22. Conditioneren
Op een kleindierententoonstelling worden de dieren
beoordeeld door bevoegde keurmeesters.
Bij de keuring wordt gelet op verschillende onderdelen van het
dier. De conditie en het uiterlijk van het verenkleed, van de
poten en van de kam worden ook beoordeeld.
Uiteraard zijn deze onderdelen van de kip gevormd op basis
van de genetische aanleg hiervoor bij het dier. Toch kunnen
door toegestane conditionering deze onderdelen van het dier
voor een keuring verbeterd worden.
De keuring is een momentopname en elke fokker heeft het
recht zijn of haar dier er zo goed mogelijk uit te laten zien.
Onderdelen die geconditioneerd kunnen worden zijn:
• de kam
• de kinlellen
• de oren
• de veren
• de poten.

Kam en kinlellen
De kam kan worden worden schoongemaakt en ingevet met vaseline. De kam wordt mooi schoon en
gaat glimmen en de kleur wordt intenser. Deze handeling hoort bij het normale mooier maken van
goede dieren en dat mag.
Hetzelfde geldt voor de kinlellen van hanen, vooral bij rassen met grote kinlellen.

Oren
De oren zijn bij sommige rassen nauwelijks te zien. Conditioneren levert bij deze rassen weinig op.
Er zijn ook rassen met grote opvallende oren. Deze oren kunnen schoongemaakt en ook met vaseline
wat opgepoetst worden. Oren met een verkeerde kleur zijn niet te conditioneren.

Veren
Hier en daar een miskleur of slecht ontwikkelde veer verwijderen is toegestaan.
Gaat het om meer veren, dan geldt ook weer de waarschuwing of dit toevallig een paar slechte of
misschien beschadigende veren zijn of dat het genetisch is bepaald.
Is dit laatste waarschijnlijk, dan is de enige remedie: niet showen en niet mee fokken.
Het is toegestaan en voor sommige rassen zelfs noodzakelijk om de kippen te wassen om de veren
schoon te maken en goed in model te brengen.
Elke kip kan gewassen worden, maar bij goede donkergekleurde kippen levert het nauwelijks voordeel
op. Enkele vuile veren kunnen apart gewassen worden. Stof en los vuil wordt bij deze dieren met een
vochtige doek weggehaald. Daarna worden deze dieren met een zachte doek of met een nylonkous
gewreven tot ze mooi glimmen.
Alle lichtgekleurde en witte dieren moeten wel gewassen worden. Vuil op zwart is nauwelijks
zichtbaar, vuil op lichte kleuren des te meer en stoort de totale aanblik van het dier.
Kippen worden twee dagen voor de tentoonstelling gewassen.
Het wassen gebeurt in een verwarmd vertrek.
De kip wordt goed natgemaakt tot op de huid door onderdompeling in een bak of teil. De kop wordt
niet ondergedompeld. Het water moet lekker warm aanvoelen
Daarna wordt de kip ingewreven met zachte groene zeep of babyshampoo. Alle veren moeten goed
geraakt worden. U moet wel altijd in de richting van de veren wrijven, strijken of borstelen, anders
beschadigt u de veren.
Vervolgens worden de veren goed uitgespoeld door onderdompeling in water (een aantal malen) of
door afspoelen onder een stromende kraan. Denk om de goede temperatuur van het water
De veren zijn goed uitgespoeld als zij stroef gaan aanvoelen
Door flink te wrijven in de richting van de veren wordt het meeste water uit de veren gedrukt. U kunt
hierbij ook een zachte handdoek gebruiken

Drogen kan verder gebeuren met een haarföhn. Denk om verbrandingsgevaar van de veren
Tot slot worden de gewassen dieren nog een nacht in een kooi in de verwarmde ruimte geplaatst
omdat de dieren nog gevoelig zijn voor kouvatten. Bovendien moeten sommige dieren nog een beetje
bijkomen van stress. De meeste kippen kunnen echter goed tegen een wasbeurt

Poten
Bij een wasbeurt als hierboven worden de poten ook meegenomen. Met een houten tandenstoker
kunt u het vuil onder de schubben op de poten verwijderen. Soms helpt een tandenborstel ook goed.
Dieren met kalkpoten zijn niet geschikt om naar een tentoonstelling gestuurd te worden.
Het doden van de mijten duurt minstens twee weken en dan nog is het afwachten of de poten niet te
erg zijn beschadigd.
Eventuele veertjes op de poten, bij dieren waar dit niet is toegestaan, kunt u verwijderen, maar ook
hier is een waarschuwing op zijn plaats. Let op dat u geen fouten gaat verbloemen en uzelf voor de
gek gaat houden.
Wast u uw dier niet helemaal, dan moet u wel de poten schoonmaken.

Na het conditioneren
Als de dieren schoon zijn dan worden ze geplaatst in een ook goed schoongemaakte hok of kooi
anders heeft het wassen geen nut gehad.
Denk er ook aan dat de transportkisten goed schoon zijn.

