectief door iemand 
gedaan moet worden. Mensen 
willen graag online inschrijven 
of een online fokkersboek, maar 
vergeten dan dat hiervoor ofwel 
een vrijwilliger met de nodige ken-
nis vele dagen zijn vrijetijd moet 

opofferen om dit te programme-
ren, ofwel dat het uitbesteed moet 
worden en dat kost geld. Wie zich 
volgende keer dus aan iets derge-
lijks ergert, kan er misschien eens 
aan denken om zelf de handen uit 
de mouwen te steken…

Ook voor de keurmeesters zijn er 
grote gevolgen. Waar keurmees-
ters vroeger de “alwetenden” wa-
ren omdat zij het ganse land en 
zelfs het buitenland bezochten en 
dus beter op de hoogte waren van 
de stand van het ras, is dat tegen-
woordig veranderd. Gebeten fok-
kers schuimen hele avonden het 
internet af, op zoek naar foto’s van 
hun ras, leggen contacten met 
fokkers over de hele wereld en 
bediscussiëren bepaalde rastypi-
sche details tot in het oneindige. 
De kennis van de fokkers neemt 
op die manier zeer sterk toe, wat 
we alleen maar kunnen toejui-
chen, maar het impliceert ook dat 
ze van de keurmeesters minstens 
dezelfde kennis verwachten. Op 
die manier wordt er steeds meer 
verwacht van de keurmeesters, 
wat dus een nog intensievere bij-
scholing verlangt. Vooral wanneer 
een keurmeester veel bevoegdhe-
den heeft (denk maar aan A-keur-
meesters) wordt het een haast 
onmogelijke opgave om alle ken-
nis te blijven bijschaven. Uiteraard 
doen de meesten hun best om bij 

te blijven, maar wie geen internet 
heeft, moet al over een zeer uit-
gebreide bibliotheek beschikken 
en met heel veel fokkers op bin-
nen- en buitenlandse tentoonstel-
lingen praten (en vooral luisteren) 
om zijn kennis actueel te houden.

Aangezien dit artikel begon met 
een opsomming waarom internet 
op verschillende vlakken interes-
santer is dan lid worden bij een 
kleinveevereniging, is het logisch 
dat er ook gevolgen zijn op het 
verenigingsleven. Er zullen altijd 
mensen zijn die liever bij een ech-
te club zijn, al is het maar om niet 
altijd op een scherm te moeten 
staren, maar je moet er als club bij 
stil staan dat mensen die op zoek 
zijn naar een club vaak ook op 
zoek zijn naar een meerwaarde, 
iets wat ze niet via internet kun-
nen krijgen. Je kan dan proberen 
om hier als club op in te spelen. 
Ik denk dan bv. aan gezamenlijke 
transporten naar grote shows, iets 
wat zeker door jeugdfokkers of 
mensen met een drukke agenda 
(werk of gezinsleven) geappreci-
eerd zal worden. Om buitenstaan-
ders aan te trekken, zou je vanuit 
de club bv. een broedservice kun-
nen opzetten. Er zijn genoeg men-
sen die jaarlijks slechts 20 kuikens 
willen uitbroeden en voor wie de 
aanschaf van een broedmachine 
eigenlijk in verhouding te duur is. nis vele dagen zijn vrijetijd moet doen de meesten hun best om bij eigenlijk in verhouding te duur is. 

Zelfs een voor ons onleesbare taal wordt min of meer begrijpelijk dankzij vertaalwebsites, al moet je sommige dingen uit de context afl eiden.
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Waarom badwater voor duiven?

door Marnicq Demeur

Een andere mogelijkheid is dat 
je als club een soort van “samen-
aankoop” opricht, bv. door met 
een aantal fokkers samen voeder 
te bestellen en op die manier een 
goedkopere prijs te kunnen bedin-
gen. De tijd dat mensen spontaan 
lid worden omwille van de infor-
matie is voorbij.

Internet kan ook kostenbespa-
rend werken voor een club. Eén 
van de grote kostenposten in 
een vereniging is vaak het druk-
ken en versturen van clubbladen 
of vraagprogramma’s. Door een 
mailinglijst aan te maken met de 
verschillende e-mailadressen van 
clubleden en het clubblad digi-
taal te versturen, spaar je dus 
veel geld uit. Bijkomend voordeel 
is dat de foto’s allemaal in kleur 
zijn, zodat je niet met dure kleu-
renkopieën moet werken. Een 
“internetlidmaatschap” kan op die 
manier goedkoper (want minder 
kosten), wat weer de drempel 
kan verlagen voor mensen om 
lid te worden (of bv. bij meerdere 
clubs lid te worden). Deze formu-
le werkt in de praktijk heel goed. 
Bij de Vereniging ter Promotie 
van Belgische Neerhofdieren, 
waar ik insta voor het clubblad, 
zijn er ondertussen al meer in-
ternetleden dan “gewone leden”. 

Buitenlandse geïnteresseerden 
kunnen bij ons trouwens enkel 
nog internetlid worden, dit om-
dat het verzenden van gedrukte 
clubbladen naar het buitenland 
te duur was. Misschien een idee 
voor andere (speciaal-)clubs die 
met hoge druk- en verzendings-
kosten zitten?
Ook bij de organisatie van een ten-
toonstelling kan je gebruik maken 
van internet. Met een online vraag-
programma kan je een veel groter 
doelpubliek bereiken dan wanneer 
alles met de post verstuurd (en 
betaald) moet worden. Digitale in-
schrijvingsformulieren geven het 
voordeel dat ze direct naar de ten-
toonstellingssecretaris gestuurd 
kunnen worden. Eigen ervaring 
met de nationale leert namelijk dat 
sommige formulieren (zeker tussen 
Kerst en Nieuwjaar) tot tien dagen 
onderweg kunnen zijn. Bij e-mail 
kan je ook een leesbevestiging 
instellen, zodat je weet of de se-
cretaris uw inschrijving ontvangen 
heeft. Dat scheelt weer een hoop 
telefoontjes of fokkers die met hun 
dieren bij het inkooien verschijnen, 
maar van wie het inschrijvingsfor-
mulier nooit aangekomen is. Een 
online inschrijvingsmodule is na-
tuurlijk helemaal met de tijd mee, 
maar dat is helaas niet elke club 
gegeven…

Ook kunnen clubs internet ge-
bruiken om meer bekendheid te 
krijgen. Een eigen website is hier 
een mooi begin, maar verder kan 
je ook de clubactiviteiten aankon-
digen op de kalender op www.
vivfn.be. Op die manier kunnen 
buitenstaanders zien wat er dat 
weekend te doen is en beslissen 
om een keer naar jullie clubverga-
dering te komen. En zelfs al levert 
het niet altijd een nieuw lid op, de 
extra inkomsten van de kantine 
zijn ook mooi meegenomen. Ver-
der kan je als club ook overgaan 
tot actieve ledenwerving. Op in-
ternet wemelt het van de mensen 
bij jou uit de buurt die op zoek zijn 
naar informatie. Vaak weten ze 
zelfs niet dat er binnen hetzelfde 
dorp een kleinveevereniging is of 
dat er van hun favoriete ras een 
speciaalclub bestaat. Als één ie-
mand in de club het op zich neemt 
om voor zijn of haar diergroep een 
aantal fora op te volgen en geïn-
teresseerden te wijzen op het be-
staan van jullie club, kan dit een 
goede instroom van nieuwe leden 
betekenen. Het draagt verder ook 
bij tot de algemene bekendmaking 
van onze hobby en zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van de antwoor-
den verbetert. Want soms staat er 
op internet ook gewoon zever…

Duiven, die niet kunnen beschik-
ken over vrije uitvlucht, hebben 
recht op twee keer per week een 
bad. Indien ze niet in een volière 
worden gehouden zal regen of 
een plas in de buurt van het hok 
hetzelfde heilzame effect heb-
ben!

En waarom is dit baden dan no-
dig voor een duif? In de ruiperiode 
helpt badwater bij het ontlasten 
van donzige pluimpjes, veerstof 
en huidschilfers. In de kweekperi-
ode, en meer bepaald op het eind 
van de broedperiode, bevordert 
een weinig vochtigheid het uitkip-
pen van de eieren. Duiven, die 
zich regelmatig baden, zijn ook 
niet vuil.

En geen ongerustheid: Instinct-
matig weet een duif dat ze niet 
drijfnat moet gaan broeden op 
nog naakte jongen of bij een 
temperatuur van -5°, net voor de 
nacht intreedt, nog snel een frisse 
duik moet gaan nemen. 
En ook dit nog. Elke duif zal graag 
een bad nemen. Enkel zieke dui-
ven baden niet! Dus het is ook een 
graadmeter voor het conditiepeil. 
Naast de verschillende soorten 
badzout, die in de handel verkrijg-
baar zijn, is evenzeer één soep-
lepel keukenzout per liter water 
een goeie remedie om ongedierte 
de baas te blijven. Wel van groot 
belang, om infectiegevaar tegen 
te gaan, is het vervuilde water on-
middellijk na het baden te verwij-
deren. Dus, was ze, die duifjes!
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Badende King.
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