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door Ruben Boonen
Vaak zie je kwalitatief goede die-
ren in de kooi zitten met veel po-
tentie, maar die jammer genoeg 
“in de verkeerde handen” zijn. Het 
mooi voorbrengen van een dier is 
een hele kunst en sommige fok-
kers zijn echte specialisten hierin. 
In dit artikel worden daarom en-
kele simpele basisregels gegeven 
waar fokkers op kunnen letten om 
zich zo de kneepjes van het vak 
langzaam maar zeker eigen te 
maken. Wees je er wel van bewust 
dat dit enkel helpt om een dier nét 
dat tikkeltje meer te geven. Die-
ren met een matig type, met een 
slechte kleur of met andere fouten 
kan je niet veranderen…

Goed voeder is een noodzaak!
Jonge kuikens moeten fl ink groei-
en en dat vraagt de nodige bouw-
stenen: spieren bestaan uit eiwit-
ten en water, beenderen bestaan 
uit mineralen. Kuikenvoeders zul-
len daarom altijd fl ink meer eiwit 
bevatten dan een ander kippen-
voeder. Wie denkt dat men kui-
kens in tentoonstellingsconditie 
kan voorbrengen door ze enkel 
op wat graan groot te trekken, zal 
van een kale reis terugkeren. Ook 
grit mag niet ontbreken, niet en-
kel voor een optimale vertering en 
van kleinsaf de spiermaag goed 
te trainen voor later, maar ook om 

zeker te zijn dat er altijd voldoen-
de mineralen ter beschikking zijn. 
Over de correcte voeding van kip-
pen en het gezond opfokken van 
kuikens zijn er de afgelopen jaren 
al verschillende artikels versche-
nen in het Vlaams Neerhof, dus 
daar gaan we nu niet in detail op 
in.

Ook voor de veerbreedte en -kwa-
liteit is voldoende eiwit in het voe-
der van belang. Regelmatig zie je 
echter dieren met (te) smalle be-
vedering als gevolg van verkeerd 
voederen. Veren bestaan uit kera-
tine en om dit aan te maken, is er 
nood aan voldoende lysine (een 
aminozuur) in het voeder. Het is 
dus belangrijk om een voeder te 
geven met voldoende eiwitten 
(of minstens voldoende lysine), 
want eiwitten zijn opgebouwd uit 
aminozuren. Veel fokkers, vooral 
van rassen waar mooie brede 
bevedering gevraagd worden, ge-
bruiken vaak ook dierlijke eiwitten 
(meelwormen, vlokreeftjes, zelfs 
honden- en kattenvoer) om hier 
goed op te scoren. Pas echter op, 
want teveel eiwit kan heel belas-
tend zijn en zorgt er ook voor dat 
er veel stikstof in de mest zit, met 
ammoniakvorming tot gevolg. 

Veel beginners, maar ook meer 
ervaren fokkers maken de fout 
om te vroeg over te schakelen 
op graan, ofwel om de kosten 
te drukken, ofwel omdat er op 
de zak kuikenvoeder staat “tot 
8 weken”. Het eiwitgehalte in de 
meeste graanmengelingen, zeker 
de goedkopere, is veel te laag om 
een mooie brede bevedering te 
krijgen. Ook ouderdieren worden 
vaak over het hoofd gezien: na 
de fok worden bij veel fokkers alle 
fokdieren bij mekaar gezet om 
plaats te maken voor de volgen-
de generatie en velen voederen 
dan ook graan of een goedkoop 
voeder. Het ene ouderdier is het 
andere niet: sommige beginnen 
al heel vroeg te ruien, andere 
een paar maand later. Resultaat 
is dat die vroeg ruiende dieren 
vaak smallere bevedering hebben 
omdat de fokker op dat moment 
nog niet bezig was met ook deze 
dieren op het tentoonstellingssei-
zoen voor te bereiden. Jammer 
natuurlijk!

Bevedering beschadigd
Regelmatig zie je op een keur-
kaart staan dat de veren bescha-
digd zijn. Veren geraken niet uit 
zichzelf beschadigd, daar is een 

Goed voeder van kleinsafaan is van groot belang.

Sommige kleurslagen, zoals hier chocolade, worden vlekkerig 
onder invloed van de zon. Dieren van deze kleurslagen worden 

dus best in de schaduw gehouden, b.v. in een ren onder bomen.
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foute omgeving de oorzaak van. 
Je krijgt geen mooie voetbeve-
dering als uw kippen in de mod-
der lopen. Je krijgt beschadigde 
staarten als ze in kleine hokjes 
zitten waar ze heel de tijd langs 
de draad schuren. Je krijgt geen 
mooi bevederde dieren wanneer 
deze verenpikken omwille van 
verveling (of natriumtekort). Zorg 
dus voor een aangepaste huis-
vesting en voorkom verveling en 
overbevolking! Informeer zeker 
ook bij ervaren fokkers en vraag 
of je eens langs mag komen om 
te kijken hoe zij hun hokken ge-
bouwd hebben. Het gaat sneller 
om direct goede raad te krijgen uit 

ervaren bron dan met vallen en 
opstaan het warm water opnieuw 
uit te vinden. 

Naast huisvesting zorgen ook 
“beestjes” voor beschadigde ve-
ren. Dit kan gaan van muizen die 
aan de staarten komen knabbe-
len tot kleine veermijten. Knaag-
dieren moet een fokker zoveel 
mogelijk uit zijn hokken proberen 
te weren en in het Vlaams Neer-
hof (2009-2 ; zie ook pdf in het ar-
chief op onze website) heeft hier 
een heel uitgebreid artikel over 
gestaan. Veermijten is iets anders 
en vaak zie je het als het te laat 
is. Typisch zijn veren waarbij je 
gekartelde strepen in de veren 
ziet staan of veren waar happen 
uit zijn. Om dit te voorkomen be-
handelen meerdere fokkers hun 
dieren preventief met een acari-
cide (= middel tegen mijten) met 
een langdurige nawerking, want 
een keer een veer beschadigd is, 
komt het nooit meer goed.

Het enige wat men bij beschadig-
de veren kan doen, is deze voor-
zichtig uittrekken. Doe dit steeds 
één per één en met een korte, 
krachtige snok, vergelijkbaar met 
hoe vrouwen hun wenkbrauwen 
epileren. Wees zeker niet te voor-
zichtig, want dan kan het zijn dat 
je de veer niet mee hebt en dat 
je nog eens moet trekken. Dit is 
geen aangename zaak voor het 
dier, dus probeer in de eerste 
plaats veerbeschadiging te voor-
komen. Als je de oorzaak niet 
weg neemt, zal ook de nieuwe 
veer beschadigd worden en is het 
eindresultaat niet beter. Hou er 
ook rekening mee dat een veer 
tijd nodig heeft om te groeien: 
voor een staartstuurveer moet je 
toch 8 weken tellen en voor sik-
kels van hanen, zeker bij rijkbe-
vederde rassen, moet je toch al 
minstens 12 weken tellen. Wees 
je hiervan bewust en trek dus ze-
ker niet te snel veren uit!

Gezondheid!
Vaak hoor je dat fokkers na een 
show met zieke dieren zitten en al 
heel snel steken ze dit op de die-
ren van een ander. Hoe je het ook 
draait of keert, een show vraagt 

veel van een dier: twee keer trans-
port, een andere omgeving met 
ander voeder, ander lichtschema 
en andere temperatuur. Zelfs voor 
een dier in topvorm kan dit een 
verzwakking van de afweer bete-
kenen en als er dan een ziek dier 
in de buurt zit, is het prijs. Wees 
als fokker de week voor de ten-
toonstelling dus heel aandachtig 
als je je dieren bekijkt. Merk je 
dat een dier al niet 100% in orde 
is, laat het dan thuis en geef het 
de tijd om terug in topconditie te 
komen.

Ook dieren die pas ziek geweest 
zijn, neem je beter niet mee. Het 
is niet omdat de antibioticumkuur 
gedaan is, dat het weerstand van 
het dier terug helemaal de oude 
is en het is niet omdat je de snot-
korst van de neus peutert zodat 
de keurmeester het ’s anderen-
daags op de keuring niet ziet, dat 
het dier daarom gezond is. Heb 
dus respect voor uw dieren en die 
van een ander en stuur alleen top-
fi tte dieren in. En ja, op die manier 
kan het al eens gebeuren dat je 
een kooi moet leeg laten en som-
migen vinden het dan “zonde van 
het inschrijvingsgeld”. Maar door 
een dier in te zenden dat niet he-
lemaal in topconditie is, verhoog 
je de kans dat je een ziekte mee 
naar huis brengt en de kosten die 
je dan moet maken om de boel te-
rug (in het beste geval) gezond te 
krijgen, wegen niet op tegen die 
paar euro inschrijvingsgeld die je 
toch al betaald hebt.

Twee staartstuurveren met de typische 
vraatkenmerken van veermijt.
Behandelen met acaricide helpt dit 
voorkomen.

Wanneer je inblaast onder de cloaca 
kan je zien of een dier last heeft van 
kippenluizen. In erge gevallen leidt dit tot 
irritatie en korstvorming op te huid. Con-
troleer regelmatig om dit te voorkomen!
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Een Hollands kuifhoenkriel haantje: veel te jong en duidelijk 
niet in tentoonstellingsconditie. Laat dergelijke dieren thuis!
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Medebewoners
Naast de echt zieke dieren kom 
je als keurmeester ook vaak die-
ren tegen die “last hebben van 
medebewoners” of uitwendige 
parasieten. Het kan altijd gebeu-
ren dat er eens een beestje op 
uw kippen zit waar je als fokker 
overgekeken hebt, maar sommi-
ge dieren wemelen echt van het 
ongedierte. Voor fokkers is het 
nochtans heel gemakkelijk om dit 
te voorkomen: een week voor de 
show controleer je de ingeschre-
ven dieren een keer door de dons 
rondom de cloaca in te blazen. 
Zie je beestjes wegkruipen, dan 
behandel je uw dieren met een 
spray en tegen het inkooien zijn 
alle beestjes dood. Eventueel nog 
een keer wassen en niemand kan 
zien dat ze de week ervoor nog 
beestjes hadden. In erge geval-
len kan je echte eierclusters aan 
de basis van de veren zien (zie 
foto). Zoiets krijg je op een week 
niet meer goedgemaakt. Er zijn 
verschillende methoden om deze 
clusters te verwijderen: je kan ze 
met veer en al uittrekken of je kan 
ze, na behandeling, met een tang 
verpulveren en daarna de dieren 

wassen.

Als keurmeester kan je soms zelfs 
van buiten de kooi al zien welke 
dieren last hebben van beestjes 
doordat ze de staart iets lager 
dragen. Merk je dat in de ren een 
dier zijn staart wat laat hangen, 
pak het dan voor de zekerheid 
een keer vast en controleer hier 
op. Vaak vind je dergelijke beest-
jes ook op kippen die niet 100% 
in conditie zijn. Hou hier rekening 
mee, want het is niet omdat de 
dieren behandeld zijn, dat de kip 
zelf daarom direct terug in top-
conditie is om een show aan te 
kunnen. Regelmatig controleren 
om te voorkomen is nog altijd 
belangrijker dan behandelen en 
genezen!

Op tijd beschermen
Als fokker moet je altijd zorgen voor 
voldoende schaduw in de rennen. 
Wie buffkleurige of blauwe dieren 
fokt, moet weten dat deze kleur-
slagen heel gemakkelijk vlekkerig 
worden onder invloed van de zon 
en moet zijn rennen aanpassen. 
Ook van zilveren dieren wordt ge-
zegd dat je die best niet in de zon 
kan laten lopen, al leert de erva-

ring dat je hier ook deels op kan 
selecteren en dat sommige dieren 
(vooral sierbevedering bij hanen) 
minder snel geel worden dan an-
dere. Op jongdierendagen ben ik 
ondertussen al dieren tegengeko-
men waarbij je nu al zag dat het 
“te laat” was. Een keer een dier 
vlekkerig is van kleur, valt er niets 
meer aan te doen en het zal je op 
elke show punten kosten. Voorko-
men is dus de boodschap!

Ook de gezondheid van uw dieren 
moet beschermd worden. Aange-
zien tegen sommige ziekten wei-
nig of niets te ondernemen valt 
en het bang afwachten is of uw 
dieren het zullen overleven, kan 
je best tegen een aantal belang-
rijke ziekten vaccineren. Naast de 
verplichte vaccinatie tegen NCD 
is het dus aan te raden om ook te-
gen andere ziekten te vaccineren. 
Zelf vaccineer ik tegen pokken-
dyfterie (zie ook Vlaams Neerhof 
2006-3), ook tegen luchtwegaan-
doeningen als ILT (infectieuze 
laryngo-tracheïtis) en IB (infecti-
euze bronchitis). Deze virale aan-
doeningen worden via de lucht 
overgedragen en men zou dit dus 
op een tentoonstelling kunnen op-
lopen. Als je dan weet dat derge-
lijke miserie allemaal voorkomen 
kan worden door bv. een simpel 
druppeltje in het oog, is de keuze 
snel gemaakt.

Vergeet ze niet te trainen!
Hoktraining is iets waar in mijn 
ogen te weinig fokkers aandacht 
aan geven. Het vraagt niet veel 
moeite, maar maakt een wereld 
van verschil. Het enige wat je 
moet doen, is een set hokken op 
de kop tikken of zelf iets soortge-
lijks in mekaar knutselen. Door de 
dieren hier regelmatig in te zetten, 
leren ze dat ze geen schrik moe-
ten hebben van passage of dat 
rare wezen met zijn witte keurjas. 
Laat ze wennen aan het feit dat 
het deurtje van het hok open en 
dicht gedaan wordt en dat er han-
den in komen om te voederen. Op 
die manier blijven ze rustiger en 
zullen ze hun veren ook minder 
beschadigen. Je moet ze zeker 
niet proberen te “breken”, gewoon 
rustig met de dieren omgaan is 

Detailopname van eierclusters of “neten” van kippenluizen aan de veerbasis.
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voldoende om hun vertrouwen 
te winnen en ze kalm te krijgen 
zodat ze hun natuurlijke houding 
aannemen, wie er ook voor het 
hok staat. 

Voor keurmeesters zijn niet-ge-
trainde dieren tijdsrovend en frus-
trerend. Je hebt slechts 3 minuten 
per dier, maar probeer binnen die 
tijd maar eens bij een nerveus dier 
het juiste type eruit te fi lteren wan-
neer het van links naar rechts en 
van boven naar onder vliegt. Ook 
naar de fokker toe is dit frustre-
rend, want wanneer die later komt 
kijken en de dieren gekalmeerd 
zijn, klopt de beschrijving op de 
keurkaart niet meer met hoe het 
dier in de kooi zit. Een kalm dier 
dat zich toont zal dus correcter 
beoordeeld zijn en vaak met een 
hoger predikaat naar huis gaan. 
Steek dus voldoende tijd in hok-
gewenning van de dieren. Veel 
moeite vraagt het niet, maar het 
maakt een wereld van verschil! 

De afwerking
Wanneer je dus een kwalitatief 
goed en gezond dier hebt met 
mooie bevedering en dat gewend 
is om zich van zijn beste kant te 
laten zien in de kooi, maak je een 

mooie kans om te winnen. Toch 
is er meer nodig dan dat. Een 
tentoonstelling is een beoorde-
ling van de dieren aan de hand 
van de standaard en hoewel type 
uiteraard belangrijker is dan de 
kleine details, maakt de afwer-
king juist het verschil tussen de 
96-1 en de 96-2. Vergelijk het met 
een miss-verkiezing: hoewel men 
claimt dat het geen vleeskeuring 
is en dat het gaat om de innerlijke 
capaciteiten van de jongedames, 
besteden ze allemaal verdacht 
veel aandacht aan hun uiterlijk en 
heb ik daar zelden iemand weten 
winnen zonder schmink of met 
behaarde oksels en benen. Het-
zelfde geldt bij ons: wie wil win-
nen, moet ervoor zorgen dat alles 
tot in de puntjes klopt!

Pedicure
Bij de meeste dieren is het niet 
nodig, maar soms moeten de na-
gels wat bijgeknipt worden. Dit 
probleem zie je vooral bij dieren 
die binnen gehouden worden, 
aangezien de nagels niet op na-
tuurlijke manier kunnen afslijten. 
Net zoals bij konijnen (zie ook 
Vlaams Neerhof 2010-4) moeten 
deze geknipt worden met behulp 

van een nagelschaartje of een 
scherpe kniptang. Bij de meeste 
nagels zie je het zogenaamde ‘le-
ven’ zitten en weet je hoe ver je 
mag knippen. Zie je het niet, wees 
dan voorzichtig of vraag raad aan 
een ervaren fokker bij jou in de 
buurt.

Epileren
Het gebeurt al wel eens dat er in 
een dier een verkeerd gekleurd 
veertje zit dat het totaalbeeld 
verstoort. Dergelijke veertjes kan 
je voorzichtig uittrekken zoals 
hierboven beschreven. Hou er 
echter rekening mee dat een uit-
getrokken veer terug groeit. Som-
mige fokkers knippen deze onge-
wenste veertjes daarom met een 
nagelknipper vlak bij de veerbasis 
af. Op die manier voorkom je dat 
er een nieuwe groeit. Hetzelfde 
wordt ook gedaan bij bv. rassen 
waar de kuif te groot is of dieren 
waarbij er wat pluis op de loopbe-
nen staat. Vergeet echter niet dat 
deze eigenschappen ook aan de 
volgende generatie doorgegeven 
zullen worden. De bedoeling is 
dergelijke problemen door fokkerij 
op te lossen en niet door “de tru-
ken van de foor”. 

Hoktraining is belangrijk. De rechtse haan is duidelijk niet getraind en gestresseerd. Hij toont z’n model helemaal niet. 
De linkse haan is op z’n gemak en staat te pronken met z’n borst fi er vooruit en omhoog.
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Weg met die stoppels
Bij dieren die nog niet helemaal 
uitgeruid zijn, tref je soms veertjes 
aan die in de stoppels of “buizen” 
zitten. Stoppels zijn heel storend 
in het totaalbeeld en een dier dat 
in de stoppels in de kooi zit, geeft 
de indruk dat de fokker geen tijd 
of moeite heeft willen (of kunnen) 
doen om het dier mooi voor te 
brengen, aangezien stoppels heel 
gemakkelijk te verwijderen zijn. 
Rol ze voorzichtig tussen duim en 
wijsvinger en de stoppels zullen 
uit mekaar vallen in schilfers. Be-
gin vanboven aan de stoppel (dus 
het dichtst bij het veeruiteinde) en 
ga zo langzaam naar beneden. 
Onderaan de stoppel moet je ech-
ter voorzichtig zijn, want dat stuk 
is nog doorbloed. Niet te hard op 
duwen dus. Ook wassen helpt om 
de stoppels eruit te krijgen.

Wassen
Vaak vragen beginners zich af 
of ze dieren nu al dan niet moe-
ten wassen voor een show. Hier 
valt geen eenduidig antwoord op 
te geven, aangezien het van de 
raskenmerken afhangt of dit “ver-
plicht” is of vrijblijvend. Het spreekt 
uiteraard voor zich dat een vuil 
dier gewassen moet worden en 
bij vies herfstweer of wanneer het 
dier toevallig onder de zitstok liep 
wanneer een ander iets liet val-
len, zal je hier dus rekening mee 
moeten houden wanneer je plant 
om in te kooien. Reken altijd ge-
noeg tijd om een dier te wassen, 
want wanneer je dit raprap wilt 
doen, zal je zien dat er altijd iets 
mis loopt. 

In tegenstelling tot veel andere 
vogels, is wassen met water voor 
kippen heel onnatuurlijk. Om het 
u en uw dieren gemakkelijk te ma-
ken en er geen kleddernatte strijd 
van te maken, kan je best probe-
ren om in de mate van het mo-
gelijke enkel de vuile veren (bv. 
vleugelpunten) te wassen en niet 
heel de kip. Op die manier spaar 
je ook veel tijd, want een natte kip 
drogen duurt lang. Gebruik water 
dat goed warm is, zeker wanneer 
je de dieren helemaal wilt onder-
dompelen. De lichaamstempera-

tuur van kippen ligt een paar gra-
den hoger dan die van de mens 
en zelf word je ook niet graag 
ondergedompeld in een fris bad, 
zeker niet als het buiten vriest.

Elke fokker heeft wel zijn eigen 
middeltje(s) om zijn dieren mee 
te wassen. De ene gebruikt hon-
denshampoo, de andere gebruikt 
babyshampoo en sommigen was-
sen zelfs met een soort lotion. 
Vergeet na het wassen niet om 
alle zeepresten goed uit te spoe-
len! Wanneer je een nieuw pro-
duct wil testen, doe het dan tijdig 
op voorhand en neem eerst een 
iets minder goed dier. Je weet 
nooit dat het de veren vlekkerig 
maakt en niets is zo frustrerend 
als vlak voor inkooien merken dat 
het “wonderproduct” uw beste dier 
waardeloos gemaakt heeft.

Zoals gezegd, zijn sommige fok-
kers bijna verplicht om hun dieren 
elke keer allemaal te wassen. 
Witte dieren die niet mooi wit zijn 
maken geen kans wanneer de 
concurrentie zijn dieren wel ge-
wassen heeft. Sommige fokkers 
doen een klein beetje blauwsel in 
het badwater om de dieren witter 
dan wit te laten lijken. Wees hier 
echter voorzichtig mee en vraag 
raad aan een ervaren fokker, want 
af en toe zie je een lichtblauw dier 
in de kooi zitten. Ook donsrijke en 
volumineuze rassen zoals Zijde-
hoenders, Cochins en Orpingtons 
moeten gewassen worden om het 
dons nog donziger te maken, al 
zit het hier vooral in het…

Drogen
Na het wassen, moeten de kippen 
uiteraard gedroogd worden. Als je 
enkel wat modder van de vleu-
gel- of staartpunten hebt moeten 
wassen, is het vaak voldoende 
om het water er met uw vingers 
wat uit te trekken, eventueel met 
een handdoek, en vervolgens aan 
de lucht te laten drogen. Het dier 
zelf is niet nat, zal dus geen kou 
lijden en zal de veer zelf wel te-
rug in model brengen. Wanneer 
je echter delen van het lichaam 
of het hele dier hebt gewassen, 
moet je het dier zo snel mogelijk 
ook terug drogen, zodat het geen 

kou lijdt. Het meeste water kan je 
er al uit halen door met je hand 
stevig over het lichaam te gaan. 
Vervolgens kan je met een hand-
doek nadrogen, maar dit is uiter-
aard niet voldoende en dus moet 
je een stap verder gaan. Zorg als 
fokker dat je een goede haardro-
ger hebt, want die goedkope din-
gen zijn oververhit na een halve 
kip.

De manier van drogen is bijna 
essentiëler dan het wassen zelf. 
Droog je met te warme lucht of 
te hevig in een keer, dan gaan 
de veren vaak krullen of rafelen. 
Bij stevige veren als slagpennen 
en staartstuurveren is dit zelden 
een probleem, maar op rug en 
vleugeldek kan je soms vreemde 
dingen zien gebeuren door die 
warme lucht. Voorzichtigheid is 
dus de boodschap en alles gelei-
delijk laten drogen. Zelf begin ik 
(na het afdrogen) met de veren 
voorzichtig langs achter in de bla-
zen, zodat ze niet meer aan me-
kaar kleven. Vervolgens blaas ik 
met de veren mee, waarbij ik met 
mijn hand een trillende beweging 
maak en nooit te lang op dezelfde 
plaats blijf. Ik heb het nog nooit 
getimed, maar ruw geschat denk 
ik dat ik voor een volledig gewas-
sen kriel gemakkelijk 20 minuten 
bezig ben met drogen. Nogmaals: 
neem zeker voldoende de tijd om 
ze rustig te drogen.

Deze manier van drogen is voor 
mijn rassen de goede manier om 
geen problemen met de bevede-
ring te krijgen, aangezien deze 

Niet enkel voor tentoonstellingen, maar ook wanneer u 
nieuwe dieren aanschaft, is het aan te raden de nagels 
te controleren en deze eventueel bij te knippen zodat ze 
verder gelijkmatig kunnen afslijten.
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glad aanliggend moet zijn. Heb 
je daarentegen donsrijke rassen, 
dan moet je ze op een volledig 
andere manier drogen. Hier moet 
je de luchtstraal van uw haardro-
ger gebruiken om de dons als het 
ware op te schudden. Hoe losser 
ze geblazen worden, hoe volumi-
neuzer het dier lijkt. Ook bij ras-
sen die een diepe legbuik moeten 
hebben, kan je op die manier het 
volume wat vergroten en jonge 
hennen net dat tikkeltje meer ge-
ven.

Verzorgd van kop…
Een dier met een levendige kop-
uitdrukking spreekt direct meer 
aan en verschillende fokkers 
doen dan ook de moeite om de 
kopversierselen mooi rood te krij-
gen. Ook dit is niet moeilijk: een 
klein beetje olie of vaseline erop 
smeren en je hebt een levendig 
rode kleur. Wel opletten dat je niet 
teveel gebruikt, of de kopveertjes 
plakken in elkaar. Hou er als fok-
ker wel rekening mee dat dit enkel 
middeltjes zijn om net dat tikkeltje 
extra te geven. Een bleke kop is 
ook een teken dat er iets niet pluis 
is en zou je als fokker dus moeten 
alarmeren. Een beetje roder ma-
ken voor de show kan dus wel tij-
delijk helpen, maar het echte pro-
bleem is daarmee nog niet van de 
baan. Gezien de eerdere opmer-
kingen over enkel gezonde dieren 
insturen, is het misschien beter 
om het dier thuis te laten dan via 
alcohol en andere middeltjes de 
doorbloeding zo te verbeteren dat 
het niet meer opvalt.

Controleer verder ook de snavel: 
bij dieren die binnen zitten komt 
het al eens voor dat de punt van 
de bovensnavel wat lang is. Hier 
kan je een klein puntje afknippen 
om de snavel terug mooi te ma-
ken. Aan lange koppen en spitse 
snavels kan je weinig doen. Dit 
zou liggen aan het feit dat som-
mige kuikens te lang binnen heb-
ben gezeten, maar een fysiologi-
sche verklaring heb ik hier nog 
niet voor gevonden. Van binnen 
te zitten, worden kammen ook 
vaak groot en slap door gebrek 
aan UV-licht, zo wordt gezegd. 
Geef ze dus voldoende buiten-
licht.

… tot teen!
Voor fokkers van geelbenige ras-
sen is het heel belangrijk om al 
tijdens de opfok voldoende caro-
teen in het voeder aan te bieden 
onder de vorm van groenvoer of 
rode maïs. Op die manier kan je 
de pootkleur van geelbenige ras-
sen tot bijna oranjerood krijgen, 
vooral bij de hanen. Dit is iets wat 
je geruime tijd op voorhand moet 
beginnen doen en niet een week 
voor inkooien, dus hou hier reke-
ning mee!

Ook is het belangrijk om de poot-
conditie te controleren. Twee 
problemen komen we in de kooi 
regelmatig tegen: kalkpoten en 
ontstoken voetzolen. Kalkpoten 
worden veroorzaakt door kleine 
mijten die tussen de schubben 
leven. Ter bestrijding zijn er al-
lerhande huis-tuin-keuken-mid-
deltjes die goed werken, aange-
zien olie-achtige substanties de 

gangen van de mijten 
afsluiten en deze na 
verloop van tijd stikken. 
Voor mensen met een 
kip of 5 is dit te doen, 
maar wie meer dan 100 
voetbevederde kippen 
heeft lopen, staat niet 
te springen om met een 
borsteltje olie aan de 
slag te gaan. Het sim-
pelste is ook hier weer 
beschermen met een 
acaricide. Wie zijn die-
ren behandelt tegen 
veermijt zal dus ook 

nooit last hebben van kalkpoten. 
Over ontstoken zolen of bumble-
foot staat er elders in dit nummer 
al een artikel.

Vergeet voor het inkooien ook 
de poten van uw dieren niet te 
wassen en let er hier vooral op 
dat je de ring mooi proper maakt 
zodat deze leesbaar is. Gewoon 
even soppen in water, eventueel 
met een tandenborstel erover en 
klaar. Zelf ga ik ook nog eens met 
een keukenrolpapier met wat olie 
over de poten. Niet teveel, want 
dan blijft alles aan de poten plak-
ken, maar genoeg om ze te laten 
blinken. Bij donkere loopbenen 
toont de pootkleur dan ook direct 
een tint donkerder.

Tot slot…
Uiteraard zullen er nog talloze an-
dere middeltjes zijn om uw dieren 
nog net iets mooier voor te bren-
gen en bepaalde rassen (bv. Hol-
landse kuifhoenders) moet je op 
een specifi eke manier toiletteren. 
Hier dieper op in gaan is haast 
ondoenbaar, omdat het artikel 
dan nog langer zou zijn. Veel fok-
kers willen deze kennis ook niet 
met anderen delen, uit schrik dat 
“de concurrentie” met de prijzen 
gaat lopen. Persoonlijk vind ik 
dat het delen van deze kennis net 
beter is, omdat je op die manier 
juist meer mensen kan overtuigen 
om te blijven tentoonstellen en af 
en toe ook eens te winnen. Als er 
dus nog mensen zijn die interes-
sante tips hebben, mogen die al-
tijd doorgestuurd worden en dan 
plaatsen we die in een volgend 
nummer!

Met deze tips kom je echter al 
heel ver in het voorbereiden van 
uw dieren op een show. In princi-
pe zouden we dus vanaf nu enkel 
nog mooi gepresenteerde dieren 
op de kooi mogen zien, want ie-
dereen weet nu waar men op moet 
letten om een dier proper voor te 
brengen. Jullie zijn dus gewaar-
schuwd, want wie weet krijg je an-
ders binnenkort wel de opmerking 
“Conditie: lees het Vlaams Neer-
hof” op uw keurkaart…




