2. Keuze van een ras
Heeft u besloten ook pluimvee te gaan houden of
pluimveefokker te worden, dan is het belangrijk goed na te
denken over de keuze van het ras dat u wilt hebben.
Om u verder te oriënteren is het verstandig een boek over
raspluimvee te kopen of te lenen in de openbare bibliotheek.
U krijgt dan een goede indruk van de tientallen rassen en de
vele tientallen kleurslagen die er bestaan.
U kunt ook de website van KLN (Kleindier Liefhebbers
Nederland) bezoeken. Op deze website
(www.kleindierliefhebbers.nl) is veel informatie te vinden over
rassen en kleuren van pluimvee.
Kijk ook op www.kleindierplaza.nl
Er zijn in Nederland verschillende landelijke kleindierverenigingen
die zich richten op één of enkele rassen.
Deze verenigingen worden speciaalclubs genoemd. De ZOBK is ook een speciaalclub en zij heeft acht
oorspronkelijke Belgische krielrassen onder haar hoede genomen.
Op Kleindierplaza (www.kleindierplaza.nl) in het hoofdstuk hoenders en dwerghoenders worden alle
Nederlandse hoender- en dwerghoenderspeciaalclubs genoemd en zijn links opgenomen naar de
websites van deze speciaalclubs.
Wilt u meer informatie over een speciaal ras, neem dan contact op met de speciaalclub voor dit ras.
Zij zijn in dit ras gespecialiseerd en hebben landelijke ledenlijsten. U krijgt op deze manier gemakkelijk
een overzicht van fokkers van dat ras.
Verder is het goed om een paar fokkers in uw omgeving te bezoeken en hen te vragen hoe zij ooit hun
ras(sen) hebben gekozen. Adressen van fokkers kunt u krijgen via het bestuur van uw plaatselijke
kleindiervereniging. Een overzicht van deze kleindierverenigingen vindt u op Kleindierplaza
(www.kleindierplaza.nl).
Verreweg de beste en meest complete manier om een overzicht van de pluimveerassen te verkrijgen
is het bezoeken van de grote kleindierententoonstellingen in Nederland. Er zijn tentoonstellingen met
ruim 5000 raskippen en -krielkippen op rij.
U ziet dan in één keer bijna alle rassen in vele kleuren bij elkaar.
Het meest complete overzicht ziet u op de Noordshow in de Bernhard-hallen in Zuidlaren.
Deze kleindiertentoonstelling is de grootste van Nederland als het gaat om pluimvee en wordt altijd
gehouden in het eerste weekend van het jaar. Ook uw plaatselijke kleindiervereniging kan u hier
informatie over geven.
Op Kleindierplaza (www.kleindierplaza.nl) is een overzicht van tentoonstellingen beschikbaar.
Veel kleindierverenigingen organiseren groepsreizen voor hun leden naar de Noordshow.
Ga een keer mee, dit is gezellig, leerzaam en
de goedkoopste manier om er te komen.
Het is echt de moeite waard om uw keuze niet
overhaast te maken. Neem er de tijd voor en
kijk goed rond.
Belangrijk is de vraag of u grote kippen wilt
fokken of juist krielkippen (dwerghoenders).

Grubbe baardkriel blauwkwartel, een Belgisch
krielras (gewicht ongeveer 500 gram)
Dit ras is één van de kleinste rassen die we
kennen

Barnevelder haan, één van
de grotere rassen
Gewicht ongeveer 1100
gram

Het is logisch dat grote kippen veel meer ruimte vragen dan kleine kippen. Bedenk ook dat grote
kippen veel meer voer nodig hebben dan de kleine kippen.
Er zijn ook rasverschillen in het kraaigedrag van hanen. Er zijn rassen waarvan de hanen veel kraaien,
maar ook rassen waarvan de hanen veel minder kraaien. Hanen die veel kraaien worden door uw
buren misschien niet zo leuk gevonden als u dat vindt.
Verder zijn er vele kleuren bij kippen. Kijk goed rond voordat u beslist welke kleur u echt mooi vindt.
Deze keuze is persoonlijk. Praat er wel met deskundigen over, sommige kleuren zijn schitterend, maar
misschien moeilijk te fokken.
U kunt dan beter als beginnende fokker een andere keuze maken om eerst het 'vak' te leren.

