(Public media)

Nieuw: KIPPENMANIA & KIPPENVARIA
Een nieuw boek over pluimvee??
Alwéér een boek over kippen... pfff...
Dat dachten we toen het concept op ons bureau belandde...
Maar daar kwamen we heel snel van terug... !!!

Dit boek is bepaald niet ‘meer van hetzelfde’!
Uitgangspunt van de auteurs was een bijdetijds boek te maken
met interessante informatie voor iedere kippenliefhebber.
En… daar zijn ze volledig in geslaagd!
Het explodeert bijna door alle informatie die erin staat!
Wát een prachtig boek!
Honderden foto’s zijn opgenomen.
De ene nog illustratiever dan de andere!
Dit boek is daardoor met recht weer een boek
ván en vóór kippenliefhebbers!
“Kippenmania & kippenvaria” is opnieuw een initiatief van de
“wandelende encyclopedie” in onze liefhebberij en met recht

opnieuw een meesterwerk!

224 pagina’s, gebonden, met
meer dan 800 foto’s!

KIPPENMANIA & KIPPENVARIA is geschreven door Hans Ringnalda in samenwerking
met Willem van Ballekom, Klaas van der Hoek, Andy Verelst met medewerking van
Irene Borgman, Saskia Helder, Berta van der Meer, Wim Meijer en Lieke Willems.

Kippenmania?

Wil je voor de gezelligheid kippen aanschaffen?
Op een markt kun je dat relatief goedkoop doen. Maar...
Waar moet je dan op letten? Want... goedkoop is vaak duurkoop! Als je rasdiertjes van een fokker koopt en daarmee kuikentjes fokt, dan zijn die veel makkelijker onder dak te brengen
dan wanneer je van rasloze diertjes eieren uit laat broeden.

“Ja, want het houden van wat kippen of
krielkipjes is zo leuk, dat het een manie of
zelfs verslavend kan worden...!
Als je eenmaal aan kippen begint laat
dat je niet meer los...” staat in het woord
vooraf. Dat straalt dit boek ook uit!
Het is bijzonder interessant, zeker voor
mensen die net kippen hebben aangeschaft of dat van plan zijn. Maar zeker
ook doorgewinterde fokkers vinden er
veel bijdetijdse, nieuwe informatie in!
De auteurs hebben het houden van kippen op een manier benaderd die past in
deze tijd. Huisvesting en het zelf bouwen
van een hok, het verzorgen, het broeden,
het opfokken van kuikens, het kraaien
van een haan in de stad, de meest voorkomende ziekten, populaire en bijzondere
rassen, het showen, euthanasie en ook
het nut-aspect, alle onderwerpen komen
gedetailleerd en uitgebreid aan bod.
Het houden van kippen wordt vergemakkelijkt als je tal van praktijk-weetjes weet.
Die staan door het hele boek! Maar liefst
28 hoofdstukken boordevol informatie!

Naast alle andere onderwerpen worden de de populairste en
bijzonderste rassen beschreven en hoe die er nu na honderden
jaren fokkerskunst uitzien! Zelfs het probleem van het door fokkers zo gehate violet komt (mét illustratieve foto’s!) aan bod!
Elk ras heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen, van zeer
tam tot vliegerig, rassen die veel eieren leggen of minder.
Rassen waarvan de hanen veel kraaien, en rassen die dat minder doen. Wat doe je met een kraaiende haan in een stadstuin
om geklaag van buren te voorkomen?
En... hoeveel ruimte heeft een kip overdag nodig?
Hoe groot moet een nachthok zijn? Of een legnest?
Welk voer moet je voeren? Wat mogen kippen wel en wat niet
eten? Waar moet je op letten om ziekten te voorkomen?
“Kippenmania & kippenvaria” geeft alle antwoorden!
In de vormgeving van deze zeer complete uitgave is de hand
van Ringnalda weer duidelijk te herkennen. Zijn onnavolgbare
humor ‘met een knipoog’ stemt menigmaal tot nadenken.

Kortom: een regelrechte aanrader!!!

Zie: www.avicultura.eu

