


Vind u het ook 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?

Aarzel niet! 
Wij redigeren het wel hoor! 

Of foto’s? 
Iedereen kan foto’s insturen die meedoen met 

de “Foto van de maand”. 
Als thema daarvoor kozen we daarvoor kinderen met hun 
kipjes. Maar ook foto’s voor 

“Kip van de maand”. 
Uw mooiste foto van een van uw kippen!

Ofwel, “De KippenLiefhebber” 
blijft gewoon een leuk 

gratis te downloaden digitale 
uitgave ván en vóór 
kippenliefhebbers!

Wij wensen u weer veel leesplezier!
                De redactie

Woord vooraf

De “KippenLiefhebber” 
heeft als doel kippenlief-

hebbers met informatie en 
leuke weetjes nog meer
 plezier aan het houden 
van kippen in de achter-

tuin te laten beleven.

redactiedkl@avicultura.eu

De “KippenLiefhebber” 
is een digitale uitgave 

van

RECHTspraak voor 
de haan...
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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

Deborah Mitford, 31 maart 1920 – 24 september 2014
Ze was een hertogin zoals stervelingen zich zo’n vrouw van adel 
voorstellen. Bovenal was ze de laatste van de zes befaamde 
Mitford-zusjes, wier levens de twintigste eeuw weerspiegelden. 
En ze was een kippenliefhebster!

Na de dood van de Queen Mother in 2002 zaten de Britten verle-
gen om een nationale lievelingsoma. 
Al snel werd een opvolgster gevonden in de persoon van Deborah 
Mitford, de hertogin van Devonshire. Ze was een hertogin zoals 
stervelingen zich zo’n vrouw van adel voorstellen. 

De hertogin van 
Devonshire. 
In satijnen jurk 
met een parel-
ketting om voert 
ze haar kippen.



Nostalgie
Ze groeide uit tot de oogappel van 
haar vader, de Tweede Baron Redes-
dale, die als beroep ‘Eerbiedwaardige’ 
op de geboorteakte had geschreven. 
Haar zussen plaagden Debo, die 
meer interesse toonde voor kippen 
dan voor boeken en charismatische 
politici.

Met haar liefde voor eenvoudige 
plattelandsgeneugten, de neiging 
om spanningen met een grappige 
opmerking te relativeren en de ge-
woonte om af te gaan op het gezond 
verstand was ze ook gezegend met 
een goede pen. Haar werk kenmerkte 
zich door humor en zelfrelativering. 
Als kind van het tijdperk van de ‘stiff 
upper lip’ had ze een hekel aan zelf-
medelijden.

Haar eigen leven leek van buiten op 
een sprookje. 
Ze danste met John F. Kennedy (ver-
re familie), hing aan de lippen van 
Winston Churchill, ontfermde zich 
over de jonge Lucian Freud, had plezier met haar oom Harold Mac-
millan, charmeerde John Betjeman, liet zich fotograferen door Mark 
Testino en raakte nauw bevriend met prins Charles, die Chatsworth 

gebruikte voor geheime weekend-
jes met Camilla. 

Op Chatsworth was ze omringd 
door Poussins en Rembrandts, al 
voelde ze meer voor het werk van 
Beatrix Potter. 
En als een eeuwige puber bewon-
derde ze Elvis.

Actief blijven, dat was altijd haar 
devies. 
Zelfs nadat ze Chatsworth, dat 
groter is dan Versailles, na de dood 
van haar man had verruild voor 
een pastoriewoning in het naburige 
Edensor, bleef ze druk, en vulde 
haar dagen met het luisteren naar 
de scheepsberichten en... met het 
voeren van haar kippen.



Foto van de Maand

Fayette Kroes met haar kuikentje 
(Ingezonden door Lucy Kroes). 



In Weert (provincie Limburg) is 
bij een kalkoenbedrijf 
vogelgriep (H5) vastgesteld. 
Het gaat waarschijnlijk om een 
hoogpathogene variant van de 
vogelgriep. 
In een straal van 1 kilometer 
rond het bedrijf ligt een leghen-
nenbedrijf. Om verspreiding van 
het virus te voorkomen, worden 
het besmette bedrijf en het leg-
hennenbedrijf in de 1 kilometer-
zone geruimd. Op het besmette 
bedrijf gaat het om circa 13.000 
dieren. 
Op het bedrijf in de 1 kilometer 
zone zijn 66.000 leghennen. 
De ruimingen worden uitgevoerd 
door de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer 
rond het besmette bedrijf in 
Weert liggen 7 andere pluimvee-
bedrijven. Deze bedrijven wor-
den bemonsterd en onderzocht 
op vogelgriep.

Vervoersverbod
In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 
128 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod 
voor pluimveebedrijven afgekondigd in de zone van 10 kilometer 
rond het bedrijf in Weert. 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. 
Een gedeelte van de 10 kilometerzone ligt in België (gemeenten 
Kinrooi en Bocholt).

Maatregelen
Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel 
gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Ook dierentuinen, 
kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen 
zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen 
zodat deze dieren niet in contact komen met wilde water-
vogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de die-
ren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook 
is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee 
en watervogels.

Op 21 mei 2021 is vogelgriep vastgesteld 
bij een kalkoenbedrijf inWeert



In Duitsland wordt het leven in 
landelijke gebieden wettelijk beschermd

Na Frankrijk ziet nu ook Duitsland het 
belang in van het leven in landelijke 
gebieden, en al de geluiden en geuren die 
daarbij horen:

Frankrijk heeft landelijke geluiden en 
geuren van dieren als cultuurgoed wet-
telijk vastgelegd! Aangezien dit een 
algemeen probleem van verstedelijking 
is, of eigenlijk van stedelingen die op het 
platteland in dorpen gaan wonen, en zich 
in heel Europa afspeelt, zouden plat-
telandsgebieden in Nederland en België 
en eigenlijk in heel Europa zo’n bescher-
ming moeten krijgen.

Hoever gaan buren als 
dictators? Ik trof dit 
berichtje aan:
Ik wil graag met kippen 
houden starten. Maar 
heb overleg gehad 
met buren en die zien 
het niet zitten, want 
ze hebben angst voor 
muizen…

Wettelijke bescherming van het plattelandsleven...
nu Nederland en België nog...



Die hoge loopplankjes toch...

Help! Ik durf niet... 
ik heb hoogtevrees...

Zou van jongs af aan leren traplopen helpen...? (Foto: Esther Melenhorst). 



Zijn rauwe eieren veilig om te eten?
Zijn rauwe eieren veilig om te eten?
Zeg ‘voedselvergiftiging’ en iedereen begint over rauwe eieren, 
rauw kippenvlees en schelpdieren. 
Toch is het risico op een salmonella-besmetting via eieren inmid-
dels minimaal. 
Er schuilen veel grotere risico’s in het bewaren en eten van bij-
voorbeeld een restje rijst. Of een voorgesneden salademix.

In 1988 moest de Britse minister Edwina Currie van Volksgezond-
heid aftreden vanwege haar opmerking: 
“het grootste deel van de eierproductie in ons land is tegenwoor-
dig, helaas, besmet met salmonella”. 
De eierverkopen liepen met meer dan 60% terug en 4 miljoen leg-
hennen werden afgevoerd omdat er geen afzetmarkt was voor hun 
eieren. Het droevige is dat Currie schromelijk overdreef. Op het 
moment dat zij haar uitspraak deed werden er 12.300 salmonella 
gevallen in eieren aangetroffen op een totale consumptie van 11,4 
miljard eieren. Dat is een verwaarloosbaar percentage. Britten 
eten dagelijks 31 miljoen eieren. 
Maar het kwaad was geschied: 
salmonella en eieren waren voortaan onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld.

Eieren
Nog steeds krijgen zwangere vrouwen, jonge kinderen en oude-
ren, ook in Nederland, 
het advies geen rauwe 
of zachtgekookte eieren 
te eten. 

Feit is dat Groot-Brittan-
nië in 1998 het vaccine-
ren van legkippen tegen 
salmonella invoerde. 

In Nederland, zo meldt 
het Voedingscentrum, 
zijn dankzij continue 
preventieve contro-
les nog maar 3 op de 
10.000 eieren met sal-
monella besmet.

Voedselvergiftiging van plantaardige oorsprong
Er zijn tegenwoordig heel andere bronnen van voedselvergiftiging, 
waar mensen zich veel minder of zelfs helemaal niet van bewust 
zijn. 
Dat voedsel van plantaardige oorsprong voor problemen kan zor-
gen is nog vaak onbekend. 

Door 
Mike Verest



Zijn rauwe eieren veilig om te eten?

De EHEC-uitbraak van 2011 vond z’n oorsprong in door (uit mensendar-
men afkomstige) E.coli besmet fenegriekzaad. (EHEC is een E.Colistam). 
En recent zijn er uitbraken geweest waar mensen ziek zijn geworden –of 
zelfs overleden– van waterkers, selderij, pindakaas en cantaloupe me-
loenen, schrijft BBC News Health. 
In principe kunnen alle in de volle grond geteelde producten gevaar-
lijke bacteriën bevatten. Aarde is immers een medium dat krioelt van 
de microben. Ook kunnen er via irrigatiewater vervelende beestjes in 
de groenten terecht komen. En wat te denken van de dierlijke meststof-
fen? Je moet dus echt niet alleen oppassen voor producten van dierlijke 
oorsprong.

Rijst, pasta, couscous
En er is nog een andere ‘gevaarlijke’ categorie waar vrijwel niemand 
zich van bewust is. Rijst, pasta en couscous: zetmeelhoudende voe-
dingsmiddelen die veel vocht bevatten. Hoe vaak komt het niet voor dat 
je een restje overhoudt en dat een volgende dag verwerkt in een salade 
of even opbakt? 
In rijst kan echter Bacillus cereus voorkomen, een bacterie die prima 
tegen hitte kan. De sporen van deze bacterie overleven dus het kook-
proces en kunnen tijdens het afkoelen volop kiemen, vooral als dat 
afkoelen (te) geleidelijk gaat.

Hoe kun je voedselvergiftiging voorkomen? 
De bekende adviezen: je handen wassen, wassen van snijplanken en 
messen, wassen van groenten, voordat je gaat schillen. 
Door en door verhitten en áls je wat overhoudt, dat zo snel mogelijk 
koelen. 

Een zachtgekookt eitje kan met een gerust hart worden gegeten. 
In de keuken loeren veel grotere en onvermoede gevaren.



Ik ben Jacky, 25 jaar, en ben nu ongeveer een jaar de 
trotse eigenaar van mijn eigen Cochinkrieljes. 

Hoe kom ik er eigenlijk bij om kippen te gaan houden, 
en waarom vind ik dit eigenlijk zo leuk? 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het niet anders 
zou willen... 
Ik kom uit een ‘dierrijk’ gezin en ben dus niet anders 
gewend dat er dieren om je heen lopen. 

Als het kon zou ik heel Artis in de Achtertuin willen 
hebben wonen. Natuurlijk is dit gekheid, maar ik zou 
absoluut niet zonder mijn dieren willen/kunnen. 

Tijdens mijn basisschooltijd 
hadden mijn ouders Brahma-
kippen. Ik kan mij nog herin-
neren dat mijn broer en ik 
met onze vader mee moesten 
naar een boer omdat we niet 
alleen thuis mochten blijven. 
Deze man had wat Brahma-
kippen lopen. Mijn broer en 
ik vonden de kippen maar 
wat interessant... oooh wacht 
maar even, ik heb nog één 
kuiken over, gaf de boer aan. 
Het was een haantje... We 
waren helemaal verliefd en 
voor we het wisten zaten we 
in de auto onderweg naar huis 
met Dotje op schoot. 

Cochinkrieltjes en een Shadow...

Door 
Jacky Schrijver



Mam was iets minder blij
bij thuiskomst... 
Mijn vader begon aan het 
timmeren, er werd een 
mooi hek geplaatst en Dot 
werd verblijd met 4 mooie 
dames. We gingen een 
super mooie tijd tegemoet 
met veel mooie en waar-
devolle herinneren... 
Maar goed, aan al het 
moois komt een einde... 
Na wat nare ervaringen 
wilden mijn ouders geen 
nieuwe kippen meer, en 
verdween de kip bij ons 
op de boerderij en werd 
het langzaam aan een afgesloten tijdperk...

Nu, jaren later, ben ik zo’n 3 jaar geleden samen gaan wonen met 
mijn vriend. Ook hier mag de beestenboel niet ontbreken... maar 
buiten bleef het stil en rustig... een groot ongebruikt stuk grond 
wat er maar leeg en kil bij lag... 
Het smeekte om een beetje leven. 

Cochinkrieltjes en een Shadow...



Ik wist eigenlijk niet goed wat wij er mee moesten, tot mijn kippen-
kriebels weer begonnen te kriebelen... dit ging alleen niet zo soepel 
als dat moment dat mijn broer en ik aan de hand van paps bij de 
boer naar zijn kippen stonden te kijken. Mijn vriend houdt niet van 
kippen... überhaupt alles wat veren heeft moet uit zijn buurt blij-
ven...

Dit werd geen makkelijke opgave en heeft heel wat uren zeuren en 
gemopper gekost... 
Maar goed, alle mooi dingen komen langzaam en soms moet je het 
juiste moment afwachten om goed te kunnen onderhandelen. En 
jawel, na een jaar leek dat moment daar! 

Mijn vriend zijn hobby is zijn motor en hij had toch wel een hele 
mooie motor te koop zien staan, dus ‘eigenwijze hij’ ging zijn oude 
motor verkopen en die andere mooie Honda Shadow ophalen... 

Ik schonk hier niet veel aandacht
aan, en dat vond hij maar dom... 
Ik wees hem er op dat als hij niet 
wilde luisteren wanneer ik over 
kippen begon, waarom moest ik 
dan wel luisteren als hij een andere 
motor wilde kopen...!? Toch? 
Opeens wou hij luisteren... 
“Maar wat moet je er nou mee” zei 
hij nog... 

Nou, net als hij met z’n motor... 
Genieten..... 

In een relatie moet je compromissen sluiten...
 
Dus daar kwam een Honda Shadow met 
6 versnellingen de garage ingerold en 
achter in de tuin werd een kippenhok 
gebouwd voor zes Cochinkrieltjes! 

En wat ben ik gek op ze! 
Mijn vriend vind ze stiekem nu ook wel 
leuk... 

Maar goed, dit moet ik niet te veel aan-
moedigen zegt hij dan lachend...
want voor ik het weet zijn het er tien... 
en... ik kan dat niet ontkennen  :-)

Cochinkrieltjes en een Shadow...



Ochtendhumeur...
‘t Is maandag man... 
Wat mot je...?
(Foto: Sabrina Jonkman-Brouwer).

Kip van de Maand



Door 
Jan Eenvoud

Overpeinzingen van Jan Eenvoud
Gezegdes
In mijn jeugdjaren stond ik weleens te kijken hoe mijn vader
een kip aan het slachten was. 
Dat gebeurde op de hoek van de oude schuur, aan het boven-
ste scharnier van de deur.                                                              
Het was een gesmeed ijzeren scharnier, en het zat op de 
goede hoogte om met een rechte rug te werken. 
De kip werd onthoofd en met een zakkentouwtje onderste 
boven aan het scharnier gehangen. Zakkentouwtjes waren er
toen nog genoeg, omdat het voer nog in jutte zakken werd 
afgeleverd. Er werd een emmer onder de kip gezet voor het 
slachtafval. De kip werd in kokend water gedompeld en kaal 
geplukt en klaar. Want van een kale kip valt niets meer te 
plukken. Vervolgens werd de krop er afgesneden en soms zat 
daar glas of lang gras in, waar het dier last van heeft gehad. 
Kijk zei vader dan, dat heeft hij niet kunnen verkroppen.                                                                                                                                      
Vervolgens werd de kip opengesneden en alles eruit gehaald.
Eerst de maag, ook deze werd opengesneden en schoonge-
maakt. Soms zat er een te grote kiezelsteen of zelfs een 
knikker in. Zoiets heeft hem te zwaar op de maag gelegen
zei mijn vader dan. De lever was soms te licht en soms zaten
er witte blaasjes op. Kijk die heeft iets op zijn lever, dat is 
niet goed, zei vader dan. Als de lever goed is, dan is die bijna
donkerbruin van kleur. Ook die werd schoongemaakt, maar
dan moest hij de gal wel van de lever halen. De gal zit name-
lijk aan de lever vast, en als er maar iets van die groene 
smurrie over de lever kwam werd hij bitter en was hij niet 
meer te eten. Je kon de boel dus heel snel vergallen.                                                                                                                                       
En als laatste kwam het hartje aan de beurt, verhoudingsge-
wijs met de mond van het diertje had hij maar een klein 
hartje. Al deze organen werden in de soep meegekookt, 
dit gaf een heerlijke pan soep en niets ging overstuur.                                                                                                                                       
Maar met dat kippen slachten leerden je een goede werk-
houding te bepalen, al het vlees te benutten en hoe een 
levend wezen in elkaar zit, maar dit is nog niet alles.                                                                                                                      
Mede hierdoor heb ik spreekwoorden beter leren begrijpen, 
zoals :                                                                                                                                              
Praten als een kip zonder kop.                                                                                                                          
Van een kale kip kun je geen veren plukken.                                                                                                                                         
Je kiplekker voelen.                                                                                                                                          
Dat is moeilijk te verkroppen.                                                                                                                                      
Het kan je te zwaar op de maag liggen.                                                                                                                                           
Hij heeft iets op zijn lever.                                                                                                                                           
Hij heeft de boel vergald.                                                                                                                                         
Hij heeft een grote mond en een klein hartje.                                                                                                                                           
Met de kippen op stok.
                                                                                                                                        
Dus een kip slachten is zeer leerzaam, want 
zo is het eenvoudig.                                               



Dubbeldooiers komen regelmatig voor. 
En een enkele keer zelfs drie-dooiers. 
Kunnen daar kuikens uit komen? 

In een gewoon ei ligt het 
kuiken opgevouwen en 
vult, op de luchtkamer na, 
het hele ei. 

Dubbeldooiers zijn niet twee keer 
zo groot als een gewoon ei en heb-
ben niet evenredig meer ruimte voor 
twee kuikens en het eiwit dat die 
moeten die delen.

Er kunnen echter wél twee kuikens in 
een dubbeldooier groeien. Deze zijn 
geen ééneiige, maar tweeeiige twee-
lingen. Vaak sterven ze, doordat ze te 
weinig ruimte hebben om zich te ont-
wikkelen. Als de kuikens het stadium 
van uitkomen al halen, dan kan slechts 
één van beide (meestal echter geen 
van beide) de luchtkamer aanpikken 
voor de eerste teug zuurstof, om daar-
na te beginnen aan het openpikken
van het ei. De ander dus niet, en die 
zal sowieso sterven. 

In een uitzonderlijk geval zijn de twee kuikens (bijna) volgroeid. 
Het kuiken dat wel aan het aanpikken is begonnen, kan zich ver-
volgens onvoldoende bewegen om daadwerkelijk uit het ei te 
komen. 

Komen uit dubbeldooiers twee kuikentjes?

(Foto: Liesbeth Hellemans).

Dubbeldooier met een gestorven tweeling.



(Foto: Tammy Clinton).

In een uitzonderlijk geval absorbeert het ene embryo gedeeltelijk 
het andere. Het uitkomende kuiken heeft dan een deel van het 

andere kuiken aan zich vergroeid als 
Siamese tweeling. 

Komen uit dubbeldooiers twee kuikentjes?

Ook kuikens met meerdere poten zijn in feite 
Siamese tweelingen. Levensvatbare kuikens met 
vier poten komen voor. De ‘extra’ poten zitten 
soms op de vreemdste plekken.



Komen uit dubbeldooiers twee kuikentjes?

Tweekoppig kuiken 
(Foto: Eierbroederij Kallenkote).

Een levende tweekoppige 
kip is onmogelijk.

Ook kuikens met twee koppen 
als Siamese tweelingen komen 
voor. Deze zijn echter niet le-
vensvatbaar.



Velen willen iets zelf creëren: een variëteit, een kleur in een 
ras of… een heel nieuw ras!
Herman van Olst maakte een plan: Een zo hoog mogelijke kip fokken 
met naakte lange hals, lange benen met vier tenen, een spitskuif en 
een hoorntjeskam. Dat vond hij wel iets adelijks hebben. 
Pas na aanvang bedacht hij de naam: Castle. 
Want het kasteel Vorden ligt vlakbij.

Het basismateriaal had hij al: de kuif en de kam van zijn Appenzel-
ler Spitskuiven en de naakte hals kwam van zijn showgirls, dat zijn 
Zijdehoenders met een naakte hals.
Voor de hoogte en straks ook het vriendelijke karakter gebruikte hij 
een te forse Modern Engelse Vechtkriel (MEV). Na de eerste paring 
van MEV x Showgirlkriel gaf de F 1 mooie hoge dieren, de helft met 
naakte hals en enkele kam. Bij de volgende generatie had hij al wat 
dieren met spitskuif, hoorntjeskam en vier tenen. Door de combina-
tie van deze drie rassen was er veel hoogte verloren. Daarom kruiste 
hij opnieuw een MEV in. Als in principe alle onderdelen aanwezig zijn 
hoeft hij door onderlinge paring alleen te selecteren op hoogte, be-
spiering en karakter. Door ook dieren met bevederde halzen aan te 
houden zijn ze ook aantrekkelijk voor degenen die niet van naakte 
halzen houden. In principe kan het uiterlijk gladvederig, krulvederig 
(afkomstig van de Annaberger krielen, dat zijn krulvederige Spits-
kuifkrielen) en zijdevederig (afkomstig van de Showgirls) zijn. Ook 
zijn er dieren bij met donker vel, afkomstig van de Showgirls, die 
blauwe oren laten zien. Zelf noemt hij dat adelijk blauw bloed... 
Als je weet waar je mee bezig bent kun je veel bereiken in enkele 
generaties. 
Castle, een ras in wording, heeft een Facebookgroep met meer dan 
100 leden uit meerdere landen, die het leuk vinden om te volgen 
waar Herman van Olst mee bezig is. 

CASTLE... Een ras in wording...

Kasteel “Vorden“, één van de acht kastelen waar Vorden o.a. door 
bekend is.



Een fantasie die bijna werkelijkheid 
geworden is …
Vier jaar ben ik er mee bezig en er is in 
die tijd al heel wat bereikt.

Een beetje over het hoe en wat:
Na enkele jaren duiven heb ik ook al 
ruim 50 jaar kippen, begonnen met een 
paar gekregen Wyandottekrielen, daar-
na ruim 40 jaar Doornikse krielen  maar 
ook al meer dan 45 jaar Appenzellers. 
Eerst ook samen met mijn vader die in 
NL de grote zwarte ter erkenning ge-
bracht heeft.
Ongeveer 40 jaar geleden ben ik be-
gonnen met de keurmeestersopleiding, 
waar ik al snel weer mee stopte omdat 
we een eigen bedrijfje begonnen.
Dertien jaar geleden heb ik die opleiding 
afgemaakt, met o.a. een 10 voor erfe-
lijkheidsleer...
Voor die opleiding had ik het boekje Er-
felijkheid nodig van Doeksen. 
Dat boekje is zwaar verouderd en ach-
terhaald, maar de grondbeginselen 
stonder er wel in.
Omdat ik in een Amerikaans boekje las 
dat er van een vrij klein ras als de Ap-
penzeller nooit een kriel zou komen, 
was dat voor mij de uitdaging om dat 
toch te proberen. Na ca. 30 genera-
ties fokken uit een kruising tussen een 
vuilwitte Hollandse Kriel en een grote 

CASTLE... Een ras in wording...

Eenvoudige schets zoals de haan er onge-
veer uit moeten gaan zien.

Appenzeller en met behulp van het boekje van Doeksen kwamen ze 
er, wat in 2003 resulteerde in de erkenning van de Appenzeller Spits-
kuifkriel door de toenmalige NHDB.  
Uit die Spitskuifkrielen zijn inmiddels ook Annaberger krielen ont-
staan, met krullen, geleend van een Serama en toevallig kwam daar 
ook de kleur chocolade mee...

Omdat ik hou van het bijzondere heb ik uit Frankrijk en Denemarken 
Zijdehoenkrielen op de kop getikt met naakte hals. Die waren eigen-
lijk nog niet klein genoeg, maar ben nu na een paar generaties een 
eind op weg naar echte krielen.
Ik had ze ter erkennig willen aanbieden maar de standaardcommissie 
wil ze helaas niet.

In Amerika hebben ze ook de grote zijdehoenders met naakte hals 
en die noemen ze daar “Showgirls“.

Door 
Herman van Olst



CASTLE... Een ras in wording...

Zelf vind ik die ook mooi maar 
vind de naam niet zo toepasse-
lijk, in mijn ogen zijn het eerder 
“Theemutsen“ dan “Showgirls”, 
want daar stel ik me toch iets 
eleganters bij voor. Sorry, ik heb 
het over kippen, niet over men-
sen en wil ook geen enkele ver-
gelijking maken.
Mede aan de hand van het oude 
boekje van Doeksen maakte ik 
een plan... Vaak, als ik even niks 
te doen heb, zit ik allerlei creaties 
te bedenken... 
Ook als ik op een show een dier 
zie waar een fout aan zit denk ik 
vaak: die eigenschap heeft ras x, 
y, of z veel beter. Zelf ben ik vrij 
snel geneigd om door te kruisen 
een bepaalde eigenschap gewoon 
van een ander ras te “lenen“. 
Als je dan niet terugpaart, maar 
gewoon de F1 inteelt is het vaak 
zo gepiept...

Toevallig had ik net een Serama 
gekruist met een Modern Engelse 
Vechtkriel (MEV) om wat meer 
hoogte te krijgen, en bedacht 
wat uit een kruising van de MEV 
kriel x Showgirlkriel zou kunnen 
komen..... 
In mijn ogen moest het hoger en 
eleganter en het vertrouwelijke 
karakter van de MEV kriel is ook 
niet verkeerd.
Beide rassen waren aanwezig en 
de paring ging prima.
Na een een paar maanden de eer-
ste kuikens met mooie lange beentjes en een mooie lange hals waar-
van de helft ook een naakte hals had en allemaal 5 tenen.
Ook hadden ze, zoals verwacht, geen zijdeveren meer.
Pas toen de eerste generatie er was en er al elegant uitzag besefte 
ik dat het een zekere potentie had en besloot ik om ze lekker inter-
nationaal “Castle“ te noemen. Toevallig woon ik in Vorden (gemeente 
Bronckhorst) waar ze acht kastelen hebben.
Mijn fantasie ging ook behoorlijk op de loop... 
Ik maakte een schets en stelde een globale standaard op:
Het belangrijkste was hoog, elegant en met een trotse houding, alsof 
het van adel is.

De stamvader en moeder, een vrij forse Mo-
dern Engelse Vechtkriel en een mooi klein 
Showgirlkrieltje.



CASTLE... Een ras in wording...

Maar niet alleen een hogere 
Showgirl moest het zijn. De 5e 
teen van de naakthals Zijdehoen-
ders moest er af, voetbevedering 
komt de elegantie ook niet ten 
goede en moest weg, en de kop 
moest die van de MEV worden, 
maar niet met een enkele kam, 
maar met een hoorntjeskam en 
een mooie smalle spitskuif.
De houding moet vrij opgericht 
met weinig staart.
Uiteindelijk zal het een soort 
halfkriel worden tussen de 800 
en ongeveer 1500 gram, doordat 
er allerlei krielrassen “in gestopt” 
zijn. Naar verhouding hoog, maar 
een lager gewicht is ook prima.
Tijdens het opgroeien meet ik ze 
geregeld van teennagel tot puntje 
van de bovensnavel en dan geheel 
gestrekt.
Bij dezelfde maat geef ik de voor-
keur aan de lichtste in gewicht.

Ik had een kruising van gladve-
derig MEV x naakthals Zijdehoen, 
maar nu moest de juiste kam en 
kuif er nog op, die had ik van de 
Appenzeller kunnen halen maar 
ik heb een Annaberger kriel ge-
bruikt....
Maar ja, door die kruising werd 
gelijk weer een stuk hoogte in-
geleverd, maar er kwam wel een 
spitskuif op. Een deel had een 
naakte hals en ook met krulveren.

De meeste nakomelingen hebben 
ook al 4 tenen en af en toe nog 
iets beenbevedering.
Om weer meer hoogte te krijgen 
heb ik een witte MEV kriel inge-
kruist wat ook het karakter goed 
gedaan heeft.
Hoewel de “standaard“ glad, krul 
en zijdevederig aangeeft vind ik 
dat het type bij krul niet zo mooi 
uitkomt. 

De stamvader met 
enkele F1-kuikens met 

naakte hals



CASTLE... Een ras in wording...

Zelf prefereer ik eigenlijk 
zijdevederig omdat daarbij 
het type het mooist te zien 
is, en ze bijna niet kunnen 
vliegen.
De wat minder hoge met 
zijdeveren zijn eigenlijk zij-
devederige Spitskuifkrielen, 
ook niet verkeerd, want die 
vliegen niet zo hoog als de 
gladvederige.

Qua kleur is wat mij betreft alles mo-
gelijk, ook komen ze nog voor met de 
donkere huid van het Zijdehoen, als 
ze dan witte oren hebben lijkt het wel 
adellijk blauw bloed...

Nog uit de Appenzellerlijn had ik ook 
een soort goudkleurige haan. Inmiddels 
heet die Rex en heeft zich ontwikkeld 
tot een prachtige Castle met zijdeve-
ren. Hij heeft al bewezen dat je ook 
scheikuikens kunt fokken met zilver-
achtige hennen.

Als je zo bezig bent komen allerlei er-
felijke eigenschappen langs die weer te 
verklaren zijn naar de wetten van Men-
del. Dat is al met al ook heel leerzaam.

Ik weet niet hoe het komt, maar veel 
dames vinden ze leuk, maar sommige 
ook foeilelijk hoor! En dan is het vaak 
de naakte hals die hen stoort, maar 
met bevederde hals kan ook net zo 
goed.

De F1 x Annaberger kriel geeft o.a. 
Spitskuifkrielen met naakte hals.

Kuiken dat nog op 
een showgirlkriel 

lijkt, maar met blan-
ke huid en 4 tenen.



CASTLE... Een ras in wording...

Als je fokt met naakthals 
met een veerplukje/toefje 
gekruist met bevederde 
hals, dan krijg je 50% 
naakthals. 

Vaak geven die mensen 
ze ook een naam: Herman 
woonde bij Petra, Ollie 
woont in Chateau Dillis 
en Rex bij Boyd’s Animal-
house... 
Veel dames hebben ook 
een naam, maar die kan ik 
niet allemaal onthouden.

De eerste Castle op 
jonge leeftijd.

De smalle spitskuif en de hoorntjes-
kam zijn goed te zien, bij sommige 
nog mooier en typischer dan bij het 
uitgangsmateriaal.

De eerste Castle op latere leeftijd met 
Spitskuif en hoorntjeskam. Door de don-
kere huid heeft die blauwe oren.



CASTLE... Een ras in wording...

Na het voor de tweede 
keer inkruisen van MEV 
(een witte) bleek daar 
ook koekoek achter te 
zitten.....ook zijdevede-
righeid komt terug.



Drie mooie witte maar mogen nog hoger...

CASTLE... Een ras in wording...

Rex is net hier weer even terug om zijn  
kunsten te vertonen....

Ik heb geen enkele intentie om ze ooit ter 
erkenning aan te bieden, ik ben dik tevre-
den zoals het nu loopt.

Wat ook nog een leuk bijkomend voordeel 
is, is dat de hennen net zo mooi zijn of 
soms mooier dan de hanen, bij Appenzellers 
heb je dat ook. 

Je kunt een Castle met 
een bevederde hals ook 
beschouwen als een heel 
hoog gestelde Spitskuif-
kriel.
Inmiddels zijn er ook en-
kele medefokkers begon-
nen, waarmee we onder-
ling dieren uitwisselen. 
Daar ben ik heel blij mee!

Rex, een mooie zijdevederige met 
bevederde hals.

Een hele mooie witte, die nog hoger 
mocht.



Recepten
Recept voor Ei, maar dan anders: Lunchgerecht

Nodig:
 Eieren 
 tomaten
 uien
 zout peper
 Boter

Werkwijze:
 snij de tomaten en de uien in blokjes.
 bak ze in een koekenpan even aan en voeg de   
 eieren toe en laat deze meebakken 
 roer als de eieren bijna gaar zijn deze met een   
 garde door elkaar en breng ze op smaak    
 met zout en peper.  

Serveertip:
 Gebruik eens in plaats van boterhammen  toast 

Smakelijk eten!

Door 
Wim Meijer

(Chefkok)

En uiteraard(?) hebt u uw partner op moederdag 
verrast met een mooie bos bloemen toch? 
(Foto: Carmen Olijhoek).



Het haantjesprobleem lijkt zich binnen niet al te lange tijd alleen 
nog voor te doen bij hobbyfokkers. De Duitse consument wil na-
melijk alleen nog eieren ‘’Ohne Kükentöten’’. 
Per 1 januari 2022 geldt er in Duitsland een verbod op het 
doden van haantjes, wat grote gevolgen heeft voor de export 
van Nederlandse eieren. 
De Nederlandse haantjes worden in de nabije toekomt alleen nog 
in het embryonale stadium uitgeselecteerd. 
(Zie De KippenLiefhebber nr. 1). 

Of ze gaan op transport naar Polen 
waar ze worden vetgemest en ge-
slacht, zo bericht website Boerderij. 
Selecteren in het embryonale sta-
dium is mogelijk dankzij de in-ovo-
methode, waarmee het geslacht al 
in het ei kan worden bepaald. 
Vetmesten in Polen is het alterna-
tief. In Nederland is geen ruimte 
om jaarlijks zo’n veertig miljoen 
hanenkuikens te herbergen. 

Als het doden van eendagshaantjes 
is opgelost, dan bestaat er alleen 
bij de hobbykippenhouders nog een 

haantjesprobleem. Dat is wat betreft omvang niet te vergelijken 
met het probleem van de pluimvee-industrie. Maar het hanen-
overschot bij hobbyfokkers leidt zo nu en dan wel tot discussies 
en misstanden. Hanen worden gedumpt of op ondeskundige wijze 
aan hun eind geholpen. 
Kleindierned heeft er onlangs voor gepleit dat fokkers de mogelijk-
heid behouden om hun dieren zelf te kunnen blijven doden, mits 
dat volgens de regels gebeurt. (Lees: ‘Fokkers ageren tegen ver-
bod op zelf doden van dieren’ hierna). De hanen laten opgroeien 
en ze vervolgens zelf slachten en opeten is in hun ogen vaak de 
enige en beste optie. 
Het doden van pasgeboren kuikens biedt -los van de ethische 
vraag- geen soelaas, omdat pas na enkele weken en soms pas na 
maanden voor een leek is te zien of het om een hen of een haan 
gaat. Kuikensexers die hobbyfokkers kunnen helpen bij het selec-
teren van pasgeboren haantjes en hennetjes, zijn zeer schaars in 
Nederland. 

In 2013 waarschuwde Bonne Hylkema in het magazine Levende 
Have al, dat er in de hobbyfokkerij wel eens een groot probleem 
kon ontstaan. Alternatieven, zoals seksen op slagpinnen of kleur, 
zijn voor fokkers vaak niet bruikbaar, aldus Hylkema. 

Speelt het haantjesprobleem in de toekomst 
alleen in de hobbyfokkerij?

Bron: 
Levende Have



Het recent verschenen boek “KIPPEN... Is het nou een hen...? 
Of... toch een haan?” biedt hen een goed houvast. 

Liefhebbers zullen meestal de kuikens
ongeveer een maand oud of veel 
ouder -denk aan Zijdehoenders, daar 
kan het wel vijf maanden duren voor-
dat het geslacht is vast te stellen- 
moeten laten worden. Voor sommigen 
is dat geen probleem. Die willen graag 
zien hoe ze uitgroeien. 
Maar er is nu eenmaal niet voor 
alle hanen een plek onder de zon. 
Dit houdt toch in dat haantjes gevoerd 
moeten worden, terwijl je weet dat er 
maar een paar van in leven blijven. 

Een hobbykippenhouder die wel kui-
kens, maar geen haantjes wil en daar 
ook geen ruimte voor heeft, doet er 
goed aan om een broedse kip pas op 
bevruchte eieren te zetten als er ie-
mand is die de hanen wel wil hebben. 
Is er wel ruimte om haantjes op te 
laten groeien, maar wil je zelf niet 
slachten, dan zou je ze op slachtrijpe 
leeftijd kunnen wegbrengen naar bij-
voorbeeld de kleinschalige houderij en 
slachterij Walnoothoeve in Hoeven.

Speelt het haantjesprobleem in de toekomst 
alleen in de hobbyfokkerij?

Hanen zijn een miljoen jaar geleden ‘ontmand’
Hanen zijn een symbool van mannelijkheid, maar gek genoeg heb-
ben ze geen penis. Die zijn ze ongeveer een miljoen jaar geleden 
kwijtgeraakt. Er resteert nog slechts een rudimentaire vorm, die 
alleen de eerste drie dagen na de geboorte zichtbaar is. 
Een vruchtbare haan brengt zijn zaadcellen via zijn cloaca -het 
veelzijdige gaatje van zowel de mannelijke als de vrouwelijke kip- 
in de cloaca van de hen, waar ze vervolgens richting de eierdooier 
in de eileider gaan.

Alle kenmerken waarmee het geslacht kan 
worden bepaald op een rij!
Zie www.avicultura.eu!





Oh leuk... Kuikentjes...
En dan? 

Overtollige haantjes...

Het gras brult de grond 
uit. En velen krijgen het 
voorjaar in hun hoofd...

Er waren al wat kipjes... 
en wat zou het toch leuk 
zijn om wat eitjes on-
der een van de broedse 
kipjes of in de broedma-
chine te leggen...
Maar ja, ze hadden 
geen haan, dat kon 
niet vanwege de bu-
ren. Waar haal je dan 
bevruchte eieren vandaan? De kinderen zoeken op 
internet. “Papa, die met die krulletjes vind ik leuk!” 
zegt de een. “Nee, die met die naakte halsjes zijn veel 
leuker!” zegt de ander. 
Ze vonden een advertentie van iemand die van bei-
de soorten eitjes aanbood, van een toompje kippen 
waarvan de haan minstens 70% hennetjes vererfde. 
“Vaak zelfs 90%” mailde de verkoopster. 
En papa kocht 12 eitjes...

(Foto: Domenica Visser). 

(Foto: Senna Van Steijn). 

(Foto: Kelly Hertog). 

Een goede meid...
is op haar toekomst voor-
bereid! Zou dat ook voor 
haantjes gelden? 
(Foto: Linda De Bruin). 

Een haan, die maar liefst 
70% hennetjes vererft, 
zou iedereen wel willen 
hebben, en is onmogelijk! 
Toch wordt er zo geadver-
teerd! Dit is letterlijk men-
sen op het verkeerde been 
zetten, ofwel indirecte 
oplichterij!
De natuur is 50/50!
En in de praktijk grillig... 



Oh leuk... Kuikentjes... En dan? 
Overtollige haantjes...

(Foto: Evelien Koote). 

(Foto: Jeroen Conijn). 

Vooral door de kinderen wordt het broed-
proces nauwlettend gevolgd. Na een dag 
of 8 worden de eitjes geschowd, en die 
blijken bijna allemaal bevrucht. De kin-
deren kunnen bijna niet wachten tot de 
21e dag... En jawel, dan zijn er een stuk 
of tien van die pluizige dotjes... 
in allemaal verschillende kleurtjes. Zou 
die kleur zo blijven?
Al snel krijgen de kuikentjes een naam, 
Clara, Dotje, Poppie, Fluffy, ... 
Wat zijn ze leuk! De eerste veertjes ko-
men in de vleugeltjes en ze veranderen 
bijna elke dag. 

Een aantal zijn ook heel 
tam. Plotseling zijn er wat 
verschillen te zien. Zouden 
er draakjes tussen zitten? 



Slechts ter illustratie: 
Een naakthals Sabelpootkriel (Foto: Lauren Taylor). 

Ziet u het verschil tussen een hennetje en een 
haantje ook niet? Is ook best moeilijk hoor! 
Maar toch zijn er meerdere kenmerken zoals de kam, 
de kleur, de dikte van de pootjes, de schouderbotjes, 
de kleur van de snavel, enz waaraan u het geslacht 
kunt zien. Die staan in “KIPPEN... 
Is het nou een hen...? Of... toch een haan?” 
allemaal uitgebreid beschreven, met zo’n 500 foto’s! 
Zie www.avicultura.eu.

Oh leuk... Kuikentjes... En dan? 
Overtollige haantjes...

Een van de vele berichtjes op facebook: 
Ik probeer het nog een keer. Wij zijn op zoek naar een ge-zellig huisje voor deze kleu-rige man. Hij kan hier niet blijven ivm de buren. Wil je meer over hem weten stuur me dan even een berichtje. Geheel gratis. Maar niet ge-schikt voor in de pan.



Oh leuk... Kuikentjes... En dan? 
Overtollige haantjes...

Nee, draakjes komen niet 
uit kippeneieren... 
maar wél haantjes... 
Ach, daar vinden we over 
een poosje wel een plek-
je voor toch? 
Volgens de mevrouw van 
de eieren kunnen dat er 
maar 1 of 2 zijn...
De kuikens groeien op, 
worden halfwas, en al 
snel blijkt dat de tamste 
haantjes zijn... 
en dat zijn er geen 1 of
2, maar 8... Clara blijkt 
Klaas enz. Tja, en toen?
Mama begint adverten-
ties op facebook te zet-
ten. “Gratis af te halen, 
mits een goed thuis 
wordt geboden”.

Ondertussen worden ze groter en groter, en beginnen 
onderling te vechten. Mama wordt wanhopig. 
Waar moet ze met 8 haantjes naartoe?
Dit is een enorm dilemma voor veel kippenliefhebbers!

Want dat willen de kinderen. 
Er komt geen reactie op. 
Het blijkt dat er al honderden 
advertenties op facebook staan 
met “haantje aangeboden”. 
Mama gaat kinderboerderijen af, 
maar iedereen heeft al genoeg 
haantjes. 

Deze lofzang op de 
eigenschappen
van een haan moet
wel geschreven 
zijn door... 
een haan...



Wilt u kuikentjes 
maar géén haantjes? 
Zet dan gesekste 
kuikens onder de 
kloek. Of koop met 
in-ovo geselecteerde 
eieren, waar wél 
alleen hennetjes uit komen. 
(Eierseksen ofwel de 
in-ovo-methode wordt 
door fokkers steeds meer 
toegepast, zie De Kippen-
Liefhebber nummer 1). 
Maakt u zich geen illusies,
de natuur is 50/50, en 99% 
van al die lieve, schattige en 
tamme haantjes belandt op 
één plek!

Oh leuk... Kuikentjes... En dan? 
Overtollige haantjes...



KleindierNed*, een overlegplatform van dierhouderij-
organisaties, wil dat fokkers de mogelijkheid behouden 
om zelf hun dieren te doden. 

In een brief aan minister Schouten en de fratie-
voorzitters van de Tweede Kamer laat het 
platform weten dat een wetswijziging, zoals 
voorgesteld door de Partij voor de Dieren, niet 
gewenst is.
Volgens de Wet Dieren is het op dit moment 
alleen verboden om honden, katten en ganzen 
zelf te doden. Alle andere dieren mogen door 
de eigenaar worden gedood, mits dat op zorg-
vuldige wijze gebeurt. 
Zo moeten dieren voorafgaand aan het doden 
worden bedwelmd. 
Publiciteit rond misstanden en gruwelijkheden 
in de fokkerij, waarbij jonge dieren worden ge-
dood omdat ze niet aan de wensen van fokkers 
voldoen, heeft de Partij voor de Dieren ertoe 
gebracht om een wetswijziging voor te stellen. Die houdt in 
dat particulieren niet langer hun eigen dieren mogen doden.

Hobbydierhouderij komt in de knel
Uit een brief van KleindierNed aan landbouwminister Carola 
Schouten blijkt dat het vooral de fokkers zijn die tegen de 
wetswijziging ageren. 
“Als fokkers van gezelschaps-
dieren en hobbymatig gehou-
den landbouwhuisdieren geen 
dieren meer mogen doden 
ten behoeve van consumptie 
of vanwege ondraaglijk lijden 
of andere ernstige gezond-
heidsproblemen die het wel-
zijn van het dier of andere 
aanwezige dieren aantasten, 
komt de hobbydierhouderij in 
de knel”, aldus KleindierNed. 
“Natuurlijk nemen wij afstand 
van houders die hun dieren 
op onjuiste gronden en op 
wrede wijze doden” voegt 
KleindierNed hieraan toe. 
En: “Wij distantiëren ons van 
de praktijk dat dieren van-
wege een ‘verkeerd kleurtje’ 
gedood worden.”

Fokkers ageren tegen verbod op 
zelf doden van dieren

Door 
Jinke Hesterman,
Redactie 
Levende Have



Eetbare dieren
Uit een toelichting blijkt 
dat KleindierNed de moge-
lijkheid tot het doden van 
eigen dieren wil open 
houden voor houders van 
hoenderachtigen, eend-ach-
tigen, duiven en konijnen. 
De eetbare dieren dus. 

Daarnaast wil KleindierNed 
dat er geen juridische be-
perkingen worden gesteld 
aan het voeren van kleine 
knaagdieren zoals jonge 
hamsters, muizen en 

cavia’s, aan vogels en reptielen. Hiermee sluit KleindierNed het 
voeren van eendagskuikens aan vogels en reptielen uit.

Juiste gronden
Juiste gronden voor het doden van ge-
zelschaps- en hobbydieren zijn volgens 
KleindierNed het doden voor eigen con-
sumptie (gesproken wordt over “particu-
lier huishoudelijk gebruik”), of het doden 
in geval van ondraaglijk lijden en andere 
ernstige gezondheidsproblemen. 
Het doden zelf moet op verantwoorde 
wijze gebeuren. Dit heeft KleindierNed 
uitgewerkt in een document, waarover 
Levende Have eerder heeft bericht. 

Morele grens
In antwoorden op ka-
mervragen laat Schou-
ten weten dat fokkers 
die dieren doden omdat 
ze niet over de juiste 
kleur beschikken wat 
haar betreft een morele 
grens overschrijden. In 
een eerder debat met 
de Tweede Kamer had 
ze al aangegeven dat 
ze het amendement 
van de Partij voor de 
Dieren wil toetsen op 
handhaafbaarheid en 
uitvoerbaarheid. 

Fokkers ageren tegen verbod op 
zelf doden van dieren

Kun jij ‘t al zien? Is het nu een vrouw?
Of toch een man? 
(Foto: Anita Bouwhuijsen-Sitskoorn).



Fokkers ageren tegen verbod op 
zelf doden van dieren

“De uitkomsten hiervan zal ik meewegen bij mijn oordeel over 
het amendement”, aldus Schouten. 
Maar het is de vraag of de door de Partij voor de Dieren voor-
gestelde wetswijziging een meerderheid krijgt in de Tweede 
Kamer.
SP, GroenLinks en D66
SP, GroenLinks en D66 lijken de wetswijziging van de Partij 
voor de Dieren te steunen. De SP laat in vragen over de 
evaluatie van de Wet Dieren weten dat een beperking van het 
huidige verbod tot honden, katten en ganzen “een onbegrijpe-
lijke miskenning is van de intrinsieke waarde van alle andere 
diersoorten. Momenteel beschikken houders over de mogelijk-
heid om dieren te doden op basis van onwenselijke fenotypi-
sche en genotypische eigenschappen.” 

*) KleindierNed is een nieuw platform waarbij de volgende organi-
saties zijn aangesloten: Aviornis, Kleindierliefhebbers Nederland, 
Nederlandse Belangenvereniging va Hobbydierhouders, Nederlandse 
Bond van Sierduivenliefhebbers, Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers, Nederlandse Postduiven Organisatie, Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen, Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland.

Het handhaven 
van dit voorstel, 
als dat al zou 
worden aangeno-
men, is in prak-
tische zin schier 
onmogelijk. 

Het aannemen 
ervan heeft ech-
ter een in de zin 
van dierenwelzijn 
averechts effect. 
Het probleem van 
o.a. overtollige 
haantjes en het 
dumpen daarvan 
in natuurgebieden 
zal exploderen!



Klachten over het kraaien van een haantje?  
 Dank je de koekoek...

Heeft u buren die klagen over een 
kraaiende haan?
Huur een koekoek!

Iedereen heeft er wel eens eentje 
gehoord, een koekoek. 
Meestal in de verte... koekoe...
En iedereen kent wel het politieke 
ikke-nestgedrag van deze vogel.

Maar oh wee, als je zo’n vogel rond 
je huis hebt!
Die pech had ik dus halverwege mei...

Ik had ‘m (of haar?) overdag al ge-
hoord, en geprobeerd weg te jagen, 
maar zag hem niet... 
Dacht dat ‘ie pleite was...
Niet dus...
Midden in de nacht, zo’n twee uur 
achter elkaar:
koekoe koekoe koekoe koekoe, 
zonder pauze.

Duizend keer irritanter dan een kraai-
ende haan... 
Om horendol van te worden, je krijgt 
moordneigingen...
In meerdere talen betekent iemand 
die coucou is dan ook niet voor niets 
dat ‘ie gek is...

Ik weet niet of het mannetje of het 
vrouwtje dit doet. Zal me eigenlijk 
ook een zorg zijn...

Advies:
Heeft u een klagende buur over het 
kraaien van uw haantje? 
Probeer dan ergens een koekoek te 
krijgen, zet die twee nachten in een 
kooi in je tuin.

De klagende buren zullen je smeken om uw haan weer los te laten, 
brengen er wellicht zelf eentje als cadeau...
Geen klagende buur meer? Dank je de koekoek!

Daarna de koekoek weer loslaten... 
en dan maar hopen, dat ‘ie niet in je tuin blijft zitten...

Mannetjes koekoek.

Vrouwtjes koekoek.



Bij verschillende hoenderrassen komen kuiven voor. 
Verscheidene van deze kuifrassen hebben een schedel-
knobbel, waarop de kuif staat ingeplant. 

Deze schedelknobbel wordt 
gevuld door een uitstulping 
van de grote hersenen. 
Dieren met een schedelknob-
bel hebben grotere hersenen 

dan dieren zonder. De hersenuitstulping is de primaire 
oorzaak voor het optreden van de schedelknobbel.

Dieren met een grote kuif hebben vaak een vetbult, 
soms een schedelknobbel. Vooral bij de gebaarde Zij-
dehoenders, in het bijzonder bij de Amerikaanse, kwam 
en komt het voor dat de kuif op een schedelknobbel is 
ingeplant. 

Het verschijnsel kuif is uitgebreid onderzocht (Hurst, 
1905). Er zijn diverse verschijningsvormen, van grote 
volle tot een nekkuifje. Men nam aan dat kuif berust op 
een autosomaal incompleet dominant gen Cr (Cr van 
Crest = kuif). De vorm en de grootte van de kam beïn-
vloeden de vorm en grootte van de kuif. Hierdoor is het 
te verklaren dat:
- uit gekuifde dieren zonder schedelknobbel kuikens ge-
boren kunnen worden mét een schedelknobbel
- dat een schedelknobbel vrijwel zonder uitzondering 
gepaard gaat met een kuif 
- dat de grootte van de schedelknobbel sterk kan varië-
ren, van een nauwelijks merkbare schedeldakverheffing 
tot een relatief grote schedelknobbel.

 Overzicht van de mogelijke combinaties bij kruisingen van dieren zonder kuif, fokonzuivere kuif en met kuif.

 Ouders    haan
———————————————————————————————————————————————————————
 hen kuif fokonzuiverekuif zonderkuif
———————————————————————————————————————————————————————

 kuif kuif kuif 1kuif 1kuif fokonzuiverekuif fokonzuiverekuif
   1fokonzuivere1fokonzuivere
   kuif kuif
———————————————————————————————————————————————————————
 fokonzuivere kuif   1 kuif 1kuif 1kuif 1kuif 1fokonzuiverekuif 1fokonzuiverekuif
 1fokonzuivere1fokonzuivere2fokonzuivere 2fokonzuivere 1geenkuif 1geenkuif
 kuif kuif kuif kuif
   1geenkuif 1geenkuif
———————————————————————————————————————————————————————
 geen kuif fokonzuivere fokonzuivere 1fokonzuivere 1fokonzuivere geenkuif geenkuif
 kuif kuif kuif kuif
   1geenkuif 1geenkuif
———————————————————————————————————————————————————————
 hennen hanen hennen hanen hennen hanen
 ——————————————————————————————————————————————--

nakomelingen

In werkelijkheid zijn de 25%/50%/25% ‘etiketjes’.
De overgang bij de nakomelingen met kuif, fokonzuivere
kuif en kuifloos is veel geleidelijker.

Kippen en kuiven

Bron:
het Zijdehoenboek
(verschijnt begin juni)



Een schedelknobbel zon-
der kuif komt vrijwel niet 
voor, maar een kuif zon-
der schedelknobbel wel. 
De gezichtsvrijheid mag 
niet worden belemmerd. 
Belangrijk is dat de 
grootte van de kuif over-
eenstemt met de grootte 
van het dier. 
De variaties in grootte 
van de knobbel en die 
van de kuif en de varia-
ties in de vererving van 
beiden worden beïnvloed 
door modifiërs. Er werd 
aangenomen dat het gen 
Cr voor kuif ook de sche-
delknobbel veroorzaakte. 

De klassieke tekeningen 
van een schedelknobbel.
(Uit: Federviehzucht. 
Baldamus, 1881). 

De schedelknobbel of 
protuberans
Een schedelknobbel heeft 
te maken met de aanwe-
zigheid van een (grote) 
kuif. 

Sheena Carlson van Hug-
gable Hens uit Canada 
ontleedde de schedel van 
een Zijdehoen met een 
grote, niet gesloten 
schedelknobbel. 
Zij stelde deze foto’s 
speciaal voor het nieuwe 
Zijdehoenboek ter 
beschikking.
(© Sheena Carlson).

Als de fontanel niet ge-
sloten is kan de hoofd-
huid onder een warmte-
plaat verbranden.

Een extreme schedel-
knobbel bij een net uitge-
komen Zijdehoenkuiken.

Kippen en kuiven



Requate (1960) ontdekte, dat 
een schedelknobbel niet alleen 
ontstaat door het gen Cr, dat 
kuifvorming veroorzaakt, maar 
mede door een gen wat hij KfvH 
noemde, nauw gelieerd aan Cr. 

De fontanel is in nogal wat ge-
vallen door een zwakke protu-
berans niet gesloten. 

De neusgaten van buitenaf naar 
de bek zijn volledig open.

Het gevolg is dat bijv. een hen 
die bij het treden juist in dat 
zwakke stukje gepikt wordt ter 
plekke sterft. 
Maar ook het optreden van 
draainek wordt o.a. geweten 
aan een te grote en niet volle-
dig gesloten protuberans.

Kippen en kuiven



Vierde druk!



Kippen eten gras alsof het 
spaghetti is
Wanneer kippen in een natuur-
lijke omgeving leven zijn ze 
de dag bezig met het eten van 
torren en kevertjes, en slurpen 
ze grassprieten naar binnen 
alsof het spaghetti is. 

Ditjes en datjes en weetjes

Soms is het gras aan de andere kant wel érg 
groen.... (Foto: Carola Van de Steeg).

Een ren op wielen... 
is een oplossing....

Laat eens wat kippengraan (zonder korrels!) 
ontkiemen...  (Foto: Marjeta Kwekkeboom).

Een kip is in feite een gedomesticeerde wilde
fazantachtige, die grotendeels leeft van gras!

Kippen willen spelen
Wanneer ze over genoeg ruimte beschik-
ken zijn kippen dol op rennen, springen, een 
(stof)bad nemen en zelfs zonnebaden. 

Regen en modder...
(Foto: Heleen Wagemans).

Kippen zijn feitelijk dinosaurussen
Kippen zijn afstammelingen van dinosauri-
ers en nauw verwant aan de T. rex. Je kunt 
zeggen dat kippen in feite levende dinosau-
russen zijn. En dus ook kannibalen. Zien ze 
bloed, en proeven ze dat, dan slopen ze een 
soortgenoot in no time tot op het bot...



Kippen zijn dol op stofbaden
Net als veel andere vogels zijn kippen dol op het 
nemen van een stofbad in een zelf gegraven kuil-
tje. Door het fladderen en rollebollen in het stof 
blijft de isolatie van de veren op peil en worden 
parasieten als veerluis bestreden. 
Het is gebleken dat kippen, die hun hele leven in 
een klein hokje of binnen in een stal hebben ge-
zeten als eerste een stofbad nemen zodra ze de 
kans krijgen.

Kippen hebben een complexe communicatie met een specifieke 
betekenis
Als je genoeg tijd aan je kippen besteedt en ze observeert, dan zal het 
je opvallen dat ze een enorme variatie aan geluiden produceren, van 
tokken naar hun kuikens tot het lokken van de hennen of andere kip-
pen als ze voedsel of iets lekkers gevonden hebben.
 
Kippen praten met hun ongeboren kuikens

In een natuurlijke om-
geving zal een kloek 
zacht tokken naar 
haar kuikens voordat 
ze uit het ei zijn ge-
kropen. Op hun beurt 
antwoorden de onge-
boren kuikens naar de 
kloek, en naar elkaar. 

Ditjes en datjes en weetjes

Prachtig hoeveel gedrag er automatisch door-
geven wordt. En hoe moederkip trots is op 
haar kroost. (Foto: Wilma Onderwater).



Kippen zijn een stuk slimmer dan je 
denkt
Recente studies hebben aangetoond dat 
kippen intelligente dieren zijn met veel 
kenmerken die vergelijkbaar zijn met die 
van primaten. Kippen zijn in staat om 
complexe problemen op te lossen, oorzaak 
en gevolg te begrijpen, kennis door te 
geven en zelfbeheersing te tonen. Maar... 
net als bij mensen, verschilt dat per indi-
vidu....

Kippen hechten grote waarde aan het 
maken van een nest
Ze beginnen met hun nest door het krab-
ben van een ondiep holletje in de grond. 
Daarna dragen ze takjes en bladeren op 
hun rug mee naar het aanstaande nest, 
waar ze het nestmateriaal van zich af la-
ten glijden en een opstaande rand maken 
rondom het kuiltje. Dit gedrag zie je ook 
vaak als een kip op het legnest zit. 

Kippen hebben een uitstekend geheu-
gen
Uit onderzoek is gebleken dat kippen meer 
dan 100 individuen kunnen herkennen en 
onthouden, waaronder ook mensen. Heeft 
u altijd een blauwe overall aan bij het voe-
ren? En zijn uw kippen zo tam dat ze al 
aan komen rennen als u verschijnt? Dat 
gedrag verandert op slag als u plotseling 
wat anders in een andere kleur aan hebt.
 
Kippen zijn in staat om ‘objectpermanentie’ te 
begrijpen
Zelfs wanneer een object van hen wordt weggenomen 
en verborgen wordt zijn kippen in staat om te begrij-
pen dat het voorwerp nog steeds bestaat. 
Kippen hebben stuk voor stuk hun eigen karakter en 
een eigen persoonlijkheid. 

Ditjes en datjes en weetjes

Herkennen broedse kippen onbevruchte eieren?
David VandenEynde nam de proef op de som. 
Hij schouwde op dag 7 de eieren onder twee kloeken, 
en liet in ieder nest een onbevrucht ei liggen. 
Op dag 16 keek hij weer, en zag dat beide kloeken het 
onbevruchte ei aan de rand van het nest hadden 
gelegd, en die niet meer bebroedden. Toeval?



Wat moet je kippen NIET voeren

Kippen verwennen...
Wat is gezond, en wat 
niet...?

Door 
Lieke Willems

Naast het dagelijkse voer geven we vaak nog 
wat extra’s aan onze kippen. Hierbij gaat het 
met name om keukenafval en vers groenvoer. 
Dit kan een mooie aanvulling op het rantsoen 
zijn, mits er rekening wordt gehouden met het 
volgende.

Geef niets wat je zelf ook niet meer op zou eten! 
Dus geen beschimmelde of bedorven producten. 
Een kip is geen afvalbak!
Het is belangrijk om alles met mate te voeren. 
Het bijvoeren van gezond groenvoer mag de opname 
van het ‘normale’ kippenvoer niet in de weg staan. 

Kippenvoer is  
uitgebalanceerd 
en bevat alle 
nodige voe-
dingsstoffen die 
belangrijk zijn 
voor de groei, 
ontwikkeling en 
later ook voor 
de leg. 

Voer je veel extra’s bij dan neemt een kip te weinig 
compleet voer op en dit kan de balans verstoren in 
het rantsoen. 

Qua groenten is het belangrijk om geen rauwe aard-
appels en liever ook geen rauwe aardappelschillen. 
Met name de groene plekken kunnen giftig zijn door 
de solanine die daar in zit. 
Koolsoorten mogen wel, maar bij voorkeur eerst ko-
ken, zodat het beter verteerbaar is.
Let ook op met het voeren van prei, ui en knoflook. 
Dit is niet per definitie slecht voor de kip, maar door 
de sterke geur kan het een slechte smaak aan de eie-
ren geven. Geen aanrader dus.
Bij fruit is de keuze ook reuze, en kun je flink varië-
ren. Maar let vooral op met lastig verteerbare schillen, 
zoals de schillen van bananen en citrusvruchten (die 
eten we zelf ook niet). Appels zijn veilig om te ge-
ven, echter kunnen de pitjes wel giftig zijn. De pitjes 
bevatten namelijk cyanine en kunnen dodelijk zijn in 
grote(re) hoeveelheden.
Geef ook nooit vers brood of ongekookte rijst aan kip-
pen, beide zetten uit in de maag en kunnen verstop-
pingen geven. Gedroogd brood en gekookte rijst mo-
gen dus wel.
Let daarnaast op met bewerkte producten die verrijkt 
zijn met zout. Een kip krijgt van nature niet zoveel 
zout binnen en zijn gevoelig voor zoutvergiftiging.





Wat moet je kippen NIET voeren

En dan hebben we nog zuivelproducten die graag 
gevoerd worden in verband met het calciumgehalte. 
Echter kun je daarvoor beter wat extra groenten 
geven en grit neerzetten. 
Melk geven is niet zo’n goed idee, veel kippen zijn 
lactose-intolerant en krijgen hier diarree van. 
Karnemelk mag wel. Dankzij de probiotica kan het 
juist raadzaam zijn bij kippen die last hebben van 
diarree. Yoghurt mag ook, maar wel met mate, want 
melksuiker kan laxerend werken. 

Andere 
traktaties

 zoals 
koekjes en 
snoepjes 
kunnen 
ook beter

 achterwege 
worden 
gelaten. 
Zo ook alle 
drankjes 
anders dan 
water. 

Ga ze dus niet verwennen met hetgeen je wellicht zelf 
graag eet. Kippen eten wel graag alles, maar dat wil 
niet zeggen dat het goed voor ze is. 
Geef ze liever iets voedzaams. 

Wij als verzorgers 
zijn verantwoorde-
lijk voor de voeding, 
ga hier verantwoord 
mee om voor 
gezonde en vitale 
kippen. 

Raadpleeg bij twijfel 
altijd een voerspe-
cialist om er zeker 
van te zijn dat je 
niets verkeerds 
geeft!



                         -berichtjes

K
ip

Zoek de fout... (Foto: Pascal Renard).

Oostenrijkse Sulmtalers op de 
verpakking van whiskey uit... 
Oostenrijk... 



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

NIEUW!

Vierde druk 

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!

NIEUW!



Leuke en interessante facebookpagina’s
ALGEMEEN:
Kippen    
Kippen houden als hobby 
Kippen houders  
Broeden/ei/broedmachine/kuiken/opfok   
Kippen 2.0   
DigiShow 
KippenHobby         
  
Bijzondere: 
Kippenziekten & kwalen
Wij kippen pikken het niet meer! (up to date site over uitbraken van dierziekten).  
Ruimdenkende kleindierliefhebbers (discussiesite)  
 
Speciaalclubs (of clubs van fokkers van bepaalde rassen): 
Raskippen 
Kippenfokkers 
Zijdehoenders 
Cochin kriel 
Zijdehoenliefhebbers
Zijdehoenclub 
Vereniging ter promotie van Belgische Neerhofdieren 
B.C.U.A.W.B. Belgische Club voor Ukkelse, Antwerpse en Watermaalse Baardkrielen
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  
Nederlandse Leghornclub
Orpingtonclub     
ZOBK (speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen) 
Zijdehoenders in Europa   
Chabo Nederland
Avium Optimum  
Hollandse kriel 
Dutch bantam creations
Castle 

Overig:
Tentoonstelling Kleindierliefhebbers 
Kippenplatform  
Noordshow dierenparade

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!

Voor het julinummer van 
De KippenLiefhebber kunt u 

gratis 
weer net zoveel advertenties 

plaatsen als u wilt!



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).



Overige Aanbiedingen

Hier had 
UW 

advertentie 
kunnen staan!



“De KippenLiefhebber”is een maandelijkse digitale uitgave van 

KippenLiefhebber
De 

Nr. 9. Augustus 2021

www.avicultura.eu

www.chrisjonesart.com

Nou...
toedeloe hé...

Dit was het zevende nummer...

Tot ziens met het volgende!

(Foto: Veronique Hubens).


