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Een verhuizing... een catastrofe! Dagenlang inpakken en 
daarna weer uitpakken. En ontspullen... wat doe je ermee? 
Wat heb je eraan? Weg! En alles weer een plekje geven... 
Tussendoor maakte ik dit nummer. 

Vogelgriep is helaas niet meer weg te denken... 
Op 26 oktober jl. was er de eerste uitbraak in dit seizoen... 
Mogen, vanwege regels, (hobby)kippen nog maar VIER 
maanden per jaar vrolijk buiten lopen? 
Iets om in het kader van dierenwelzijn over na te denken...
En weer aandacht voor het dumpen van haantjes, wat zien-
derogen toeneemt. En respectloos gedrag jegens dieren...
En de unieke kalender van Chris Jones. Die is nu nog maar 
enkele dagen te bestellen. De platen op A3-formaat zijn het 
meer dan waard om in te lijsten.
In dit nummer leest u het allemaal.

Vind u het leuk om ervaringen van anderen te lezen? 
Anderen vinden het óók leuk om UW ervaringen te lezen!
Heeft u nog geen artikeltje met uw ervaringen ingestuurd? 
Of voor “Verhaal van de Maand”? Gewoon doen! 
Wij redigeren het wel hoor! 
Aarzel niet! 

Heeft u al foto’s ingestuurd? 
Iedereen kan foto’s insturen die mee-
doen met de “Foto van de Maand”. 
Daarvoor kozen we kinderen met hun 
kipjes. 
Of voor “Kip van de Maand”? 
Met uw leukste foto van (een van) uw 
kipjes? 

Ook de rubriek “Vraag en Aanbod” is weer open!
Meerdere sites op fb zijn door fb geblokkeerd omdat er 
dieren (en zelfs eieren!) in berichten werden aangeboden!
In De KippenLiefhebber kunt u wél al uw overtollige 
dieren, haantjes ofwel al uw aanbiedingen plaatsen! 

Heeft u overtollige dieren, of een haantje dat u tracht 
onder dak te brengen, of equipment? 

Stuur dan voor de 20e van de maand uw advertentie met 
foto’s van wat u aanbiedt naar redactiedkl@avicultura.eu!
Ofwel, “De KippenLiefhebber” blijft gewoon een leuk 

gratis te downloaden digitale uitgave 
ván en vóór 

kippenliefhebbers!
Wij wensen u weer veel leesplezier!
           Namens de redactie, 

Hans Ringnalda

Woord vooraf

De “KippenLiefhebber” 
heeft als doel 

kippenliefhebbers met 
informatie en leuke weetjes 
nog meer plezier aan het 

houden van 
kippen in de achtertuin te 

laten beleven.

redactiedkl@avicultura.eu

De “KippenLiefhebber” 
is een digitale uitgave 

van

Deel 
De KippenLiefhebber 
of de link op uw 
website of 
facebookpagina!
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          Wilt u ook 
                 uw ervaringen 

                met kippen 
          delen? 

      Heeft u een leuk verhaal?
Of heeft u tips waar andere 

kippenliefhebbers 
hun voordeel mee kunnen doen? 

Schrijf het op!
(Wij redigeren de taal wel!)

Doe mee!
Want de basis van “De KippenLiefhebber” is 

ván en vóór kippenliefhebbers!

Al uw belevenissen, leuke of gekke dingen over kippen, 
foto’s voor “Foto van de Maand”, advertenties met foto’s 
voor de rubriek “Vraag en Aanbod” (gratis!) enz kunt u 

mailen naar:
 

redactiedkl@avicultura.eu

Uiteraard worden ook uw suggesties, waardoor we 
“De KippenLiefhebber” 

nog interessanter en mooier kunnen maken, 
zeer op prijs gesteld!

(Ook commerciële advertenties zijn welkom!
De tarieven zijn zeer gematigd).

(Foto: 
Gerben Kalkman).



Nostalgie

(Foto: Diana Leysen).



Foto van de Maand

Lilly-Marie Van Damme met haar kipje Babatunde. 
(Foto ingezonden door Natacha Dictus).



Een politieke kieswijzer...

De ‘politieke’ kieswijzer van een kippenliefhebber in de dop...



Als je het platteland niet aankunt... 
ben je misschien niet op de juiste plaats

Het Noord-Spaanse dorpje Ribadesella
(zo’n 5700 inwoners) kreeg in de afge-
lopen weken enkele opvallende klach-
ten binnen van toeristen, die uit Spaan-
se steden naar het platteland afgezakt 
waren om de rust op te zoeken. 
Zo belden sommigen om hun beklag te 
doen over balkende ezels, kraaiende 
hanen en anderen over rondzwervende 
koeien. “Een vrouw belde vier keer 
naar de stadsdienst om te eisen dat ze 
iets aan een kraaiende haan deden die 
haar uit haar slaap hield”, zegt Ramón Canal, de bur-
gemeester van het dorp aan de Atlantische Oceaan.
 
Het dorp besloot van zich af te bijten. De ambtenaren
van de kleine gemeente ondernamen actie, maar niet 
op de manier waarop de klagers hadden gehoopt. 
Naar het voorbeeld van een Frans dorp twee jaar 
geleden, ontwierp de stadsdienst een 
poster die toeristen waarschuwde, met 
de tekst: 
‘Als je het plattelandsleven niet aan-
kunt, ben je misschien niet op de juiste 
plaats.’

‘Hier hebben we kerkklokken die regel-
matig luiden, hanen die ‘s morgens 
vroeg kraaien en kuddes vee die in de 
buurt leven en soms koebellen dragen 
die ook lawaai maken’, is er te lezen op 
de poster. 
Met de campagne wil het dorpje de 
kloof tussen het stadsleven en het plat-
teland overbruggen. 

“Men moet beseffen dat melk niet uit 
een pak komt, maar van koeien, en dat 
je die moet voeden en onderhouden”, 
klinkt het bij de burgemeester.

Naast een waarschuwing is de poster 
tegelijkertijd een uitnodiging voor ie-
dereen die het plattelandsleven wel kan 
waarderen. “Als u daarentegen een van 
de bevoorrechten bent die dit alles kan 
verdragen: geniet van Ribadesella!”



Kip van de Maand

Foto: Annemieke Bruring.



Inperking van de veestapel...
BRUSSEL (AFN/BELGA) - Net als in ons land gaan er bij 
onze zuiderburen stemmen op om de veestapel aanzien-
lijk kleiner te maken om klimaatdoelen te halen. 
Volgens een rapport van een adviesorgaan aan de Vlaam-
se regering zouden er zo’n 23 miljoen kippen, 1,7 miljoen 
varkens en 140.000 koeien minder moeten zijn in Vlaan-
deren.

Net als in Nederland ligt een reductie van de veestapel 
ook in België politiek zeer gevoelig. Het rapport van het 
zogeheten Vlaams Opvolgpanel Klimaat beschrijft een 
scenario waarin het aantal varkens met 15% zou moeten 
afnemen en er 10% minder pluimvee zou zijn.
Het aantal melkkoeien zou met een kwart moeten afne-
men en van zoogkoeien (koeien die worden gehouden om 
kalveren te fokken) zouden er een vijfde minder moeten 
zijn. Alles bij elkaar zou dat betekenen dat er bijna 25 
miljoen dieren minder worden gehouden door Vlaamse 
boeren.

Die vermindering is volgens de experts niet alleen goed 
voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, maar ook 
voor die van stikstof. Bovendien ontstaat er dan volgens 
de klimaatadviseurs minder luchtverontreiniging door 
bijvoorbeeld fijnstof en kan er meer ruimte komen voor 
zaken als recreatie. Ook zou de biodiversiteit zich kunnen 
herstellen.

Eiwittransitie
Behalve het terugdringen van het aantal boerderijdieren 
pleiten de klimaatadviseurs ook voor investeringen in de 
’eiwittransitie’, die ervoor moet zorgen dat de Vlamingen 
meer plantaardig en minder vlees gaan eten. Ook zien ze 
mogelijkheden voor meer groene energie in de landbouw.

In Nederland wordt ook al enige tijd gesproken over het 
terugdringen van het aantal dieren, al wordt hier vooral 
gekeken naar de stikstofuitstoot. Boeren zijn fel gekant 
tegen gedwongen inkrimping en protesteerden de afge-
lopen jaren al verschillende keren. Was Nederland niet 
een agrarisch, boerenland? Moeten we met alle (klimaat)
consequenties vandien, in de toeomst voedsel gaan im-
porteren?

Maar… 
zou het beperken van het aantal mensen op 1 km2,
en daardoor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, 
mede door woon-werkverkeer, nog afgezien van tal 
van andere problemen, niet veel efficiënter zijn?



Havens opende nieuwe verticale 
grondstofopslag

De voerfabriek van Havens Diervoeders in het Noord-Bra-
bantse Maashees is een verticale grondstofopslag rijker. 
Daarmee kunnen de aanvoer- en energiekosten tot een 
minimum worden beperkt, geeft Havens-directeur Joris 
Kaanen aan.
Door de grote opslagcapaciteit is Havens volgens Nevedi-
directeur Henk Flipsen goed voorbereid op de eiwittransitie 
die gepaard zal gaan met veel verschillende eiwitgrond-
stoffen. (Nevedi is de Nederlandse Vereniging Diervoeder-
industrie).

De fabriek van Havens 
ligt strak aan de Maas. 
Door de bouw van de 
nieuwe verticale op-
slagloods kunnen de 
grondstoffen binnen 
5 meter van het schip 
naar de opslag toe. En 
via de naastgelegen 
fabriek gaan ze binnen 
luttele meters naar de 
vrachtwagens die het 
kant-en-klare voer naar 
de veehouders bren-
gen.

Grote voorsprong
‘De gunstige ligging van voerfabrieken aan de rivieren 
heeft Nederland een grote voorsprong gegeven bij het 
ontwikkelen van de veehouderij’, stelt Kanen. ‘En met onze 
nieuwe voeropslag kunnen we die voorsprong behouden en 
onze klanten binnen een straal van 50 kilometer van effici-
ent en duurzaam voer voorzien.’
Door de gunstige ligging van Nederland met de rivieren als 
aanvoerroutes, kan Havens ‘een superefficiënte veehoude-
rij opbouwen’, vervolgt Kanen. ‘Het is toch veel beter om 
hier in ons land melk te produceren met koeien die 40 liter 
melk per dag produceren, terwijl diezelfde koe in een an-
der land maar 10 of 15 liter melk produceert?’
Door de verticale opslag van 50 meter hoog kunnen op een 
kleine oppervlakte veel grondstoffen worden opgeslagen. 
Voor de bouw van de nieuwe opslag en haven moest een 
groot aantal grondstoffen vanuit het schip eerst nog een 
stuk met de vrachtwagen naar de fabriek toe. Dat is nu 
verleden tijd, de grondstoffen die met 1.000 of 2.000 ton 
per schip aankomen, gaan direct de opslag in.

Door 
John Lamers



Stofexplosies voorkomen
De nieuwe opslag voldoet aan alle nieuwe normen. Zo is 
veel aandacht besteed aan het voorkomen van stofexplo-
sies met behulp van luchtfilters en een apparaat dat bij 
een plotselinge temperatuursverhoging via vloeibare stik-
stof direct zorgt voor afkoeling. De grondstoffen worden 
geschoond en een enorme magneet haalt mogelijke ijzer-
deeltjes eruit, zodat de klanten altijd schoon voer krijgen.
Efficiënt en duurzaam voer maken is volgens Flipsen een 
vorm van goed rentmeesterschap. ‘Een oude term, maar 
heel actueel. Het staat voor zorgvuldig omgaan met grond-
stoffen en het leveren van diervoer waarmee de veehou-
ders efficiënt melk, vlees en eieren produceren.’

Circulariteit
Circulariteit is in Nederland heel belangrijk, 
stelt Flipsen. ‘En de voersector speelt hier 
een belangrijke rol. We halen al 50 pro-
cent van het voer uit Nederland zelf en als 
je het ruwvoer meetelt, is dat 75 procent. 
Het grootste deel zijn grondstoffen die niet 
voor de mens geschikt zijn.’
Een groot verschil met vroeger, stelt Kaan-
en. ‘In 1934 haalden we nog rijst uit Birma 
en graan uit Noord Amerika en Argentinië. 
Tarwe was toen veel duurder dan soja. Ook 
in 1965 kwamen er nog veel grondstoffen 
overal vandaan. Europa is nog niet zo heel 
lang zelfvoorzienend.’

Afhankelijk van soja-import
Voor het eiwit is Nederland nog wel deels 
afhankelijk van soja-import, weet Flipsen. 
‘Maar dat is allemaal gecertificeerde soja 
waarvan zeker is dat daarvoor geen bos is 
gekapt. Dat systeem willen we in heel Europa doorvoeren, 
net als we met GMP+ hebben gedaan. Dan heeft het een 
nog groter positief effect op de duurzaamheid en het komt 
de concurrentiepositie van Nederland ten goede.’
Op de langere termijn zal soja deels worden vervangen 
door andere grondstoffen als erwten, lupine, algen, wieren, 
insecten en dierlijk eiwit, verwacht Flipsen. ‘Dat betekent 
dat er veel grondstoffen bij komen. Havens is daar met de 
nieuwe grondstofopslag helemaal op voorbereid.’

Havens opende nieuwe verticale grondstofopslag



Grafitti...

Zomaar een plaatje? Graffitti?

Nee... een ‘schilderij’ op een muur... Dit is ‘streetart’. 

In elk geval mooier dan andere zooi 
die her en der gespoten wordt... 
toch?



En wéér vogelgriep...
Besmetting vogelgriep bij leghennen op pluimveebedrijf Zeewolde: 
landelijke ophokplicht van kracht

Nieuwsbericht | 26-10-2021 | 12:03
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 26 
oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor 
alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt 
genomen naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep 
(H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevo-
land). Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette 
bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. 
Met het oog op de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode 
wilde vogels in noord Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland, 
stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor commercieel ge-
houden pluimvee. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriep-
virus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen. 
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels (zo-
als duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en 
watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de 
vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit 
kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website 
van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. 
Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, water-
vogels en loopvogels.
Het ministerie van LNV zal het insleeprisico laten beoordelen door de des-
kundigengroep dierziekten.

Vervoersverbod Zeewolde
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Zeewolde lig-
gen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en 
onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf lig-
gen nog 9 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor 
pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het 
bedrijf in Zeewolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, 
eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en 
dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden 
gevogelte. 

Maak melding van dode wilde vogels
Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij 
de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste 
kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels 
geldt een meldplicht, zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval 
van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het 
licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.
Het getroffen bedrijf ligt in een pluimveedicht gebied: in een straal van 10 
km bevinden zich 15 andere pluimveebedrijven, waaronder het megabe-
drijf van Roel van Zetten met 170.000 leghennen. 



En wéér vogelgriep...

Ruiming leghennen biologisch pluimveebedrijf 
Barneveld na risicovol contact
Nieuwsbericht | 27-10-2021 | 18:00
Naar aanleiding van de vogelgriepbesmetting bij leg-
hennen op een pluimveebedrijf in Zeewolde afgelopen 
maandag, worden vandaag circa 9.500 kippen op een 
biologisch pluimveebedrijf in Barneveld geruimd. Het 
bedrijf wordt als risicovol gezien omdat bij de trace-
ring van contacten naar voren is gekomen dat een be-
zoeker eerder deze week het bedrijf in Zeewolde heeft 
bezocht en daarna in een stal met kippen op het bedrijf 
in Barneveld is geweest. Hierop is het bedrijf verdacht 
verklaard. Omdat niet volledig uit te sluiten is dat met 
dit bezoek het vogelgriepvirus is overgebracht naar het 
bedrijf in Barneveld, bijvoorbeeld via insleep van strooi-
sel of uitwerpselen, en het in een zeer pluimveedicht 
gebied ligt, is besloten om de leghennen op het bedrijf 
te ruimen. De ruiming vindt plaats door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein 
is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op 
deze locatie zeer groot. In de 10 km zone rondom het 
bedrijf liggen 277 pluimveebedrijven. Bovendien leert 
het verleden dat bedrijven al besmettelijk kunnen zijn 
voordat dit uit testen naar voren komt. De dieren zijn 
in die periode dan al infectieus en zouden andere be-
drijven kunnen besmetten. Door het bedrijf te ruimen 
wordt dit voorkomen. Dergelijke preventieve ruimingen 
komen vaker voor, bijvoorbeeld bij sommige bedrijven 
die in de 1 km zone van een besmet bedrijf liggen.
Ophokplicht naar aanleiding van besmetting in Zeewolde
Naar aanleiding van een besmetting bij leghennen op 
een pluimveebedrijf in Zeewolde is sinds 26 oktober 
voor heel Nederland een ophokplicht van kracht voor 
alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit 
gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus 
uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hob-
byvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, wa-
tervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren 
af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de 
vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun 
uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een 
volière te houden. Op de website van de NVWA is meer 
informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook 
is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van 
pluimvee, watervogels en loopvogels.



En wéér vogelgriep...

Vorig jaar deed zich ook rond deze tijd de eerste uitbraak voor. 
Het was het begin van een maandenlange ophok- en afscherm-
plicht. Stichting Levende Have heeft toen een verzoek ingediend 
bij het ministerie van LNV om een proef met vaccinatie. 
Dit verzoek is afgewezen. Levende Have heeft nog altijd een peti-
tie lopen. 

Nederland maakt vooralsnog geen vorderingen met preventie-
ve vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep. De Fransen gaan 
daar wel toe over. Omdat inenten nog niet mogelijk is, moe-
ten nu opnieuw dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren 
van hobbyvogels- en kippen hun pluimvee en watervogels 
afschermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels 
in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. 

Terwijl het Nederlandse ministerie van LNV volhoudt dat er 
geen geschikt vaccin is, gaat Frankrijk een groep zogeheten 
Palmi-eenden in het zuidwesten van dit land inenten tegen 
vogelgriep. Dat meldt pluimveeweb.nl. De vaccinatie heeft 
veel weg van de proef waar Stichting Levende Have om heeft 
gevraagd bij het ministerie van LNV, maar waar geen toe-
stemming voor is gegeven. 

Een team van Franse pluimveedierenartsen en andere des-
kundigen volgt hoe de vaccinatie bij de eenden aanslaat. 
Wanneer de resultaten goed zijn, wil het Franse ministerie van 
Landbouw deze vaccinatiestrategie ook toepassen in andere 
regio’s. Vaccinatie met de juiste diagnostische tests moeten 
duidelijk maken hoe goed het vaccin werkt en of het veilig 
ingezet kan worden. Het gaat 
om zogeheten geïnactiveerde 
vaccins, die preventief zullen 
worden toegediend.

In het zuidwesten van Frankrijk 
zijn vorig jaar ruim vierhon-
derd hoofdzakelijk eendenbe-
drijven getroffen door vogel-
griep. De Franse landbouwraad 
heeft een rapport opgesteld 
over de rol van vaccinatie in de 
strijd tegen vogelgriep. Daaruit 
blijkt dat vaccinatie in combi-
natie met een strikte naleving 
van bioveiligheidsmaatregelen kan leiden tot een vermindering 
van verspreiding van het virus. Er kan daardoor een bepaald ni-
veau van immuniteit worden bereikt, dat voldoende beschermend 
werkt, verwachten de Fransen. Dat zou zelfs kunnen leiden tot een 
belangrijke vermindering of zelfs het uitbannen van uitbraken als 
gevolg van het H5N8-virus.

Vogelgriep is 
helaas niet meer 
weg te denken...
Maar mogen, 
vanwege regels, 
(hobby)kippen nog 
maar VIER maan-
den per jaar vrolijk 
buiten scharrelen?
Iets om in het kader 
van dierenwelzijn 
over na te denken....

Fokkers die ons bio-
logisch cultuurgoed in 
stand houden kunnen 
op tentoonstellingen 
hun dieren niet meer 
kwalitatief vergelij-
ken... Juist na de rui, 
in de winter, zijn die 
op hun fraaist...

Door Stichting 
Levende Have



Een herinnering...
Prachtige opgezette F 96 Hen   
Met deze prachtige witte Zijdehoenkriel-
hen heb ik een paar jaar geleden de 
gezamenlijke 1e prijs behaald.
Dit was mijn eerste keer op een show 
dus super blij.
Helaas is de hen 2 maanden later overle-
den toen die naar een nieuwe show zou 
gaan. Hij was super mooi gewassen en 
gefohnd. De volgende dag lag die dood 
in het nestje. Dat was wel even slikken.
Ik bedacht me geen moment! Gelijk in 
de diepvries. Een leraar van vroeger be-
naderd of hij hem wilde opzetten. 
Dat wilde hij doen.
Echter werd meneer ziek en duurde het 
allemaal wat langer dat gepland.
Maar hij is er! Binnenkort worden de 
wangetjes en lellen nog wat bijgetekend 
en dan is die helemaal klaar.

Door 
Marc Van de Fliert.



Het Zijdehoenvirus.
Sinds 2009 hebben mijn man en ik kippen in ons leven.
En wat een rijk leven is dat!

In 2009 wilde mijn man graag een paar gewone legkip-
pen hebben voor de eitjes en de gezelligheid.
Ik zelf zag het eigenlijk niet zo zitten, kippen poepen 
overal en eigenlijk had ik gewoon helemaal niets met 
kippen. We hadden al 4 katten en een hond, dat was 
echt meer mijn ding, maar kippen .........

Na enkele gesprekjes met elkaar is mijn 
man ons eerste kippenhok gaan bouwen. 
Toen dat klaar was zijn we 
3 jonge kippen gaan kopen: 
1 witte Leghorn en 2 bruine legkippen. 
Ze kregen de namen Saté, Filet en Nugget, 
en ik moet zeggen dat ik kippen in de tuin 
toch wel leuker vond dan ik dacht.

Een paar maanden later las ik op internet 
een interview met een mevrouw van 
‘Red een legkip’.
Het lot van deze 
industriekippen ging 
mij zo aan het hart 
dat ik op dat moment 
direct contact heb 
gezocht met ‘Red een 
legkip’ en 3 kipjes 
heb geadopteerd.
Toen kwam de dag 
dat we ze konden 
gaan halen. Dat was 
wel even schrikken.
De kippen zagen er 
verschrikkelijk uit, 
we kregen 2 half kale 
kippen mee en één 
kip had alleen nog  
een veertje op haar 
kontje staan, zo ont-
zettend triest!

Gelukkig knapten de dames zienderogen op toen ze bij 
ons waren en kwamen ze prachtig in de veren te zitten 
en ze begonnen zelfs af en toe weer een eitje te leg-
gen.

Van kale kont naar pruikjes...
Door Marion Blom.



Van kale kont naar pruikjes...

In 2013 hadden wij van onze eerste 6 kippen nog 1 kip 
over. Het hennetje Ukkie dat bij ons kwam met maar 1 
veertje op haar kontje was als enige over. 
Een kip alleen houden is voor de kip niet fijn, het zijn im-
mers groepsdieren.
We besloten om op Marktplaats 
te kijken en kwamen daar een 
adver-tentie tegen waarin drie 
witte EU Zijdehoenders aangebo-
den werden. 
De volgende dag zijn we gaan 
kijken naar die Zijdehoenders.
We stonden ineens oog in oog 
met drie kleine witte pluizige bol-
letjes op pootjes, en toen sloeg 
direct het Zijdehoenvirus bij mij 
toe. 
Ik was acuut verliefd en we na-
men de drie kuikens mee naar 
huis.
Bij thuiskomst werden de kuikens direct met liefde opge-
vangen door Ukkie die erg gelukkig was met ‘haar’ kuikens, 
ze was echt een moedertje voor de kleintjes.

De verkoper had ons verteld dat de kuikens drie 
hennetjes waren, maar na een paar weken begon ik toch te 
twijfelen. Twee van de kuikens waren een stuk groter dan 
het derde kuiken en het pruikje/kuifje zag er ook heel an-
ders uit.
Tja........ We hadden dus 2 hanen en een hen gekocht.

Toen de kuikens een week of 16 waren ging moedertje Uk-
kie dood, en hadden we nog 1 hen en 2 hanen. 
Dus opnieuw een zoektocht gestart op Marktplaats en twee 
Zijdehoenkriel hennetjes opgehaald.

In 2016 kwam ik in contact 
met Guda Smet via Facebook. 
Zij woont in Hongarije en fokt 
EU Zijdehoenders. Ik heb bij 
haar broedeitjes besteld en 
die werden keurig opgestuurd.
Een mini broedmachine ge-
kocht en de eitjes uitgebroed. 
Helaas werden er 3 haantjes 
geboren.

Ik had nu totaal 5 hanen en 4 hennen.
Gelukkig heb ik voor 4 hanen een goede plek kunnen 
vinden.

Ukkie en haar 3 
kinderen.



Van kale kont naar pruikjes...

Eén haantje, Calimero, heb ik overgehouden. 
Dankzij dit mannetje een aantal natuurbroedjes ge-
had wat uiteraard nog meer hanen opleverde, maar 
ook een aantal mooie hennetjes.

Mijn vriendschap met Guda en haar 
man Wim was een feit en tot op 
heden ben ik zo blij met mijn lieve 
vriendin, jammer dat Hongarije 
niet om de hoek ligt maar als we 
even tijd hebben rijden we gewoon 
naar Hongarije voor een bezoekje.

In 2018 heb ik 
mijn eerste 75% 
USA Zijdehoen-
tjes gekocht bij 
Tamara Franken 
in België en in de 
maanden en ja-
ren daarna steeds 
meer 100% USA 
hennen gekocht 
bij diverse goede 
en betrouwbare 
fokkers. 

Calimero.

Voor iedereen die nog ‘on-
gewenste’ haantjes heeft 
lopen is er een Facebook-
groep waar je de haantjes 
kunt aanbieden. Op deze FB 
pagina proberen we vraag 
en aanbod bij elkaar te bren-
gen.
Deze groep bestaat nu ruim 
een jaar en heeft er al voor 
gezorgd dat een mooi aan-
tal haantjes een nieuw huis 
hebben gevonden. Helaas 
lukt het niet voor alle haan-
tjes een huis te vinden. Maar 
via deze groep maken de 
haantjes in ieder geval een 
kans op een warm huis met 
mooie dames.
Word lid van “Geef haantjes 
een kans! NL en BE”.



Van kale kont naar pruikjes...

Het Zijdehoenvirus was niet meer te stoppen.
Sinds 2019 fok ik nu zelf op kleine schaal USA Zijde-
hoenders onder de naam Dutch Silkie Paradise en ik 
werk samen met Evelien Koote van Silkie Kakelbont - 
USA Zijdehoenders. 
Uit deze samenwerking is een zeer dierbare vriend-
schap ontstaan en we hopen komend jaar hele spe-
ciale kleurtjes 100% USA te kunnen aanbieden aan 
liefhebbers van USA Zijdehoenders.

Op dit moment heb ik 5 
toompjes USA, maar ik 
heb ook nog 7 EU dames 
lopen waar ik niet mee 
fok.
Deze dames  mogen oud 
worden bij mij. 

Fluffy is mijn oudste EU 
Zijdehoen, ze is nu 7,5 
jaar oud en kerngezond. 
Ik kan geen afstand 
doen van deze oude EU 
dames en geniet elk 
moment van de dag van 
al mijn kippen. 

Het zijn er inmiddels in totaal 47…

Het haantjes ‘probleem’ 
Wij seksen nu al 1,5 jaar de kuikens al in het ei op dag 11/12. 
Dit heet In-Ovo. Door deze manier van seksen zorgen wij 
ervoor dat er zo min mogelijk haantjes geboren worden. 
Alleen als we een haantje in een bepaalde kleur nodig hebben 
voor de fok laten we die geboren worden. 
Zie ook De KippenLiefhebber nummer 1. 
Binnenkort gaan de workshops van start om het In-Ovo-sek-
sen aan iedereen te leren die het aandurft. Meer informatie 
komt beschikbaar in de Facebook groep “Geslachtsbepaling 
In-Ovo ‘hobby’fokkers”. Wil je op de hoogte blijven, wordt dan 
lid van deze Facebookgroep!



Unieke kalender 2022 van Chris Jones

Avicultura heeft exclusief een 
beperkt aantal van deze

kalender kunnen bemachtigen! 

Een leuk sinterklaascadeau!

Het aantal is beperkt, wie het 
eerst komt het eerst maalt!

De kalender is TOT 1 november 
voor te bestellen op 
www.avicultura.eu.

Verzending vindt in november 
plaats op volgorde van bestelling. 

En: OP = OP!

De 12 afbeeldingen van deze kalender. 

Chris Jones is internationaal beroemd om 
zijn realistische schilderijen van pluimvee. 
 
Jaarlijks brengt Chris een kalender uit op 
A3-formaat met per maand één van zijn 
fantastische schilderijen. 
Prachtig om in te lijsten!

Nog enkele dagen

te bestellen!



Ditjes en datjes en weetjes

Door Judith Spierings

Wat is een ideaal kippenhok?
Een hele hoop valt en staat met een goed kippenhok.
De meeste mensen starten met een “waaiboomhouten-
hok”. Niks mis mee zou je denken… maar de meeste 
waaiboomhouten hokken, te vinden in je dichtstbijzijnde 
aveve of boerenbond, zijn een ideale broedplaats voor 
bloedluis.

Het standaard waaiboomhouten hok is al in no time ver-
rot. Waardoor? Doordat, denk ik, het hout niet goed 
behandeld is met de nodige middelen enz.

Maar wat is dan het meest ideale hok?
Nou, dat is er dus niet. 
Maar je kunt een hele hoop doen om je nachthok onge-
dierte- en vocht- en tochtproof te maken.

Te beginnen met platen i.p.v. latjes. Op die manier kan 
bloedluis zich niet verstoppen. Ik heb zelf een groot hok 
dat bestaat uit binnenwerk met betonplexplaten welke 
afgekit zijn.

Daarnaast moet de ventilatie in het hok goed zijn, maar 
het mag niet tochten. Ik heb gekozen 
voor schoepen die hoog in het binnen-
hok verwerkt zijn en welke niet tegen-
over elkaar zitten.
Op die manier is het hok qua vochtig-
heidsgraad en tocht optimaal.
De schoepen zitten aan de kant van de 
binnenren. Zodoende kan er geen mar-
ter of rat het hok binnendringen.

Verder is het handig als het binnenhok/
nachthok licht is. Ongedierte houdt van 
een donker hok. Mijn binnenhok waar 
mijn nachthokken in staan, heeft golf-
platen welke licht doorlatend zijn. 
Het hok staat op een plek waardoor 
het tussen 1 en 3 uur in de schaduw 
staat en dus niet ultra heet kan worden, 
maar wel licht genoeg is, waardoor on-
gedierte het nachthok niet prettig vindt.
De golfplaten zijn in de golven voorzien 
van roosters waar ratten en marters 
geen zin in hebben.

Het binnenhok staat de hele dag wa-
genwijd open. Op die manier kan het 
voldoende luchten.



Ditjes en datjes en weetjes

Op de deuren van mijn binnenhok zit-
ten latten, waardoor ook muizen en 
ratten niet via de voordeur binnen kun-
nen komen. 

Het binnenhok heeft een lamp en een 
stopcontact. Deze zitten achterin het 
binnenhok en zijn wit, zodat ze goed te 
controleren zijn op ongedierte.

In mijn binnenhok staan twee zoge-
naamde omlethokken.
Een nachthok in je binnenhok? Jazeker! 
Mijn nachthokken (en dus mijn gehele 
binnenhok is hiermee betegeld) staan 
weer op een tegelvloer van tegels met 
het formaat 40/60. Erg handig!
De nagels van de kippen kunnen 
slijten, het hok staat stabiel en droger 
dan als dat het gewoon op zand zou 
staan.
Ook deze hokken staan de gehele dag 
open, tot het moment van slapen, om 
goed door te luchten.
Ongedierte haat doorgeluchte hokken. Ideaal dus.

Mijn omlethokken maak ik elke dag schoon. 
Op die manier heb ik goed zicht op wat er in mijn hokken
leeft (op de kippen na). Omlethokken lenen zich daar 
perfect  voor, zijn snel schoon te maken en je hebt alles 
in een overzicht van het hok.
Ik ben er erg blij 
mee en mijn kip-
pen ook!

Je kunt er dus 
deels voor zorgen 
dat ongedierte 
jouw hok niet leuk 
vindt. 
Het is even een 
hele uitgave, 
maar, het bestrij-
den van onge-
dierte kost meer 
grijze haren, 
zenuwen en mis-
schien ook wel 
kosten.



Effe van me afschrijven... 
Voel me zo boos, op mezelf… 
Ik wilde een kipje ‘redden’. We zagen het midden in een 
drukke woonwijk op een middenberm. Ik en mijn 3 kids 
wilden met alle goede bedoelingen het vangen en mee-
nemen. Na 15 minuten pogen liep de kip over straat en 
een auto reed over haar kopje heen… voor mijn ogen. 
De auto reed ‘gewoon’ door. 
Ik was er niet goed van, heb het kipje direct opgepakt, 
het bekje stond scheef en bloedde. 
Het stierf in mijn handen… 

Ik had het zo goed bedoeld, maar als ik ze niet zou 
hebben willen redden, had ze nog geleefd… pffff… 
Ik ben zo boos op mezelf…

Sociaal en... asociaal...

Door Inge Visser.



Als je een hond of een kat wilt, lees je je in over het ras, de 
verzorging en alles wat erbij komt kijken. Als je met kippen 
begint, is dat net zo, lees je goed in! 
Wat is een kip? Welke verzorging heeft die nodig? 
Welke ziekten kan een kip krijgen? 
Welk ongedierte is gevaarlijk voor kippen? Enz. 

Wat kun je nu nog over kippen schrijven?
In 2018 verscheen de 3e druk van het Zijdehoenboek 
(“Zijdehoenders & Zijdehoenkrielen”), over het ras dat ik al 
63 jaar fok en promoot. De eerste druk in zwart wit 
verscheen in 1983, de 2e in kleur in 2005.

Omdat ziekten en aandoeningen bij 
kippen voor velen, ook voor dieren-
artsen, qua het stellen van een diag-
nose een probleem is, en er geen 
goed boek over was, maakte ik in 
2019 samen met gespecialiseerde 
dierenartsen het Kippenziektenboek: 
“Kippenziekten & Aandoeningen”.
En daarna 
“Kippenmania & kippenvaria”, een all 
round en up to date boek over het 
houden van kippen. 
Het was al snel uitverkocht… 
Maar als mijn tijd het toelaat komt 
er een bewerkte versie in 2022.

En waar moet je nu op letten als je 
een kip aanschaft of wilt selecteren 
voor een show? 
Dat was de aanleiding om “Kippen & 
Tierelantijnen” te maken in 2020.

Maar... hoe fok je dan? 
Daar is wat geneticakennis voor nodig, en zo  ontstond 
“Kippenkleuren. Praktische erfelijkheidsleer voor beginners”.

En als je dan fokt, hoe kun je dan zien of het een hennetje 
of een haantje is? Daarom werd 
“Kippen… Is het nou een hen…? Of… toch een haan?” 
geschreven.

Maar er bleven veel dagelijkse vragen qua voeding, broeden,
 huisvesting en verzorging over. Daardoor ontstond in 2021 
“Kippen… De meest gestelde vragen over het houden van 
kippen”. 

Lees u in!



Doordat de 3e druk van het Zijdehoenboek uitverkocht raakte, en 
exemplaren tweedehands al voor meer dan tweemaal de kostprijs 
werden aangeboden, maakte ik een herziene en uitgebreide 4e 
druk, ook in 2021. 

En dan de steeds terugkerende strijd tegen parasieten als bloed-
luis, veerluis, wormen en schimmels... 
En wat zit er eigenijk in die bestrijdingsmiddelen? 
Daarom werd 
“Kippen… De bestrijding van bloedluis en andere ectoparasieten, 
wormen en schimmels” gemaakt, dat in november verschijnt. 

Zo ontstond deze serie van zeven titels. Twee in 2019, drie in 
2020 en twee in 2021. Allemaal boeken met informatie waar 
je wat aan hebt, up to date en to the point! 
Samen vormen ze min of meer een soort encyclopedie voor elke 
kippenliefhebber. 

Steeds trachtte ik boeken te maken in samenwerking met de 
beste specialisten die ik kon vinden, in een perfecte 
kwaliteit qua uitvoering: gebonden, en gedrukt, niet geprint.
Ze worden door Avicultura tegen kostprijs in beperkte 
oplagen uitgegeven. Avicultura heeft geen reclamebudget. 
Het ‘moet’ het hebben van mond op mond reclame! 
Iedere liefhebber kan u vertellen hoe waardevol deze zeven 
boeken zijn. 

“Kippen… De bestrijding van bloedluis en andere ectopara-sieten, 
wormen en schimmels” is denk ik ook het laatste boek dat ik 
schreef.
Want wat is er nog meer aan zinnigs over kippen te schrijven? 
Na elk boek vraag ik mij dat steeds opnieuw af. 
Weet u een onderwerp dat velen zou interesseren? 

Let me know…

Lees u in!



Bestrijdingsmethoden, biologische en chemische bestrijdingsmiddelen
en de werking daarvan op een rij!

KIPPEN...

HANS RINGNALDA
in samenwerking met

RICHARD ROSENBERGER 
met medewerking van

ANOUK CLAESEN
DAVID VANDEN EYNDE 

EVELINE HUIS
en

CONNY VEENENDAAL

	 			De bestrijding van

bloedluis en andere ectoparasieten, 
wormen en schimmels

88 pagina’s, gebonden, 
met meer dan 200 foto’s, € 21,-

In november verschijnt:   Kippen...
De bestrijding van bloedluis en 

andere ectoparasieten, wormen en schimmels

Nu al te bestellen op: 
www.avicultura.eu.
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De bestrijding van ectoparasieten vormt niet alleen 
een groot probleem voor mensen die beginnen met 
het houden van kippen, maar ook voor mensen die 
al langer kippen hebben. 
Helaas zijn (te)velen zich niet bewust van wat deze 
parasieten bij hun kippen (kunnen) veroorzaken! 
Geen enkele kippenliefhebber wordt gespaard! 

De gevaarlijkste ectoparasieten zijn de rode vogel-
mijt ofwel bloedluis, en de Noordelijke vogelmijt. 
Vooral bloedluis is een sluipmoordenaar! 
Is je hok vrij van bloedluis? Vergeet het maar! 

Als je denkt dat je geen bloedluis hebt, dan 
heb je ze nog niet gevonden... 

Zaak is het probleem beheersbaar te houden.
Op internet verschijnen duizenden vragen hoe je 
die krengen het best kunt bestrijden, vol emoties
en ook wanhoop. In reacties kakelt menigeen 
slechts naar beste weten, wat mensen die een 
goede bestrijdingsmethode zoeken op het verkeer-
de been kan zetten. Want voor de bestrijding 
zweert de een bij dit, de ander bij dat. 

En... is er wel een afdoende bestrijdingsmethode? 
En... hoe gevaarlijk zijn eigenlijk die bestrijdings-
middelen die gebruikt worden voor de kippen? 
Of... voor ons? 
Wat je ziet kan een probleem zijn, maar wat 
je níet ziet kan een nog veel groter probleem 

zijn!
Dat was de aanleiding om dit boek te maken. 

Alle ectoparasieten waar kippen last van 
kunnen hebben zijn op een rij gezet, met de 

bestrijdingsmethoden en middelen die 
beschikbaar zijn.

Informatie waarmee een kippenhouder problemen 
met ectoparasieten het hoofd kan bieden! 

Hoewel het geen ectoparasieten zijn is in dit boek 
ook aandacht besteed aan een wormbesmetting, 
soorten wormen en aan schimmelinfecties als Fa-
vus, en de bestrijding daarvan.

Dit is dan ook met recht een zeer informatief 
boek voor elke kippenliefhebber! 



Wat is een veerluis?
Veerluis is een verzamelbenaming (containerbegrip), want er
zijn meerder soorten. Veerluizen vreten de veren van kippen
op (de keratine, het eiwit in de veerschachten). 
Ook in de nek en bij rassen met kuif of baard als ‘kop- of 
kuifluis’ in het bijzonder.

Hoe herken je veerluis? 
Je ziet de (bruine) luizen tussen de veren lopen.
Als een kip veerluis heeft kun je dat ook zien aan het verfom-
faaide verenkleed, veren waarvan vaak alleen de veerschach-
ten over zijn, en aan kale plekken en aan schilfertjes tussen 
de veren. Veerluizen veroorzaken dat veren slecht uitgroeien
of uitvallen doordat de baarden en de haartjes worden 
weggevreten.

Veerluizen veroorzaken 
jeuk en irritatie. 
Vooral rond de cloaca en, 
indien aanwezig, in de 
baard en de kuif kunnen, 
zeker in de zomer, veer-
luizen voorkomen. 

Een verfomfaaid verenkleed.

Veerluis1

veerluis
kopluis

lichaamsluis
vleugelluis
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Gevorderde infectie. 

Ook het achterbeen wordt aangetast.

Een erg aangetast dier.

Kalkpootmijt
Wel in de ruiperiode oppassen, dat je niet in de bloedkielen, 
de ‘buisjes’ waaruit de nieuwe veren groeien, knipt!
Een oude methode is om de poten in petroleum te dom-
pelen. De nafta daarin doodt de mijten. Kalkpoten kunnen 
ook verholpen worden door de poten van de dieren met 
olie of met vaseline in te smeren of met een insecticide in te 
spuiten.

43

Volgezogen bloedluizen (rood), hun maaltijd verterende 
(zwart) en de nymfen (doorzichtig).

De zeer beweeglijke nymfen veroorzaken een bijzonder effect in onze hersenen... Net als je tong van een klein gaatje in een kies de suggestie aan je hersens doorgeeft van een irritante  ‘reuzengrot’. Een enkele lopende nymf is in staat om je te laten denken dat er een explosie van die krengen in je haar zit.......

Wat feiten
-  Bloedluis valt alleen gedomesticeerd pluimvee aan-  Bloedluizen leven niet op mensen, maar kunnen een  
    vorm van dermatitis (een rode huid met vocht (blaasjes)     
    veroorzaken als ze niet snel worden weggewassen

Nymfen.

Rode vogelmijt of bloedluis

23

Rode vogelmijt, de naam zegt het al, leeft van het bloed van vogels. Het grootste ongemak voor de mens bestaat uit ernstige jeuk. De bloedluizen kunnen zich op de mens niet handhaven en gaan ook niet in de huid zitten. De eventueel ontstane huiduitslag is alleen symptomatisch te be-handelen, dus met jeukstillende middelen. 
Hoewel de vogelmijt ziekten kan overdragen op kippen, is dit niet aangetoond bij de mens.

Muggen

Pokken of Aviare pox

Pokken is een verzamelnaam voor pokken (de droge vorm) 

en difterie (de natte vorm). Hoewel beide aandoeningen de-

zelfde oorzaak hebben, verschillen de symptomen sterk van 

elkaar. Het pokkenvirus veroorzaakt veranderingen van de 

huid (pokken) en slijmvliezen (difterie). 

Pokken zijn verdikte papels, die door het exsudaat van de 

bacteriële infectie secundair optreedt, geel van kleur zijn en 

met korsten bedekt. Ook zijn zwartgrauwe zweertjes te zien. 

Pokken zie je aan de kop, de kam, de kinlellen, de mondhoe-

ken en de oogleden en soms ook elders op de huid of tussen 

de schubben van de poten. Er laten schilfers los, die het virus 

verder verspreiden. Het wordt in het begin (te) vaak aange-

zien voor pikletsels. Optisch heeft het meerdere gedaanten. 

Wanneer er enkel ‘droge’ pokken ontstaan is de kans op 

sterfte relatief gering, maar bij de difterievorm kan de sterfte  

tot wel 50% oplopen. 

Ook kuikens en halfwasjes kunnen besmet worden!

De eerste symptomen lijken op

pikletsels of wratjes, maar 

breiden zich al snel uit.
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Etherische oliën, zoals bijv. citrusolie, eucalyptusolie, jene-

verbesolie en pepermuntolie, zijn snel vluchtig. 

De werking (door verneveling in het hok) op bloedluizen is 

verschillend. 

(Ze zijn wel goed werkzaam om muggen te bestrijden!).

Coca Cola
Het verstuiven van Coca Cola vermindert het aantal bloed-

luizen. Maar niet de eitjes! In Israel werd ontdekt, dat het 

verstuiven van Coca Cola effectief hielp bij de bestrijding van 

mijten in gewassen. Het nadeel is, dat uw hok erg kleverig 

wordt, en het wespen, muggen en mieren aantrekt.

Groene zeep met spiritus

Een mengsel van groene 

zeep en spiritus is een mid-

del dat van oudsher voor de 

bestrijding van bloedluizen 

wordt gebruikt door het hok 

ermee in te sprayen. 

Dit mengsel zorgt dat bloed-

mijten niet meer kunnen

 bewegen, waardoor ze sterven. 

Knoflook
Knoflook bevat het enzym 

allinase. Knoflook als 

fijngemalen extract in 

het drinkwater zou het 

bloed van de kippen voor 

bloedluizen minder aan-

trekkelijk maken. Maar 

overgedoseerd kan knof-

look ook bloedarmoede 

veroorzaken!

Het enzym allinase zit ook in uien en veroorzaakt dat je bij 

het uiensnijden tranen in je ogen krijgt. 

Kruiden
Kruiden in het hok, opgehangen in een emmer (want som-

mige zijn giftig voor kippen!) helpen tegen bloedluis, en ook 

tegen vliegen en muggen. De inhoud van de emmer dient 

regelmatig te worden verversd om uitdroging of verschimme-

ling te voorkomen. In de natuur komen valeriaan, witte, gele 

en honingklaver, boerenwormkruid, stinkende gouwe en 

jeneverbes voor. Bieslook, sali, eucalyptus, pepermunt, tijm, 

Goudsbloemen, Afrikaantjes, (citroen)geraniums en lavendel 

kun je zelf kweken.

Rode vogelmijt of bloedluis
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Rode vogelmijt of 

bloedluis2
De rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) is de meest voor-

komende uitwendige parasiet bij pluimvee, en het grootste 

probleem in de bedrijfspluimveehouderij en van kippen-

houders! Rode vogelmijt wordt meestal bloedluis genoemd, 

maar dat is geen juiste naam voor deze parasiet, omdat het 

hier om een mijt gaat. Overdag zijn ze niet of nauwelijks te 

zien, en verbergen ze zich in de kleinste naadjes en kiertjes. 

Het zijn sluipmoordenaars! Voor het ‘gemak’ hanteer ik in 

het navolgende de naam bloedluis.

Een volgezogen Dermanyssus gallinae, 

ofwel de rode vogelmijt of bloedluis.

In werkelijkheid zijn ze 1 tot 1,5 mm groot.

De grootste nachtmerrie voor iedere kippenhouder, ook in de 

commerciële pluimveehouderij, is bloedluis! 

Het gevaar van ectoparasieten 

wordt enorm onderschat! 

Bloedluis  is een ectoparasiet die 
in kieren in het kippenhok leeft en 
zich ‘s nachts voedt met het bloed 
van kippen wanneer die slapen.
Ze zijn lichtschuw en verstoppen 
zich overdag in kieren en spleten
van het kippenhok. 
Maar ’s nachts komen ze tevoor-
schijn om langs de poten van de 
kippen omhoog te kruipen en zich 
te voeden met bloed. 
Na het eten keren ze terug naar 
hun schuilplaatsen om het bloed-
maal te verteren en… zich voort te 
planten. 
Bij warmer weer vermenigvuldigen
ze zich extreem snel.

Rode vogelmijt of bloedluis
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Bestrijdingsmethoden 8
Vooraf
Afhankelijk welke parasiet u ontdekt moet u:
1.  het hok schoonmaken
Bij bloedluis en Noordse vogelmijt:
2.  het hok bijv. met een brander behandelen
Dan moet u een keuze maken of u biologisch of chemisch 
wilt bestrijden.

   Biologische bestrijding
Biologische bestrijdingsmiddelen zijn niet chemisch.  
De keuze is uit fysieke methoden zoals branden bijv., het 
hok voorzien van insectenwerende planten en kruiden of 
het uitzetten van natuurlijke vijanden van ectoparasieten als 
roofmijten (er zijn honderden soorten roofmijten). 

Ook de inzet van schimmels en bijv. de bacterie Bacillus thu-
ringiensis zijn mogelijkheden. Deze bacterie produceert een 
endotoxine die effectief is bij de bestrijding van veerluis. 
Bloedluis lijkt daar ook gevoelig voor te zijn. 

De piepschuimkever (Alphitobius diaperinus) of tempex-
kever is ook een natuurlijke vijand van bloedluizen. 
Evenals de oorwurm. Hou die in ere!
(Bijzonder is dat een oorwurm de jongen verzorgt!). 

De truc is om de juiste natuurlijke vijanden te vinden. 
Biologische middelen als natuurlijke oliën en silicaproducten 
leveren geen milieuschade op en parasieten kunnen er geen 
resistentie tegen ontwikkelen.

Het hok kun je behandelen door: 
- De zitstokken op oliebakjes te zetten. 
- Kieren in het hok met een biologisch middel te sprayen, en 
op laten drogen. 
- Daarna het hok van biologische middelen voorzien, rijkelijk 
diatomeeënaarde strooien met een dikke laag in de hoek tus-
sen de verticale wanden en de horizontale bodem. 

De dieren behandelen door: 
- diatomeeënaarde tussen de veren te strooien.
- een biologisch middel in het drinkwater doen.
Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen worden gecombi-
neerd.

NOOT: Het inzetten van biologische bestrijdingsmiddelen is 
niet effectief als u kiest voor het uitzetten van roofmijten, 
daar deze middelen ook de roofmijten (kunnen) doden.
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	 										Biologische	bestrijding	van	veerluis
Middel	
Diatomeeënaarde
werkzame	stof	 gebruiksaanwijzing/	 werkzame	tijd
	 	 	 toediening	
Kiezelwier.		 Droog	strooien	in	het	hok	 Onbegrensd.
	 	 	 en	tussen	de	veren	van	
	 	 	 de	dieren.	Het	kan	ook	
	 	 	 met	een	kwast	op	de	
	 	 	 muur	van	het	hok	worden

	 	 	 	 gepoederd	of	worden	
	 	 	 	 gemixt	met	water.	
	 	 	 	 Het	kan	dan	in	de	kieren	
	 	 	 	 en	naden	van	het	hok	
	 	 	 	 worden	gespoten.

	 											Bijzonderheden:		 Het	dragen	van	een	bril	en		
	 	 	 	 mondkapje	is	raadzaam.
	 											Effectiviteit	door	wetenschappelijk	onderzoek	
	 											bewezen:	nee.

	 									Chemische	bestrijding	van	veerluis
Middel
P404	(Beaphar)
werkzame	stof	 				gebruiksaanwijzing/	 werkzame	tijd
Pyrethrinen	en.	 				toediening	
piperonylbutoxide								Sprayen	tussen	de	
	 	 	 				veren.		 	 Onbekend.

Bijzonderheden:		 				Niet	gebruiken	bij	zieke	
	 	 	 				of	verzwakte	dieren.
Effectiviteit	door	wetenschappelijk	onderzoek	bewezen:	ja.

Veerust

Bestrijdingsmiddelen9
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Bestrijdingsmethoden, biologische en chemische bestrijdingsmiddelen
en de werking daarvan op een rij!

KIPPEN...

HANS RINGNALDA
in samenwerking met

RICHARD ROSENBERGER 
met medewerking van

ANOUK CLAESEN
DAVID VANDEN EYNDE 

EVELINE HUIS
en

CONNY VEENENDAAL

	 			De bestrijding van

bloedluis en andere ectoparasieten, 
wormen en schimmels

Noordelijke vogelmijt

Behandeling

De bestrijding van 

Noordelijke vogelmijt op 

de kippen zelf is groten-

deels dezelfde als de 

bestrijding van veerluis 

of van rode vogelmijt/

bloedluis. 
Wanneer behande-

ling uitblijft is de mijt 

levensbedreigend voor 

de kippen en kan ertoe 

leiden dat 10 tot 30% 

van de kippen sterft.

Noordelijke vogelmijt kan zich bij warm weer in korte tijd extreem tot complete nesten uitbreiden.

Een met noordelijke kippenmijt 

besmet dier, na sprayen. 

De Noordelijke vogelmijt kan 

bij mensen allergische reacties 

veroorzaken, zoals exceem en 

huiduitslag.
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Bestrijdingsmethoden

LEES ALTIJD VOORAF DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET 

BESTRIJDINGSMIDDEL DAT U INZET!

Tijdens de behandeling van het hok mogen geen kippen aan-

wezig zijn. Het hok behandelen door:

- alle kieren in het hok met Dasty, Finecto+ of een ander 

insecticide te sprayen, dat op laten drogen. 

- daarna rijkelijk diatomeeënaarde door het strooisel 

mengen met een dikke laag in de hoek tussen de verticale 

wanden en de horizontale bodem. 

De dieren behandelen door: 

- diatomeeënaarde tussen de veren te strooien of door een 

insecticide te sprayen.

- een middel door het voer of in het drinkwater doen.

Chemische en biologische bestrijdingsmiddelen kunnen wor-

den gecombineerd. Zowel biologische als chemische middelen 

in het drinkwater hebben tijd nodig om effectief te worden.

Chemische bestrijdingsmiddelen 

mogen niet worden verwijderd 

via afvalwater of met huishou-

delijk afval! 

Dat heeft grote consequenties 

voor het milieu!

Vraag aan uw leverancier of 

dierenarts wat u met overtollige 

middelen moet doen. 

Sprayen:
1 In de hals
2 Op de vleugels aan de 

binnen- en buitenkant

3 Vlak voor de staart en achter 

op de staart

4 De achterkant van de staart 

(pas op de cloaca, daar niet op 

spuiten!!) 
5 De broek van de kip, aan 

beide kanten, links en rechts!

6 NIET SPUITEN OP PLEKKEN 

waar geen veren zitten!!

7 Na 10 tot 14 dagen herhalen!

Er worden nog veel middelen gebruikt, die niet zijn toege-

laten voor gebruik bij kippen tegen mijten, zoals Frontline® 

(fipronil), Ivomec Noromectin® (ivermectine), cydectin® 

(moxidectine), Taktic® (amitraz) en Carbarylpoeder® (carba-

maten). Het gevaar bij gebruik van niet toegelaten middelen 

bestaat, dat deze de kippen zelf ook aantasten, of dat er 

residuen ontstaan, waardoor het vlees van de kippen of de 

eieren niet meer veilig zijn om te consumeren. 

In dit boek wordt alleen ingegaan op de effectiviteit en de 

consequenties van het gebruik van toegestane bestrijdings-

middelen.

De belasting van chemische bestrijdingsmiddelen voor de 

mens en het milieu zijn enorm, mede door de residuproble-

matiek. Resistentie ertegen wordt vaak snel opgebouwd. 

Er zijn daarom slechts enkele chemisch-synthetische 

bestrijdingsmiddelen toegestaan. Dat is niet voor niets! 

Het aantal terugroepacties van voedselproducten door 

producenten, waardoor supermarkten deze uit de schappen 

moeten halen, neemt jaarlijks schrikbarend toe. 

Zoals in 2021 vanwege de aanwezigheid van ethyldioxide. 

(Dit komt mede doordat in Europa verboden middelen 

buiten Europa nog wel worden gebruikt en door import van 

voedselingrediënten in producten terecht komt). 

          Chemische bestrijding
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Kijk op: www.avicultura.eu

www.avicultura.eu

AVICULTURA 
geeft kwaliteitsboeken 

in beperkte oplagen 
tegen kostprijs uit.

OP = OP!

Een impressie:



En opnieuw het dumpen van haantjes...

10/08/2021
De hanen in het Utrechtse Julianapark moesten verplicht verhui-
zen. De gemeente ging een groot deel van de hanen in het park in 
de wijk Zuilen vangen en elders onderbrengen, omdat ze regelma-
tig de hennen in het park aanvallen en verwonden. Ook zorgen de 
parkkippen voor overlast in de buurt en gevaarlijke verkeerssitua-
ties op de naastgelegen weg. 
De afgelopen jaren zijn dusdanig veel hanen gedumpt in het park, 
dat die volgens de gemeente nu in de overgrote meerderheid zijn. 
En de kippenpopulatie lijkt alsmaar te groeien, schrijft wethouder 
Lot van Hooijdonk aan de Utrechtse gemeenteraad, want in het 
park en daaromheen worden regelmatig eieren en kuikens gevon-
den. Behalve de agressieve hanen en de buurtoverlast, is het ook 
het vele brood dat de dieren gevoerd krijgen een probleem. 
Het brood zorgt voor nieuwe problemen met ratten en ganzen.

Zo’n 150 kippen, vooral hanen dus, werden gevangen en naar o.a. 
een opvang in Dalen gebracht. Ongeveer veertig hennen mochten 
achterblijven in het Julianapark. Ook worden er eieren geraapt, 
tenzij die bebroed worden. 
Dierenorganisaties riepen de gemeente eerder dit jaar al op de 
loslopende dieren te vangen en naar een opvang te brengen. 
Buurtbewoners ergeren zich behoorlijk aan vooral het gekraai van 
de hanen. Volgens de gemeente was het door het vervoersverbod 
dat vanwege de vogelgriep was ingesteld eerder niet mogelijk de 
dieren over te plaatsen. Ook zijn er volgens Van Hooijdonk weinig 
opvanglocaties voor hanen.



Vooropvang de Maashorst
Wij springen in de bres voor 
ieder dier. 
Na de reddingsactie van 120 
hanen in Oud-Alblas begin dit 
jaar heeft nu Gemeente Utrecht 
om onze hulp gevraagd. 
Er zijn ongeveer 100 gedumpte 
hanen, gevangen door een 
externe partij, bij ons onderge-
bracht. Al deze hanen zijn ter 
adoptie.
https://tikkie.me/
pay/3ka0d6bbl8i592387a5n

Ik woon in het buiten-
gebied van Terwolde, 
liep met mijn honden 
en vond eergisteren
een totaal verkom-
merde Zijdehoender 
haan. Honden thuis 
afgeleverd en haan 
opgehaald, in mijn 
lege kippenhok/ren 
gezet, eten, vooral 
water, hooi en sla 
gegeven. Na een uur 
kwam meneer hele-
maal bij. Arme ge-
dumpte haan. Nu zoek 
ik 2 of 3 Zijdehonder 
hennen voor hem! 
Dan wordt zijn leven 
weer blij!!!

En opnieuw het dumpen van haantjes...

Door 
Elice Kernkamp



Haantjes dumpen, aan hun lot overlaten met een wrede dood, of een 
‘diervriendelijke’ dood? Een oplossing bieden dan mensen die bereid 
zijn kippen voor anderen te slachten. 
Daarom deden we in De KippenLiefhebber nr. 10 een

WIE WIL (evt. tegen vergoeding!) KIPPEN 
VOOR ANDEREN SLACHTEN?
Meld u via redactiedkl@avicultura.eu!

Er meldde zich inmiddels:
3001 Heverlee, België, tel. 0498.244241.

De KippenLiefhebber maakt, vanwege de privacy, 
een lijst met slechts plaats en telefoonnummer.

Wie volgt?
Hoe meer mensen zich melden, hoe meer wellicht 
het dumpen, waardoor dieren aan hun lot worden 
overgelaten en een gruwelijk lot krijgen, kan 
worden tegengegaan!

Het lot van overtollige haantjes...

oproep:



Op zoek naar een goede
pluimveedierenarts

Veel mensen vinden het lastig om een goede dieren-
arts voor hun vogel te vinden. En dat valt ook niet 
mee...
Vogelgeneeskunde is iets dat niet standaard uitge-
breid aan bod komt tijdens de studie tot dierenarts 
maar een uitbreiding in de kennis en ervaring die via 
extra scholing en praktijkervaring tot stand komt. 
Elke dierenarts heeft een eigen voorkeur voor dier-
soorten waar hij of zij graag mee werkt en de kennis 
graag nog verder over uitbreidt.
Moet een dierenarts waar je met je vogel naartoe gaat 
alles weten op het gebied van vogelgeneeskunde? 
NEE... er is 1 belangrijke stelregel die jouw arts een 
goede arts voor je vogel maakt: de arts moet zich wil-
len verdiepen in het medisch probleem van de vogel 
om jouw gevleugelde vriend zo goed mogelijk te hel-
pen, niets meer en niets minder.
Het percentage dierenartsen met een ruime kennis en 
ervaring op het gebied van vogelgeneeskunde is klein 
en het zal niet altijd mogelijk zijn om direct bij zo’n 
arts terecht te kunnen. Maar elke dierenarts heeft wel 
kennis en ervaring in diergeneeskunde en kan daar-
mee een aantal veel voorkomende kwalen bij vogels 
behandelen, wanneer hij zich een beetje in de vogel 
verdiept...
Bel je voor je vogel en krijg je zaken te horen als:
“ ja dat is toch einde verhaal” of “ het zal wel Marek 
zijn” ( of welke aandoening dan ook) ...
Snel verder zoeken naar een andere dierenarts! 
Bel je en krijg je te horen: 
“Komt u in ieder geval langs, dan kijken we hoe we de 
vogel zoveel mogelijk kunnen helpen” 
Omarmen die dokter, want dit is hoe goede vogelart-
sen ontstaan  
Een goede dierenarts voor je vogel verdiept zich zo 
goed mogelijk maar kent ook zijn grenzen in zijn ken-
nis en ervaring. Een goede arts is nooit te trots om 
met andere meer ervaren artsen te overleggen over 
de vogel, of om je door te sturen naar een ervaren 
vogelarts wanneer dit nodig blijkt...
Er zijn een aantal zeer goede praktijken voor vogelge-
neeskunde waar je terecht kunt met alle uitgebreide 
aandoeningen... 
Heb je een praktijk gevonden waar je de zorg voor je 
vogel volledig aan toevertrouwt? 
Blijf daar dan bij... 
Zulke dierenartsen zijn goud waard!

Door 
‘t Kukelkot



Verhaal van de Maand
Ons “Madeliefje” zat verdacht stil in de ren. Eten interesseerde haar 
niet, wormpjes en vlokreeftjes al evenmin. Hmm... 
Niet normaal.
Toch maar even apart genomen en gekeken. Uitwendig weinig aan 
te zien, geen scherp borstbeen, geen pokken, geen snot. 
Maar… ze reutelde wel en af en toe eens een proest. Ik gokte op 
luchtwegeninfectie-iets achtigs…
Dus contact opgenomen met Galluvet in Lummen. 
‘s Avonds mochten we al naar Simon gaan. Ik had al een goede 
meststaal in een afgesloten potje mee, om onder de microscoop te 
leggen.
Ik moet er even bij vermelden dat ik, 
zoals velen, een verschrikkelijke pokken-
plaag achter de rug heb gehad, met alle 
kipjes aan de medicatie waren, dus mis-
schien was ze al wat zwakker. Een week 
later zaten enkele van mijn jongsten met 
wormen (gezien in de mest), dus hop, al-
les weer aan de AB (Flubenol).
Simon zei dat het heel waarschijnlijk was 
dat ze juist door alle medicatie te ver-
zwakt geworden was om door te vechten. 
Dat dan nog eens in combi met de rui… 
je kan ‘t wel denken.

Cocci in de mest
Swab van krop genomen. Er zat schim-
mel in (eerst behandeld met kleurstof om 
daarna onder de microscoop te kunnen zien).
Sinussen verstopt (vandaar het gereutel en geproest). Deze heeft 
Simon tot 4x uitgespoten met een speciaal spuitje met zoutoplos-
sing om door de neus te spuiten. In de keel stak hij een compres, 
want anders zou de vloeistof in de luchtpijp gaan. De vloeistof spuit 
er dus ook langs de ogen uit.

Bij de 3e keer spuiten kwam de 
dikke slijmprop los.
Na enkele minuten bekomen fleur-
de madelief weer helemaal op!
Ze moet nu 10 dagen een pilletje 
krijgen en dagelijks wat verhoogde 
vitamineboost (immunoplus en vi-
taplus rechtstreeks in de bek). 
En 2 dagen ook even Baycox.
Thuisgekomen hebben we ze apart 
in ons binnenhok gezet onder de 
lamp en ze had direct grote honger.
Weer veel bijgeleerd die dag!
Bedankt Simon van Galluvet, voor 
de uitgebreide uitleg! 

Door 
David 
Vanden 
Eynde



In De KippenLiefhebber num-
mer 10 waarschuwden we er 
al voor. Hoewel het nu wat 
kouder wordt, is het gevaar 
nog niet geweken!

Pokken! Het barste van de 
muggen! En het barste óók 
van de berichten over uit-
braken van pokken. Tiental-
len berichten met de meest 
afschuwelijke foto’s kwamen 
en komen voorbij. Het is een 
pokkenjaar. 
Onderschat het niet! 
Herken de symptomen! 
Bij de droge vorm lijken het 
eerst op wat onschuldige 
pikletseltjes… 
Bij de natte vorm (difterie) 
lijkt het eerst op snot, met 
eerst wat dichte oogjes... 

Maar bij de difterievorm komt 
er een geel beslag in de sna-
vel en de luchtpijp. Daardoor 
krijgt een dier ademnood, kan 
niet meer eten, en zonder 
dwangvoeren verhongert het. 
Zorg dat de oogjes open blij-
ven! 

De sterfte, vooral bij de 
difterievorm, kan hoog oplopen! Wees er snel bij, dan kun je 
nog een noodvaccinatie laten uitvoeren! 
In het “Kippenziektenboek” staat het in H 7.2 en 
10.4 met tig foto’s uitgebreid beschreven. 
Juist om liefhebbers te helpen is door een aantal in 
pluimvee gespecialiseerde dierenartsen en idealisten 
het boek “Kippenziekten & Aandoeningen” geschre-
ven. Als hulp is er een uitgebreide Quickscan opge-
nomen, met pakweg 50 ziekte-symptomen, en wat 
daarvan de oorzaken kunnen zijn! 
Herken de symptomen! Zodat je weet wat je ZELF 
(nog) kunt doen! Een bezoek aan een DA kost meer. 
En (te)veel dierenartsen hebben geen pluimvee in 
hun opleiding gehad…! 
Lees u in, wees voorbereid, voorkom ellende! 
Kijk op www.avicultura.eu!

(Foto: Hanne Vangeel).

Het is een Pokkenjaar...

Ook tuinvogeltjes krijgen pokken!
(Foto: Sietske Haas).



Een meesterwerk 
op pluimveegebied!

Uit reacties, met name op social media over optredende gezond-
heidsproblemen bij kippen, blijkt dat liefhebbers de symptomen 
van veel ziekten niet kennen. Steeds weer kwamen en komen 
dezelfde problemen en vragen voorbij. Dat geldt niet alleen voor 
complexere (door een dierenarts) te diagnosticeren aandoenin-
gen, maar ook voor die, die eenvoudiger zelf zijn te herkennen. 
In de meer dan 50 jaar actief fokken met kippen werd ook de 
auteur met tal van problemen geconfronteerd. Een professioneel, 
bijdetijds en veterinair verantwoord boek (op internet zie je door 
de bomen het bos niet meer) was niet te vinden. Daarom nam hij 
het initiatief om zo’n boek dan maar zelf te gaan maken…
Maar een boek over ziekten schrijven doe je als niet-dierenarts, 
ondanks meer dan 50 jaar ervaring ervaring met kippen, niet 
zomaar even... Daarom verzekerde hij zich van de hulp van de 
specialisten bij uitstek, de dierenartsen Harry Arts (NL), Pieter 
Colla (B) en Victoria Tüllmann (B). 

Uitgangspunt van de auteurs was een 
vraagbaak te maken voor iedere kippen-
liefhebber die beknopt en to the point 
moest zijn, maar bovenal: leesbaar!
En… daar is dit team specialisten volledig 
in geslaagd! 
Afkomstig uit verschillende disciplines 
hebben zij veterinaire kennis, kennis over 
voeding en kennis uit de praktijk met tal 
van adviezen samengebracht. 
Vrijwel alle ziekten die bij kippen kunnen 
optreden, het voorkomen daarvan, het 
herkennen van de symptomen en de be-
handeling worden uitvoerig beschreven. 
Met name de Quickscan, met meer dan 
50 ziektesymptomen, zet kippenhouders 
snel op het juiste spoor! 

Dit boek is primair bedoeld voor fokkers 
en liefhebbers, mensen met slechts gerin-
gere aantallen kippen. De auteurs hebben 
getracht hen een zo eenvoudig mogelijk 
handvat te bieden. Hen te helpen met 
het zoeken naar de mogelijke oorzaak van 
een probleem, te helpen met adviezen.
Duidelijke foto’s van specifieke aandoe-
ningen die bij kippen optreden, de ene 
nog illustratiever dan de andere, verdui-
delijken de tekst. 

(Public media)

Wie haalt het in z’n hoofd om een boek over kippenziekten te schrijven?

Zie: www.avicultura.eu

Dit is een boek van maar ook vóór kippenliefhebbers!
Door de toenemende populariteit van kippen als huis- en hobby-
dieren worden gezelschapsdierenartsen steeds vaker geconfron-
teerd met een zieke kip op het spreekuur. 
De geneeskunde van hobbypluimvee maakt echter maar een 
klein deel uit van de studies voor dierenarts gezelschapsdieren 
en landbouwhuisdieren. Het soort problemen die bij hobbykip-
pen worden gezien en de veterinaire zorg die door de eigenaren 
wordt gevraagd vergen een andere benadering. 

Lieke Willems, verantwoordelijk voor de samenstelling van hob-
bydiervoeders bij Havens, schreef het hoofdstuk over voeders en 
Irene Borgman van “De Baroen” het hoofdstuk over kruiden als 
additieven. Ook mocht worden geput uit de waardevolle bijdra-
gen van Monique de Vrijer op Kippenforum, over wat te zien is 
aan kippenmest en over het dwangvoeren van zieke dieren. 
Dit boek is ook voor gezelschapsdierenartsen, die niet zijn ge-
specialiseerd in pluimvee, en voor paraveterinairen een uitste-
kend hulpmiddel.
 
In de vormgeving, maar ook door zijn ‘humor met een knipoog’,
is de hand van Ringnalda weer duidelijk te herkennen. 
“Kippenziekten & aandoeningen”, als initiatief van deze 
‘wandelende encyclopedie’ in onze liefhebberij, is met recht een 
meesterwerk te noemen! 

Een aanrader voor elke kippenliefhebber!

160 pagina’s, met meer dan 500 foto’s! KIPPENZIEKTEN & AANDOENINGEN is geschreven door Hans Ringnalda in samenwerking met Harry Arts, 
Pieter Colla, Victoria Tüllmann met medewerking van Irene Borgman, Monique de Vrijer en Lieke Willems.
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10. Aandoeningen van het ademhalingsapparaat

    1.  De omgeving van de kip

  Viraal:

    2. Infectieuze Bronchitis (IB) 

    3. Pseudovogelpest (New Castle Disease NCD) 

    4. Vogelgriep (Aviaire Influenza AI)

    5. Infectieuze Laryngo Tracheïtis (ILT)

    6. Aviaire Rhino Tracheïtis (ART) 

    7. Pokken (Aviaire pox) 

  Bacterieel:

    8. Mycoplasma Mg, Ms, Mm (Chronic Respiratoir Disease CRD)

    9. Acute snot/acute Coryza (Avibacterium paragallinarum) 

    10. Escherichia coli (E.coli )

    11. Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)

    12. Vogelpest/vogelcholera (Pasteurella multocida)

    13. Aviaire tuberculose (Mycobacterium avium)

  Schimmels:

    14. Aspergillus flavus en Aspergillus fumigatus

  Parasieten:

    15. Luchtpijpworm (Syngamus trachea)

    16. Luchtpijpmijt (Sternostoma tracheacolum)

    17. Het geel (Aviaire Trichomonas)

11. Aandoeningen van de ogen

12. Minder vaak voorkomende ziekten

    1. Zwartkopziekte (Black Head)(Histomonas meleagridis)

13. Uitzonderlijke aandoeningen en eigenschappen

14. Dwangvoeren en het verzorgen van een zieke kip

15. Ziekten, medicatie en vaccinatie

    1. Welke antibiotica en medicijnen?

    2.  Vaccineren of niet?

    3. Vaccinatieschema voor hoenders

INHOUD
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1. Wat is een kip?

2. Het voorkomen van ziekten en aandoeningen

    1. Het voorkomen van besmettingen

    2. Vitaminen

    3. Hoe zijn voeders samengesteld?

     1  Keukenrestjes

    4.  Natuurproducten als additieven

3. Aandoeningen bij kuikens

    1. Gezonde kuikens

 1 De eieren

 2 Het broeden

    2. De eerste twee weken

 1 Sterrenkijkers (torticollis)

 2 Mestkontjes

    3. Salmonella pullorum en andere salmonellosen

4. Abcessen
 1. Abcessen... Of pusvorming... Of toch tumoren?

5. Aandoeningen vanaf de voortplanting via het ei 

  tot de volwassen kip

    1. De omgeving van de haan

     1  Kunstmatige inseminatie 

     2. De omgeving van de hen 

 1  Infectieuze Bronchitis (IB)

 2 De ziekte van Marek

 3 Pokken (PD)

 4 New Castle Disease (NCD)

 5 Trilziekte (Aviaire Encephalomyelitis AE)

 6 Infectieuze Laryngo Tracheïtis (ILT)

 7 Egg Drop Syndroom (EDS)

 8 Escherichia coli (E.coli)

 9 Salmonellose: Salmonella soorten

 10 Mycobacterium avium

 11 Mycoplasma gallisepticum (Mg) en Mycoplasma synoviae (Ms)

 12 Enterococcen

 13 Staphylococcen

6. Aandoeningen van het legapparaat

    1.  Afwijkingen van de eivorm en de eischaal

 1 Zwakke eischalen

 2 Windeieren

    2.  Eileiderontsteking

    3. Legnood en/of cloacaprolaps

	

7. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

    1. De voedselverwerking van de kip

    2. De bek
	 1	 Pokken

	 2	 Sinusitis	

    3. De krop
	 1	 Uitgezette	krop

	 2	 Krop	impactie

	 3	 Kropontsteking	(C
andida)

    4. De darmen en de lever

	 1	 Salmonella

	 2	 Gumboro	(IBD)

	 3	 Parasieten

	 	 	 1	Coccidiose

	 	 	 2	Kwartelziekte,	Clostridium	perfringens

	 	 	 3	Wormen	(Grote	en	kleine	spo
elworm,	haarworm,	lintworm)

    5. Controleer de mest van uw kippen!

8. Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 Vaak voorkomend:

    1. Trauma
	 1	 Een	gebroken	poot

	 2	 Een	gebroken	vleu
gel

    2. Gezwollen voetzool (Pododermatitis of Bumble foot)

    3. Gewrichtsontsteking (Artritis)

    4. De ziekte van Marek	

	 1	 Klassieke	Marek	(verlammingsvorm)

	 2	 Acute	Marek	(Intestinale,	
viscerale,	tumorale	vorm)

	 	 	 -	De	huidvorm

	 3	 Oculaire	Marek

					5. Lymfoïde leucose	(LL)

    6. Reproductieve oorzaken: Buikwaterzucht (Ascites)

    7. X-benen (Varus/valgus deformatie)

	 1	 Afgegleden	hielpee
s	(Slipped	tendon

)

    8. Oorzaken en aandoeningen in de mineralenhuishouding

	 Minder vaak voorkomend:

    9. Vitamine-deficiënties

	 1		 Vitamine	E-deficiëntie

	 2		 Sterrenkijkers,	vit
amine	B1	(Thiamine)-deficiëntie

	 3		 Gekrulde	tenen,	vit
amine	B2	(Riboflavine)-deficië

ntie

    10. Verlamming door botulisme (limberneck)

9. Aandoeningen van de huid en onderhuid

    1. Uitwendige parasieten: ectoparasieten 

	 1	 Rode	vogelmijt	of	bloedluis

	 2	 Noordelijke	kippen
mijt

	 3	 Veerluis

	 4	 Kalkpootmijt	(kalkpoten)	

	 5	 Myasis

				2. Verenpikken en kannibalisme

	 1	 Verenpikken

	 2	 Kannibalisme

    3. Schimmels en schimmeltoxinen

	 1		 Mycotoxinen	(toxin
en	van	schimmels)

	 2		 Aspergillus	(schimmelinfectie)

	 3		 Flavus	(poedersch
immelinfectie)

    4. Staphylococcen en Streptococcen 

INHOUD



Door 
Jan Eenvoud

Overpeinzingen van Jan Eenvoud
Winst of verlies
Als je dieren om het huis heb, krijg je in de lente of zomer te ma-
ken met nieuw leven. Ergens uit de struiken stapt een kloekje te 
voorschijn met kuikens, een prachtig gezicht, maar wel mee-eters. 

Als ze klein zijn valt het wel mee, 
maar als ze groter worden is het 
duidelijk te merken. 
Ook onze witte duiven hebben al 
verschillende jongen groot gebracht. 
Als je niet oppast, ziet het in de 
herfst niet wit van de sneeuw, maar 
van de duiven. 
De eend heeft ook dan ook de no-
dige jongen groot gebracht en het 
verbruik van het voer is verdubbeld, 
het word tijd om wat dieren te ver-
kopen! 

Maar de werkelijke kostprijs kun je niet vragen, want dan raak je 
ze niet kwijt. Dus het houden van dieren is niet kostendekkend.

Mijn vader zei vroeger al, wie zijn geld wil zien verstuiven, houdt 
konijnen en duiven. Sommige mensen begrijpen niet, dat het een 
onrendabele hobby is en denken zelfs dat het winstgevend is. 
Maar het is wel rustgevend. 

Zo had ik iemand die een paar kippetjes bij me kocht. 
Bij het betalen merkte hij op: “dat is makkelijk verdiend geld”. 
Ik reageerde hier erg nuchter op en zei, dat ik er een klein boerde-
rijtje aan over had gehouden. 
Dat vond hij nogal interessant en daarom vroeg hij hoe ik dit had 
gedaan. Ik antwoordde dat je eerst met een grote boerderij moest 
beginnen. Hij snapte dit eerst niet zo best, 
maar ik heb hem uit zijn dromen geholpen. 
Je kunt op vele manieren boeren, maar als je 
het verkeerd doet, boer je achteruit. 
Dus dan wordt de grote boerderij vanzelf een 
kleintje boerderijtje. 
Toen begreep hij wel, dat ik de diertjes niet 
te duur, maar eigenlijk te goedkoop weg 
deed. Hij ging dus heel tevreden naar huis. 
Maar het valt allemaal wel iets mee, hoor. 
Alle verse eitjes en al het plezier wat we van 
de diertjes beleven vergoeden veel. 
Zonder dieren zouden we niet graag leven, want 

zo is het eenvoudig... 



Vragen over voer

Door 
Lieke Willems

(Foto: Natalie van der Wolf).

Voor kippen in de rui, terwijl het al kouder wordt. 
Laat graan als tarwe enz, kiemen.  
Uw kippen krijgen daardoor extra vitamines!

Stimuleert soja in het kippenvoer verenpikken of 
kannibalisme?
Nee, soja bevat juist het meest gebalanceerde eiwit 
van alle plantaardige eiwitbronnen en dus heel gezond 
voor kippen. Echter is het geen compleet voer dus 
heeft het wel aanvulling nodig. Wel kan verenpikken 
en kannibalisme ontstaan door de verkeerde samen-
stelling van het totale rantsoen. Dit zien we vaker als 
er teveel andere producten bijgevoerd worden, dan 
ontstaat er een disbalans in het rantsoen. Verder kan 
ook verveling en/of parasieten een oorzaak zijn. En 
uiteindelijk kan het zich als gewoonte door ontwikke-
len en is het (bijna) niet meer te voorkomen.

Kunnen kippen pinda-allergie hebben? 
In theorie kan ieder levend wezen ergens allergisch 
voor zijn, dus het is altijd mogelijk. Echter zal dit in 
de praktijk nauwelijks voorkomen. 
Pinda’s zijn wel erg vetrijk dus het is beter om deze 
niet teveel te geven. Wel is vet uit vet gezonder dan 
vet uit zetmeel, waardoor het minder leverbelasting 
geeft. Dus met mate wel gezond voor kippen.

TIP!

De redactie van 
De Kippenliefhebber 
feliciteert Lieke met de 
geboorte van haar 
dochtertje Essie op 
24 september jl.!





                         -berichtjes

K
ip

Sommige kippen zijn wel érg op hun 
toekomst voorbereid... 
(Foto: Sandy Smets).

Zeg hé... Ik mag toch zeker zelf wel 
weten hoe ik m’n ei leg...

‘s Lands wijs.
’s lands eer...



Creativiteit... Hebbedingetjes...

Wilt u met een ouderwetse kroontjes-
pen met veer schrijven? 
Of kalligraveren? 
Deze 3-delige kalligrafieset mét inkt-
potje (zonder inkt i.v.m. transportre-
gels) is verpakt in een geschenkbox 
van Harry Potter. Te verkrijgen bij 
TRENDYDEALZ.COM.

Zijdehoenliefhebbers zijn wel 
de creatiefste onder de 
kippenliefhebbers...



Recepten

Door 
Wim Meijer

(Chefkok)

Recept voor drumsticks

Nodig: 
 drumsticks
 Ketjap manis
 sambal
 paprikapoeder
 zout
 peper
 olijfolie

Werkwijze:
 Maak een marinade van de ketjap, sambal, zout,  
 peper, paprikapoeder en olijfolie.
 Leg hier de drumsticks in gedurende ongeveer 
 4 uur. 
 Tussendoor wel zorgen dat de marinade overal   
 komt.

 Zet een pan met een dikke bodem op middel-  
 hoog vuur en smelt hier iets boter of olie in. 
 Als deze bruin is bak je de drumsticks aan iedere  
 zijde goudbruin. 
 Doe het deksel op de pan en zet het vuur 
 laag en bak ze dan nog eens 15 minuten 
 door. 

 Smakelijk en tot de volgende maand! 



Leuke en interessante facebookpagina’s
ALGEMEEN:
Broeden/ei/broedmachine/kuiken/opfok Kippen    
Kippen houden als hobby 
Kippen houders     
Kippen 2.0    
KippenHobby
Krielkipjes         
  
Bijzondere: 
Kippenziekten & kwalen
Wij kippen pikken het niet meer! (up to date site over uitbraken van dierziekten).  
Ruimdenkende kleindierliefhebbers (discussiesite) 
Geef haantjes een kans! Nl en Be 
 
Speciaalclubs (of clubs van fokkers van bepaalde rassen): 
Raskippen 
Kippenfokkers 
Zijdehoenders 
Cochin kriel 
Zijdehoenliefhebbers
Zijdehoenclub 
Vereniging ter promotie van Belgische Neerhofdieren 
Brahmaclub België
Brahma club Nederland  
Barnevelderclub  
Amerikaanse Zijdehoenders   
Cochinclub nederland   
Belgian gamefowl/Belgische VechtersPluimveefokkers  
Speciaalclub voor het Brakelhoen 
Nederlandse raskippen Groot & kriel 
Twentse Hoenders & Krielen  
Chaamsehoenderclub
Nederlandse Leghornclub
Orpingtonclub     
ZOBK (speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen) 
Zijdehoenders in Europa   
Chabo Nederland
Avium Optimum  
Hollandse kriel 
Dutch bantam creations
Castle 
Kuifhoenders&baardkuifhoenders

Overig:
Tentoonstelling Kleindierliefhebbers 
Kippenplatform  
Noordshow dierenparade
Zeeuws tokkies!!! Kippen

Staat uw facebookpagina er (nog) niet bij?
Stuur een berichtje naar redactiedkl@avicultura.eu!



(Foto: Cindy Gottmann).

Deze rubriek is gratis! 
Alles mag gevraagd of aangeboden worden, liefst met foto’s 

(maar dan wél EIGEN foto’s van kippen, hokken, equipment etc),
mits een advertentie maar met kippen heeft te maken!

U hoeft alleen maar uw tekst + foto’s voor de 20e van de maand te sturen naar 
redactiedkl@avicultura.eu!

Vraag en Aanbod

Hé joh!!!!
Vanwege de coronamaatregelen 

en ingestelde vervoersverboden in 
verband met de om zich heen 

grijpende vogelgriep hadden we deze 
rubriek voorlopig op ‘hold’ gezet!

“HOLD” opgeheven!
Hoe snel wilt u belangstellenden bereiken? 

Meerdere sites op fb zijn geblokkeerd omdat 
er dieren (en zelfs eieren!) in berichten wer-
den aangeboden!
Ook eufemismen als “tuintje forever gezocht” 
of “een gouden tuintje gezocht” voor haantjes 
worden niet meer toegelaten. 
In De KippenLiefhebber kunt u wél al uw 
aanbiedingen plaatsen! 
De KippenLiefhebber verschijnt iedere maand 
in de laatste week.

Heeft u overtollige dieren, of een haan-
tje dat u tracht onder dak te brengen, of 
equipment? 

Stuur dan voor de 20e van de maand uw ad-
vertentie met foto’s van wat u aanbiedt naar 
redactiedkl@avicultura.eu!



Vraag en Aanbod

Handig hulpmiddel: 
de behandelstandaard.
Deze behandelstandaard is te bestel-
len bij Conny Veenendaal. 
Email: 
conny@sussexcoronation.nl
facebook: 
Conny Veenendaal.

(Verzending wereldwijd)

Handig hulpmiddel: 
de “Chicknicktafel”.
Te bestellen via www.allure-shop.nl in 
het menu 
‘Handmade Creations’ onder het kopje 
‘Buiten & Dieren’.

(Verzending wereldwijd)

Deze kippenzadels worden op 
bestelling gemaakt en zijn verkrijg-
baar bij Mammientje Tien, email: 
mammientje@hotmail.com
facebook: 
Mammientje Tien 

(Verzending wereldwijd)

(Foto: 
Marte Van den Bergh).



Een leuke thermometer voor buiten 
met uw eigen tekst en een foto van 
een van uw dieren?
Of gewoon een leuk bord?
Wij maken het allemaal voor u!
Email: 
knutselhokje@gmail.com.

Overige Aanbiedingen

Ik ben Talitha, en als hobby 
maak ik mondmaskers.
Ik vind het vooral leuk om 
mondmaskers te maken in 
opdracht.  

Van de afbeeldingen maak ik 
zelf een snijbestand om op 
de maskers te drukken. 
De afbeeldingen kunnen 
in verschillende kleuren 
worden geleverd.

Het maskermateriaal is 
katoen, tweelaags, en 
voorzien van een inlage 
voor een filtertje.

Kippen en zijdehoenders, maar ook 
andere dieren en 
afbeeldingen zijn op 
verzoek te realiseren.

De maskers kosten 
€5,00 per stuk, 
per twee €8,00 en 
per vier €15,00, 
excl. verzendkosten. 

Email: 
kreaTal@kpnmail.nl Via 
facebook ben ik 
bereikbaar via KreaTal.

(Verzending wereldwijd).



Marjolein Kreder maakt handgeschil-
derde kunststof Kerstballen (€ 4,00 
per stuk en naar foto € 5,00 per stuk) 
en met de hand beschilderde veren 
€ 12,00 per stuk.



Overige Aanbiedingen

En hier?
Hier had

UW 
advertentie 

kunnen staan!



Kijk op www.avicultura.eu

“KIPPENZIEKTEN & Aandoeningen” (2019), mét 
een Quickscan met zo’n 50 ziektesymptomen! Wat zie je bij een zieke 
kip, en vooral: wat moet en kun je dan zélf doen? Alle ziekten en aan-
doeningen die een kip kan krijgen op een rij! (Ook tal van dierenartsen 
die geen pluimvee in hun opleiding hebben gehad schaffen het aan). 
Een standaardwerk voor jaren dat elke kippenliefhebber in huis moet 
hebben!  (160 pagina’s A4 met meer dan 500 foto’s).

Kwaliteitsboeken, qua inhoud en uitvoering, door specialisten geschreven! 
JUIST om fokkers en liefhebbers te helpen. Bijdetijds met de nieuwste 
informatie. Uit passie voor het houden van kippen! State of the art! 
Duizenden kippenliefhebbers vonden nog véél meer informatie dan waar ze 
eigenlijk naar op zoek waren! De oplagen zijn beperkt en alle boeken worden 
tegen kostprijs aangeboden. (Uitverkochte titels zijn inmiddels collectors items 
geworden die voor 2x of soms 3x de originele prijs worden verhandeld!)

  KIPPENZIEKTEN
        &
            AANDOENINGEN

HANS RINGNALDA
in samenwerking met de dierenartsen

HARRY ARTS 
PIETER coLLA

VIcToRIA TüLLmANN
met medewerking van

IRENE BoRGmAN
moNIquE DE VRIjER

en
LIEKE WILLEmS

Praktische handleiding voor kippenliefhebbers

Eerste druk

KIPPENKLEUREN

  PRAKTISCHE ERFELIJKHEIDSLEER
voor BEGINNERS

Incl. alle kleurslagen bij 
Zijdehoenders

HANS RINGNALDA
in samenwerking met

BeReND BeekHuIS
en

HeNk MeIJeRS
met medewerking van

SASkIA HeLDeR 
eveLINe HuIS 

en
RIcHARD ScHouteN

Zojuist verschenen.

“KIPPENMANIA & Kippenvaria” (2019), een all 
round boek! Complete informatie over wat je 
moet voeren, wat ze niet mogen eten, waar je 
op moet letten bij het bouwen van een hok, het 
broeden en kraaiende hanen in de stad. 
Ook worden de populairste rassen beschreven. 

       (224 pagina’s met meer dan 800 foto’s).

“KIPPENKLEUREN. 
Praktische erfelijkheidsleer voor beginners” 
(2020), met alle basisbeginselen van de erfelijk-
heidsleer op zeer eenvoudige wijze uitgelegd.
Inclusief een beschrijving van alle kleurslagen bij 
Zijdehoenders! Een standaardwerk voor jaren! 
(144 pagina’s met meer dan 450 foto’s).

“KIPPEN… Is het nou een hen…? Of… 
toch een haan?” (2020). Alle kenmerken waar-
mee je het geslacht bij kuikens en halfwasjes 
kunt vaststellen op een rij! 
(144 pagina’s met meer dan 500 foto’s). 

“KIPPEN & Tierelantijnen” (2020), een com-
plete selectiehandleiding! Met alle onderdelen 
van een kip op een rij. Waar je op moet letten 
bij de aanschaf van een kip of bij het selecteren 
om ermee te fokken.
(120 pagina’s A4 met meer dan 500 foto’s).

“KIPPEN… De meest gestelde vragen over het 
houden van kippen” (2021), honderden vra-
gen over het ‘hoe’ en ‘wat’, met adviezen en 
antwoorden van kippenhouders uit de praktijk.
(176 pagina’s met meer dan 500 foto’s).

UITVERKOCHT!



“De KippenLiefhebber”is een maandelijkse digitale uitgave van 

KippenLiefhebber
De 

Nr. 1. Januari 2022

www.avicultura.eu

www.chrisjonesart.com

“De KippenLiefhebber”
is een maandelijkse digitale 
uitgave van 

KippenLiefhebber
De 

Nr. 12. December 2021

www.avicultura.eu

www.chrisjonesart.com

“De KippenLiefhebber”

is een maandelijkse digitale 

uitgave van 

KippenLiefhebberDe 

Nr. 11. November 2021

www.avicultura.eu

www.chrisjonesart.co
m

Nou...
toedeloe hé...

Dit was het elfde nummer...

Tot ziens met het volgende!

(Foto: Martijn Sonder). 


