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Tatoeëren

C. Bregman – N.G Hoornsman (administratie)
tel 0223-641530

Overig

Veelal de eerste zaterdag van de maand, maar het wil ook
wel eens een andere dag zijn als één van de mannen niet
kan. Daarom horen zij het graag van te voren als u dieren
heeft die getatoeëerd mogen worden.
Voor de leden die wat verder weg wonen is er nog een
tweede tatoeëerder voor de vereniging actief; Jan Zuurbier
uit Heerhugowaard, hier kunt u op afspraak terecht.
Tel:06-22080279
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tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
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Via bestuur@wieringerlandshow.nl zijn we allemaal te
bereiken onder één e-mailadres.

Vrijdag 9 Oktober		

Ledenvergadering

Zaterdag 7 November 		

Wieringerlandshow

Zondag 8 November

Wieringerlandshow

Vrijdag 18 December		

Ledenvergadering

11-13 December 2015		
Provinciale Bondsshow
				Winkel
7-9 Januari 2016		

Noordshow

21-23 Januari 2016		

Championshow

Ringen/fokkerskaart
Bestellen van ringen en fokkerskaarten
Denise Vledder
secretaris@wieringerlandshow.nl
Denkt u nog even aan het overmaken van de contributie? Helaas zijn er nog een heel aantal leden die het niet
betaald hebben. De contributie voor 2015 is €15,- en kunt u overmaken op NL 97 RABO 0370317440.

Het bestuur nodigt op Vrijdag 9 Oktober 2015 haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze wordt
gehouden in Dorpshuis ‘t Skrale Endt aan de Westerlanderweg 61, 1778 KN te Westerland. Aanvang 20.00
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Opening
Notulen
Mededelingen en ingekomen stukken
Nabespreking Jongdierenkeuring
Nabespreking regio Hoendercompetitie
Persoonsgegevens verstrekken aan leden en derden
PAUZE
Bespreking werkzaamheden a.s. tentoonstelling Wieringerlandshow 2015
Rondvraag
Sluiting

*

Het lijkt ons als bestuur goed om stil te staan bij bepaalde aspecten die bij de hobby horen.
Samen weet je veel, daarom willen wij op deze avond de gelegenheid bieden kennis te delen.
Voeding; Er wordt veel belang aan gehecht en veel over gezegd, wat kunnen we delen?
Heb je als fokker een specifieke vraag, of tip, kom ermee! Neem je dier mee / neem het voer mee en laat zien wat
je bedoelt.
Op deze avond zullen er in ieder geval dieren meekomen ter demonstratie.

Fokkersbespreking

Conditioneren
Aansluitend aan de vorige vergadering hebben we
gesproken over het conditioneren van onze dieren.
Zowel de hoenders als de konijnen zijn bessproken.
Daarnaast hebben we het ook kort gehad over de
ratten. Qua conditioneren voor de tentoonstelling is
het voor ratten en konijnen best vergelijkbaar. Dat
zal ongetwijfeld ook kunnen gelden voor de duiven
in vergelijk tot de hoenders, maar helaas waren de
duivenfokkers niet aanwezig. Er waren geen caviafokkers aanwezig, dus dit is niet besproken.
De avond zijn we begonnen met het bespreken van
de hoenders. Ton had hiervoor een mooie haan
meegebracht. Een Orpington Buff.
Hij geeft aan dat hij ongeveer een week voor de show
begint met het tentoonstellings klaar maken van de
dieren. Om te beginnen is het belangrijk om de
poten te wassen en te boenen met een borstel. Op
deze manier gaat al het zand en andere zwartigheid
tussen de schubben van de poten vandaan.
Aangezien je de hoender dan toch in de handen
hebt, kun je gelijk de pootveertjes verwijderen indien
gewenst. Ton maakt altijd een lauwwarm sopje klaar
om de hoenders in te wassen. Als de kip lastig
gevallen wordt door luis, is het daarna allemaal
weggespoeld. Op de kop worden de kopversierselen
ingesmeerd met babyolie. Daardoor krijgen de
kopversierselen een mooie volle rode kleur.
Daarnaast kunnen de veertjes onder de snavel
weggeplukt worden. Ton geeft vismeel aan de
hoenders voor brede pennen. Klaar voor de
tentoonstelling!

Daarna kwam Cor in actie met een mooie Franse
Hangoor voedster die hij had meegebracht.
Het is van belang dat ieder dier dat op de
tentoonstelling wordt voorgebracht, mooi schoon
voorgebracht wordt. Bij de konijnen kunnen de
pootjes nog wel eens vies zijn of aanslag vertonen.
Het advies van Cor is om de pootjes te wassen met
ossegal zeep indien het nodig is ze te wassen.
Uiteraard geld dat het beter is aanslag of viezigheid te
voorkomen in het hok door regelmatig schone
bodembedekking te verstrekken. Peter de Wit geeft
aan dat hij zijn konijnen regelmatig in de
ochtenddauw op het gras laat lopen. De konijnen
krijgen hier ook hele propere voetjes van.
Waterstofperoxide wordt afgeraden om de pootjes
mee schoon te krijgen. Het haar op de pootjes wordt
hier erg broos van.
Met een pincet kunnen wat haartjes weggehaald
worden voor een mooie egale kleur. (Bijv. witte haren
uit een zwarte vacht verwijderen). Met een kammetje
kun je de klitten uit de vacht verwijderen. Kleine
klitjes kun je zo uitkammen, de wat grotere is het
beter om de klit eerst los te trekken met de vingers.
Met een trimmes kun je eventueel een wammetje
bij werken. Wijlen Cees Kroon was hier een ster in.
Cor legt uit hoe je dit kunt doen. Het is hierbij de
kunst om dit te doen zonder dat het opvalt. Verder is
het van belang de staart na te voelen voordat je het
konijn in schrijft voor de tentoonstelling. Is de staart
compleet of ontbreekt het puntje? Sommige konijnen
hebben last van een spijker staart.

Ook nagels knippen blijft belangrijk. Dit kun je al vanaf
jonge leeftijd doen. Iedere 4 weken de nagels even
bijknippen maakt dat het konijn mooi op de pootjes kan
staan en dit dan ook sneller zal doen. Minder doorgezakte
voetjes dus daardoor. Bovendien vind de keurmeester het
erg fijn als de nagels kort en recent tevoren geknipt zijn.
Kan een hoop krassen op de armen schelen bij de
keurmeester. Een week voor de show even knippen dus.
Zowel bij de hoenders als de konijnen kwam het zonnetje
naar voren.

Het is per kleur verschillend of je blij wordt van het
blekende effect welke de zon kan hebben. Sommige
kleuren zijn heel teer en mogen best wat licht hebben om
dit nog mooier te laten zijn. Andere bleken juist weg, wat
niet gewenst is. Deze kleuren huisvest je het liefst in de
schaduw.
Voor de pels van het konijn kun je de kwaliteit
beïnvloeden met de voeding. Lijnzaad wordt hiervoor
genoemd en wordt gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden, echter ook gerst kan positief bijdragen.

Jongdierenavond
Vrijdag 28 Augustus was het zover, jongdierendag van Nut
en Genoegen Wieringen. Voor de tweede maal een
avondprogramma in ‘t Skrale End. ‘s middags zijn we al
begonnen met een hele ploeg mensen. Door onwetendheid
voor een aantal van de nieuwe bestuursleden was er geen
plattegrond gemaakt. Dat maakte het opbouwen wat
rommelig. Gelukkig waren er voldoende enthousiaste
mensen aanwezig om het opbouwen op tijd klaar te
hebben. Heel fijn is dat. Vele handen maken licht werk.
Om 18.00 uur waren alle dieren ingekooid en er kon op
tijd begonnen worden met keuren. Cor was ‘s middags al
aanwezig, Rob Pronk kwam een broodje mee-eten en Ilse
Hollander was ook op tijd aanwezig.
Maar ja...de hoenders...
Die zouden gekeurd worden door G. Tesselaar. Die is
meestal wel vroeg aanwezig als hij keurt. Nu was hij er nog
niet. Toch maar even gebeld, wat bleek...met vakantie!
Wat nu? Een telefoontje naar Jogchem IJpma bood
uitkomst. Fijn dat hij deze avond zo plots aanwezig wilde
zijn. Hij moest uiteraard nog naar ons toekomen en dat
duurde nog even, maar de kippen zouden ook gekeurd
worden. Gelukkig!
Rob Pronk keurt onder een goed luisterend publiek o. a. de
Alaska’s. Op de foto is duidelijk te zien dat de omstanders
vol interesse luisteren naar het oordeel van de keurmeester.
Rob is dan ook goed in staat om naast een goed ingevulde
beoordelingskaart extra aanwijzingen te geven en
fokkerstips te delen. Het is dan ook altijd interessant om
zijn keuringen te volgen. Dat is heel leerzaam.

Ilse Hollander in actie tijdens het keuren van de Tan.
Daarnaast heeft zij de Japanners, het Eksterkonijn,
Rijnlander, Sallander, Papillon en de Cavia’s gekeurd. Met
veel zorg heeft zij de dieren een zo eerlijk mogelijke beoordeling gegeven deze avond.

Rob keurt naast de Alaska’s ook de Groot
Lotharinger, de Rexen groot en dwerg, de Franse
Hangoor, Wener en de Rode Nieuw Zeelander.

Cor Bregman keurde o.a. mijn eigen dieren, de NHD’s.
Nadat ik vorig jaar toch flink wat dieren verloren ben
is het nu opnieuw spannend of ik veel aan kwaliteit heb
moeten inboeten. Ik kan zeker nog meekomen met mijn
dieren blijkt uit de keuring. Er komen echter wel weer
een aantal verbeter punten uit naar voren. Helaas ook een
voester met een afwijkend gebit.

Rexdwerg van Kyano Poolman

Franse Hangoor van Cor Bregman
Inmiddels is Jogchem IJpma ook gearriveerd en gestart
met keuren. Op speciaal verzoek begon hij met de
Sérama’s. Zo konden de jeugdleden evengoed een
redelijke tijd naar bed. Met veel enthousiasme worden de
Sérama’s gekeurd. Jochem weet niet veel van de Sérama’s
zo zegt hij zelf, maar ondertussen vertelt hij toch dat er
veel filmpjes op you-tube zijn over de Sérama’s. Daar
kun je veel leren over het trainen en beoordelen van deze
hoenders. Hoe zou hij dat nu weten? Vast wel gekeken.
Dus met die kennis zit het wel goed.
Blauwe Wener van Dhr Smit
Allemaal mooie konijnen dus die deze avond
aanwezig zijn en met zorg gekeurt door de
keurmeesters. Deze mooie dieren daar gaat het
allemaal om, vandaar even een foto impressie van de
dieren die hier aanwezig zijn met hun eigenaren deze
avond.

Aangezien Peter de Wit altijd roept dat hij voor de
schik gaat en niet voor het blik....Hebben we ook dit
jaar weer rollades te verdelen onder de inzenders. Voor
de winaars dus wel te verstaan.
Als allereerste mochten de rammen A-klasse op tafel
komen. Een Lotharinger van Jan Adema, een Tan van
comb. Marsman-Groen en een Gouwenaar van Klaas
Hoornsman.

Ilse Hollander keurt een mooie Sallander van Jan Nes

De Gouwenaar van Klaas mocht zich kampioen in zijn
groep noemen. Hij won met een 9-9-10.

Jogchum IJpma keurt een Barnevelder kriel dubbelgezoomd van Ton Kortekaas.

Daarna gelijk door met de Voedsters A- klasse. Op
tafel kwamen een Franse Hangoor van Cor Bregman,
een Tan van Comb. Marsman-Groen en een Beige van
Klaas Hoornsman. De Franse Hangoor ging er met de
prijs van door.

De Franse Hangoor van Cor verdiende net als de
andere dieren in deze groep 18 punten. Uiteindelijk
Cor Bregman in actie bij de keuring van de Hollanders.
kwamen de keurmeesters tot het besluit de Franse te
Deze oranje is van Peter de Wit.
laten winnen. Het was even een bijzondere situatie
Tijdens de keuringen is er van de fokkers veel
aangezien Cor zich terugtrok en er geen andere
belangstelling en overleg, maar ook delen van kennis
geweest met de keurmeesters en omstanders. Het doet mij keurmeester voor handen was.
Cor zelf had een andere mening over het te winnen
heel erg goed om dat te zien. Zelf hou ik er van om van
elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Dat doe je door dier, maar ja dat blijft zo. Hij mocht zich er niet meer
mee bemoeien. Het oordeel was geveld.
het delen van kennis, maar ook door het weggeven van
goede fokdieren. Andere fokkers te laten horen wat jij ziet
en na te vragen wat zij zien in de dieren.

Dan zijn de B-Klasse konijnen aan de beurt voor de
eindkeuring. Ook hier weer een heel aantal mooie
rammen op tafel. Een Alaska van Dré Bontekoning, een
Ekster van Rene de Maayer en een Hollander van Peter
de Wit.

De Cavia in kooinummer 90 is de beste geworden
van de cavia’s met een F95. Gefeliciteerd Shanna de
Krijger.

De Alaska van Dré Bontekoning won met een 10-10-10
punten beoordeling. De keurmeesters waren het dus
goed met elkaar eens hierin.
Als laatste nog de voedsters B- klasse. Een Rode Nieuw
Zeelander van Dennis Bouwers, een Papillon van Jan
Adema en een Hollander van Peter de Wit.

De Barnevelder kriel van Ton Kortekaas behaalde een
ZG95 en werd daarmee de kampioen van de
Hoenders.

De Papillon van Jan Adema werd de kampioen van de
voedsters B-klasse.
Bij de andere diergroepen zijn ook Rollades uitgereikt.
Echter deze dieren komen niet op tafel voor een
eindkeuring.
Persoonlijk vind ik dat altijd wel jammer, daardoor
blijven de dieren toch minder opgemerkt als
prijswinnaar. Vandaar dat ik een aantal dieren toch nog
even hier in de schijnwerpers zet. Want ook deze dieren
zijn mooi genoeg om niet onopgemerkt te blijven.
Het is een hele mooie avond geworden zo, met mooie
dieren als prijswinnaars.

Bij de Sérama’s verslaat Koen zijn zusje Lianne met
deze haan. Predikaat een ZG 95.
Dat brengt ons bij het einde van deze avond. De
prijzen worden uitgereikt aan de winnende fokkers en
daarna start het opruimen. Dit jaar zijn we redelijk op
tijd om te starten met opruimen. Dat is het voordeel
als er iets minder dieren ingeschreven zijn.
Bovendien is de indeling in de zaal dan ook iets
ruimer waardoor we met zijn allen een hele prettige
avond hebben. Volgend jaar weer!

Voer van en voor kippen.
De in de tekst genoemde voermengesels gaan uit van
Garvo dit kan natuurlijk ook ieder ander voermengsel
zijn.
Een kip eet naar behoefte
Al naar het lichaamsgewicht heeft een kip 100 tot 150
gram voer per dag nodig. Anders dan veel andere dieren,
zal een kip echter nooit te veel eten. De beste dosering is
dus : zorgen dat er steeds voer in de bak aanwezig is. Na
een paar dagen weet u, hoeveel u `s morgens moet
bijvullen, zodat er de volgende morgen nog net een
beetje over is.
Waarom een volledig voer ?
Op een boerenerf kunnen kippen vrijwel hun eigen
kostje opscharrelen. Ze eten larven en insecten,
groenvoer en zaden en ze krijgen daarmee een prima
mengsel van dierlijke eiwitten, zetmeel, mineralen,
sporenelementen en vitaminen. Eens per dag een handje
vol graan en het menu is compleet. Kippen, die in een
kippenhok leven hebben dezelfde behoefte aan een
uitgebalanceerd dieet. Alleen graan zou veel te
eenzijdig zijn. Daarom heeft Arie Blok BV een aantal
voeders samengesteld in korrel- en meelvorm, waarin
al die natuurlijke bestanddelen in de juiste verhouding
zijn gemengd. In principe is het voeren van korrels beter
dan van meel. Het voorkomt, dat de kippen selectief
gaan eten en er treden minder verliezen op door morsen
en vervuiling. De kwaliteit van de ingrediënten en de
samenstelling van de AB-voeders worden voortdurend
streng gecontroleerd. U kunt er op vertrouwen, dat uw
kippen daarmee alles krijgen, wat ze nodig hebben, om
in prima conditie te blijven.

De functie van graan en kuikenzaad
Strikt genomen is het toedienen van graan bij deze
volledige voeders niet noodzakelijk. Het opnemen van
wat graan of zaad bevordert echter wel een goede kropwerking en het wordt door de kippen ervaren als een
versnapering. Het graan kan daarom beter apart,
(`s avonds) worden gegeven en dan niet in de voerbak,
maar uitgestrooid op de bodem. De kippen zijn dan de
gehele dag bezig met het scharrelen naar graankorrels.

Bertus van Es

1 keer per week jonge kuikens
Kuikens kunnen na 2 weken worden bijgevoerd met:
Hart en pens, vermalen honden brokken of gehakt. Alles
dient zonder zout te zijn.
Het mengsel kan aangevuld worden met Garvo (702
kuikenkorrel 2 mm) om meer massa te krijgen. Het is belangrijk dat de kuikens dierlijk vlees krijgen. Tevens kun
je de kuikens vers gemaaid gras voeren, kort
gesneden brandnetels, of onkruid wat in het gazon
voorkomt. Liggende vetmuur (Sagina Procumbens) komt
voor in de periode mei tot september.

Jonge dieren
Glans op de tentoonstellingsdieren
1 keer per dag een mengeling geven van:
Twee scheppen gemend graan ca. 2 kilo Garvo (5045)
Voeg hier aan toe:
1 dopje lijnzaadolie;
1 dopje levertraanolie;
1 dopje vitamine;
1 schepje knoflookpoeder voor paarden.
Doe dit in een emmer en meng dit door elkaar geef de
kippen iedere dag maximaal klein kopje. Kan gewoon op
de grond worden gegooid.
Pak een emmer met een deksel zodat je voor meerdere
dagen vooruit kunt maken.
De hennen zo min mogelijk mais geven anders worden
ze te vet.
Dit komt het leggen van eieren niet ten goede.

Foktoom dieren
Bij de fok van dieren dient rekening gehouden te worden
met de wetten van Mendel.
Zie voor meer informatie over lijnfok de uitleg op blz. 53
van het november nummer 2010 van avicultura fokkers
belangen.
Het geniet de voorkeur om ouderlijke dieren pas na 1
april met elkaar te laten paren.
Vooraf nagaan of het wenselijk is of je en hennen of
hanen foktoom te beginnen.
Het is niet verstandig om dieren te paren met dezelfde
type, kleur of veerstructuur fouten.

Algemeen
1 keer per maand alle dieren:
Ter ontsmetting en voorkoming van wormen en
verkoudheid het volgende mengsel geven:
Wortelen;
Uien;
Knoflookpoeder voor paarden.
Dit kan met een vleesmolen door elkaar worden gemengd.
1 keer per maand alle dieren:
Wat vitamine aan het water toevoegen.
Tabakstelen kunnen in het hok opgehangen worden tegen
de luizen en kort geknipt worden voorin de broedbakken.
Drinkwatersysteem voor mijn hennen.
Het drinkwatersysteem wat ik voor mijn hennen gebruik
heeft als voordeel dat je het drinkwater vrij houd van
bodemstrooisel en hierdoor de kans op ziektes verminder.

In de eerste week na het uitkomen van de kuikens
gebruik ik het alom bekende drinktorentje.
Na ongeveer één week plaats ik het drinktorentje op een
kleine verhoging. Hierdoor wordt het drinkwater ook al
minder vervuild en wennen de kuikens eraan dat ze op
deze kleine verhoging moeten om te kunnen
drinken. Na ongeveer nog een week zet ik het
drinktorentje op een soort trapje van ± 15 centimeter
hoog, zodat ze hierop moeten om te kunnen drinken.

Ik verbaas me er vaak over hoe snel of ze dit door
hebben. Na enkele dagen verwijder ik het drinktorentje
en laat ze het water uit het waterbakje drinken wat ze
snel in de gaten hebben.
Meestal hang ik er een fles in van 1½ liter zodat ze
hiermee ook even vooruit kunnen.
De fleshouders van kunststof zijn goed schoon te
houden.
Op grote shows in den lande worden ze meestal als
konijnendrinksysyteem aangeboden. Mijn ervaring met
dit systeem zijn zeer positief.

Ter overdenking “Voeding”
De laatste paar maanden heb ik veel boeken gelezen
over voeding. Met name het gebruik van E-nummers
heeft mij aan het denken gezet. Ook ben ik in deze
periode een paar heel interessante boeken tegen
gekomen. Enkele titels: Oersterk, Hormoon balans, De
Zandloper. Ik ben er achter gekomen dat wij als mens
behoorlijk vergiftigd worden door de toevoeging van
allerlei producten en supplementen, of wel de
zogenaamde E-nummers.
Hoe zit dat met onze geliefde dieren ??
Hebben zij ook last van de toevoeging van E-nummers
of andere twijfelachtige producten als gemodificeerde
granen en andere ingrediënten?
Ik begin mij wat dit betreft steeds meer zorgen te
maken over het welzijn van mijn dieren.
Ik heb inmiddels aan een paar leveranciers een briefje
geschreven over de basis-ingrediënten en hoop op een
eerlijk antwoord. Zou het erg vinden als ik er achter
zou komen dat ik mijn dieren te veel rommel zou
voeren, wnat ik wil dit zelf ook niet. Nu begrijp ik wel
dat er een groot aantal producten is dat mijn dieren
nooit zullen gebruiken als cola, sinas, kauwgum en
chips bijvoorbeeld. Wat hier een ongelooflijke berg
bende in zit blijft mijn dieren gelukkig bespaard.
Toch is er een aantal zaken wat mij betreft de voeding
van dieren wel erg aan denken heeft gezet. Wij als mens
wordt dringend geadviseerd om niet 3 dagen achter
elkaar het zelfde voedsel tot ons te nemen. Hoe zit dat
nu met mijn konijntjes. Die krijgen iedere dag een korrel gevoerd. Hier zit ook iederen dag het zelfde in. Is
dit wel goed voor mijn dieren? Ik heb hier al jaren mijn
twijfels over. Zo’n 10 jaar geleden voerde ik een bepaald
merk korrel. Wonderbaarlijk was het dat ik minstens
een keer per jaar volstrekt zonder aanleiding de gehele
stal giga aan de diarree ging. Heb hier met bevriende
fokkers over gesproken en van hen kreeg ik als reactie
dat zij de zelfde problemen kenden bij dit voer. Dus
mijn conclussie was: Stoppen met dit voeren wel snel.
Er zat een stof in die de dieren opsloegen en bij een
bepaalde hoeveelheid van die stof was het bingo.
Een paar jaar daar voor heb ik een voeder gevoerd
dat bekend stond als Russell konijnen voer. De dieren
waren er gek op. Maar er waren ook een paar zaken
die mij bijzonder verbaasden. Als er van dit voer delen
in het water terecht kwamen, dan bleek, dat het water
binnen een uur verkleurde. In deze periode leefde Wim
Blijleven nog en hij heeft een monster van dit voer voor
mij laten testen. Er bleek ongelooflijk veel kleurstof in
te zitten. Dit waren dan ook nog eens schadelijke

Bart van der Vlis
kleurstoffen want dan zag dit voer er zo mooi uit.
Op dit moment zijn er ook nog diervoeders die veel
kleurstoffen bevatten. Of deze schadelijk zijn ??
Ik weet het echt niet !!
In de afgelopen jaren heb je meerdere schandalen
voorbij zien komen met gif in diervoeders.
Varkens, koeien en kippen werden vergiftigd met allerlei
soorten rommel (vetten, dioxines etc. etc.)
Dit komt in het nieuws doordat het de menselijke
consumptie raakt. Hoe zit het nu werkelijk met de
voeding van onze dieren. Wordt hier ook zoveel
rommel ingestopt. Als je er met leveranciers over spreekt
dan wordt dit ontkent, maar wat is nu de praktijk. Soms
weten voerproducenten niet eens dat er rommel in hun
basis ingrediënten zit. De toeleveranciers rommelen
maar raak.
Met ziektes als de dikkenbuiken ziekte en andere
actuele ziektes die thans aanwezig zijn (vorm van diarree die wordt toegeschreven aan Colli probleem) zie
je, dat wordt geadviseerd om minimaal groenvoer aan
je dieren te geven. Steeds meer fokkers hebben geen
ruimte om veel groen te voeren. Het dagelijks gaan
zoeken van “onkruid” bloemen en planten voor je dieren
gebeurt maar heel incidenteel. Ik heb sinds een jaar een
moestuin aangelegd. Hier heb ik een veld met aardperen
aangelegd waar ik mijn dieren in de zomer 2 a 3 keer per
week van voer. De dieren vinden het heerlijk en als een
dier niet helemaal lekker is dan eten ze altijd hun
aardpeerblad direct op. Overigens in ieder oud
konijnenboek vind je deze info terug. In het vroege
voorjaar zoek ik allerlei onkruid in mijn tuin die
daarvoor meer dan groot genoeg is. Tot slot droog ik
grote hoeveelheden brandnetels die ik in bossen opbind
en omgekeerd ophang in de schuur. Ook dit gedroogde
blad vinden konijnen in de winter super lekker.

Aardpeer

Ik heb er zelf voor gekozen om mijn dieren een voeder
te geven dat ik samenstel op basis van recept dat ik nu
al lang voer. De basis voor mij is dat een
konijnenkorrel grotendeels uit kruiden bestaat. Dit
voer bevat geen vet. Maar wat er nu exact in zit ga ik
binnenkort van de leverancier vernemen. Aan dit voer
voeg ik andere componenten toe als zwarte
zonnepitten, speciaal soort duivenvoer, johannesbrood,
een konijnenmuesli, maisvlokken en erwtenvlokken.
Tot slot voeg ik minimaal 30% natte luzerne toe om de
dieren een hoger percentage ruwvezel te geven. Ik ben
van mening dat mijn dieren het wel goed doen. Oude
voedsters jongen eenvoudig en hebben normale tot
grote nesten.
Zwarte zonnepitten
De jongen groeien wekelijks goed op. Ik snijd wel eens
een dier open als dit is doodgegaan om te kijken of ik
dingen zie die mij aan het denke moeten zetten.
Bijvoorbeeld hoeveel vet zit er in de ingewanden. Is de
lever wel zuiver etc. Ik ben wel tevreden met het huidige
voer dat ik aan mijn dieren voer, maar de adviezen die
je leest zetten je toch aan het denken. Nergens vind je
artikelen over de status van de voeding voor de dieren.
De markt is te klein, de importantie te laag. Maar toch...
Wat garandeert mij nu, dat er niet maar wat
aangerommeld wordt met de diervoeders, ondanks
allerlei controles. Toch ben ik van mening dat het
zorgelijk is hoe er met onze voeding wordt omgegaan
(E-nummer en fraudes). Het dan dus bijna niet anders
dat dit ook invloed heeft op de diervoeders die wij
gebruiken. Is het nu wekelijk zo dat je een konijn iedere
dag een standaard korrel kan voeren zonder enige
andere toevoeging. Het is zelfs verwonderlijk dat er
wordt geadviseerd om ook geen hooi meer te voeren.
Tot slot ik heb geen antwoorden op bovenstaande vragen maar wil toch mijn gedachten met u delen.

Luzerne

Maïsvlokken

Erwtenvlokken

Konijnenmuesli

Johannesbrood

Fotogalerij

Ton Kortekaas wint een rollade met zijn Barnevelder.

Dré Bontekoning zit weer goed met zijn Alaska’s. Top.

Klaas Hoornsman wint met zijn Gouwenaar.

Shanna de Krijger wint in haar klasse met de Cavia’s

Cor Bregman winnaar in de categorie voedster A klasse

Rode Nieuw Zeelander van Dennis Bouwers

Tan van Tinus Marsman

Jan Adema de grote kampioen bij de voedsters B-klasse

