Fokker in Beeld:

Peter de Wit.

Peter de Wit bij zijn buitenhokken met een Hollander Haaskleur ram oud

Peter de Wit is één van onze enthousiaste leden van Nut en Genoegen Wieringen.
Hij woont en werkt in Den Helder.
In 1980 ging hij graag een rondje Den Helder - Amsterdam fietsen. Op een zaterdag
had Peter bedacht dat hij op de terugweg langs Julianadorp zou fietsen. Bij Dhr.
Kroon langs. Hij wilde daar graag even bij de konijnen kijken. Zomaar een spontaan
bezoek dus. Aldaar compleet de tijd vergeten, want dit interesseerde Peter en Kees
Kroon had veel over zijn dieren te vertellen.
Via deze weg is Peter destijds gestart met het fokken van Papillons. Kees Kroon was
de grote leermeester / mentor en later ook vriend van Peter.
In ongeveer 1985 heeft Peter een ommezwaai gemaakt naar de Hollander. Driekleur
wel te verstaan. Samen met Kees Kroon die al een jaartje eerder hiermee begonnen
was.
De Papillons vertrokken naar Jan Adema, deze heeft nog steeds dieren uit deze lijn,
dat vindt Peter wel erg leuk. Ook Witte van Hotot heeft Peter in de hokken gehad.
Met de Hollander driekleur haalde Peter leuke resultaten: Twee keer won hij een
jongdierendag van de speciaalclub en daarnaast werd hij Algemeen Kampioen op de
BTT met een voedster van 6! jaar oud en werd een dier van hem kampioen van de
tekeningdieren op de Noordshow.
Speciaalclubdagen bezoeken samen met Kees Kroon leverde altijd veel schik op.
Dat waren de leuke dagen waar Peter met een grote glimlach op het gezicht aan
terugdenkt.
Peter gaat voor de schik en niet (als belangrijkste) voor het blik.

Nu is het doel van Peter goede Hollanders in Haaskleur te fokken. Hij is begonnen
met deze creatie door Deilenaar, Thrianta en een Haaskleur dwerg te kruisen, om tot
het type van een Hollander te komen. Daarna heeft hij deze konijnen met een
Hollander oranje gekruist. Daaruit is de Hollander Haaskleur ontstaan. Met het
vervolmaken van de Hollander Haaskleur is Peter nog volop bezig. Daar is nog
voldoende uitdaging aan. Er zijn andere fokkers ook bezig met de Hollander
Haaskleur, maar er zijn er maar heel weinig. De kwaliteit kan beter.

De Hollander Haaskleur. Bij deze ram zit de kleur erop zoals in de standaard beschreven staat.

Gezien de ruime ervaring die Peter inmiddels heeft met fokken, wilde ik natuurlijk
graag weten hoe hij bepaalde zaken aanpakt. We hebben bepaalde punten er even
uitgelicht.
De selectie van jonge konijnen:
De eerste observaties bij de jongen beginnen bij hem al in het nest. Als de jongen
net geboren zijn, bekijkt hij alle jongen al. Hij let op de tekening, maar vooral ook op
de staartlengte. De jongen met lange staarten zijn de te lange dieren. Dit kun je dus
gelijk vanaf geboorte zien. Ook ziet Peter in het nest al of het rammen of voedsters
zijn. Zo, vlak na de geboorte, is er een verschil in de ruimte tussen de anus en de
geslachtsdelen bij de ram en de voedster. Bij de rammen zit er meer ruimte tussen
als bij de voedster. Bij de voedster zitten de gaatjes nauwer bij elkaar. De eerste
"selectie" was vroeger op tekening, maar nu heeft Peter geleerd dat niet te doen ten
behoeve van het type en de bouw van het konijn. De resultaten worden er alleen
maar beter van. Peter laat wel alle jongen groot groeien. Hij merkt dat de voedsters
daar veel plezier in hebben en daar betere moeders van blijven.
Selectie in de 4de week doet hij weer op type. Het type van 4 weken komt terug op
latere leeftijd, ook als het, door groei, minder wordt. Extreme fouten in tekening
worden nu wel uitgeselecteerd.
Met 8 weken neemt hij het besluit welke (voorlopig) blijven. De oorlengte wordt
bekeken en welke nu al maximaal zijn, gaan weg. De oren groeien nog ongeveer 1
cm op deze leeftijd dus daar houdt hij rekening mee.

In November vind de grote selectie plaats. Peter kijkt niet naar aantallen, maar vooral
naar de kwaliteit. De verhouding rammen en voedsters probeert hij gelijk te houden.
Op deze manier is er altijd iets onverwants te vinden in de eigen stal, indien dat
nodig is. De achterhanden nemen af bij (foutieve) lijnenteelt. Het is dus belangrijk niet
te lang door te gaan in 1 lijn. Dit is heel belangrijk als je met iets "nieuws" bezig bent.
Peter heeft kritisch leren kijken door echt op bouw vanuit de standaard de eigen
dieren te beoordelen en zo vooruit te komen en de kwaliteit die er is vast te houden.

Een mooie diepe oranje kleur zie je bij het inblazen. De staart van deze voedster is roomwit zoals
gewenst.

Voeding:
Peter voert met Kasper faunafood sportkorrel en lammerenkorrel in de verhouding
3:1. Met krachtvoer kregen de voedsters te snel last van wammen. Bij Peter dus
gewoon sportkorrel, hooi en water met wat groenvoer en veel takken van fruitbomen
en elzenhout. Het snoeiafval dus. Het geven van takken / hout, wat hij vooral in het
najaar geeft, helpt om de pelzen te laten verbeteren. Het geeft meer glans op de
pelzen. Het maakt ook dat de hokken veel schoner en droger blijven doordat de mest
veel droger is.
Show- of fokdieren?
Bij Peter zijn de showdieren ook de fokdieren. Door traag voeren zijn ook de oude
dieren nog showdieren. Er zijn voedsters die 3 of 4 jaar oud zijn als ze geshowd
worden.
Conditioneren voor de show houdt bij Peter in dat hij ze op ideaal gewicht probeert te
krijgen. Dit doet hij geheel op gevoel. Er komt geen weegschaal bij aan te pas.
Verder knipt hij de nagels voor een show nog even bij.
Peter hartelijk dank voor de gezellige en leerzame avond die ik bij je heb gehad.
De tijd vloog om, het was al laat toen ik naar huis ging.

