1. Pluimveeliefhebberij
De website van de speciaalclub ZOBK gaat over het houden
en fokken van raspluimvee als liefhebberij of hobby.
Fokken en houden van raspluimvee valt onder het begrip
'kleindierliefhebberij'.
Met pluimvee bedoelen we hier de grote hoenders (kippen) en
de krielhoenders (krielkippen, krielen of dwerghoenders).
Behalve pluimvee (of kippen) behoren de volgende
diergroepen ook tot de 'kleindieren':
• konijnen
• kleine knaagdieren (muizen, ratten, hamsters en
gerbils)
• cavia's
• sierduiven
• siervogels (fazanten, patrijzen, frankolijnen, parelhoenders, kalkoenen, kwartels,
oorspronkelijke duiven, lachduiven en diamantduiven)
• watervogels.
De patrijzen, frankolijnen, kwartels, oorspronkelijke duiven, lachduiven en diamantduiven worden ook
wel de kleine siervogels genoemd.
Kwartels, patrijzen, frankolijnen, oorspronkelijke duiven, lachduiven en diamantduiven zien we zowel
in de kleindierliefhebberij als in de vogelsport.
Het houden en fokken van tropische vogels, parkieten, kanaries en papagaai-achtigen hoort niet tot de
kleindierliefhebberij, maar tot de vogelsport.

Kippen houden
Iedereen kan (uiteraard als er ruimte is rond het huis of in de tuin) kippen houden voor eigen plezier.
Als het goed is krijgt u dan ook geregeld een eitje van uw dieren.
Deze groep kippenhouders noemen wij de liefhebbers.
Als u verder gaat en doelbewust jongen gaat fokken (van raskippen), dan bent u een fokker.
Fokken van kippen en krielkippen betekent in de kleindierliefhebberij:
het houden van raskippen en -krielkippen en het fokken van nageslacht (jongen) met als doel het
verbeteren van het ras volgens de vastgestelde rasbeschrijvingen in de officiële hoender- en
dwerghoenderstandaard van KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland).

Watermaalse baardkriel hen
(kwartelkleurig) met kuikens van
enkele dagen oud

Als u meer wilt weten over het houden en fokken van raskippen, dan kunt u het beste eerst in uw
gemeentegids kijken of er in uw gemeente verenigingen zijn voor de kleindierliefhebberij.
Neem dan contact op één van de bestuursleden. Zij kunnen u verder helpen.
Vindt u in uw gemeente geen kleindiervereniging, informeer dan bij uw buurgemeenten.
Op Kleindierplaza (www.kleindierplaza.nl) is per provincie een overzicht beschikbaar van alle
kleindierverenigingen in Nederland.
Een andere manier om kennis te maken met de pluimveeliefhebberij is het bezoeken van
kleindiertentoonstellingen. In de plaatselijke kranten worden de lokale tentoonstellingen vaak
aangekondigd.
Kijk voor een landelijk overzicht van alle kleindiertentoonstellingen ook op www.kleindierplaza.nl
Op elke kleindiertentoonstelling is het bestuur van de organiserende kleindiervereniging aanwezig en
kunt u uw vragen stellen.
Deze plaatselijke kleindiertentoonstellingen worden vooral gehouden in de maanden september –
november van elk jaar. Daarna volgen de grotere meer landelijk georiënteerde
kleindiertentoonstellingen.
Benut deze gelegenheden en ga eens een kijkje nemen.
Heeft u de keuze gemaakt voor een ras, dan kunt u weer bij de genoemde kleindierverenigingen
kijken of er een fokker van dat ras bekend is.
U kunt weer naar www.kleindierplaza.nl gaan en kijken bij de categorie speciaalclubs. Een
speciaalclub is een landelijke vereniging die de belangen behartigt van meestal één ras of soms
meerdere rassen en hun fokkers.
Hier krijgt u alle informatie over dat ras, kunt u dieren krijgen en later eventueel hulp bij het fokken.
U weet dan dat u gegarandeerd goede ras- en fokdieren krijgt en dat is een goed begin van uw
fokkerij.
Wilt u dieren gaan insturen naar kleindiertentoonstellingen, dan moet u lid zijn van een
kleindiervereniging.
Deze kleindiervereniging geeft u vervolgens weer op als lid van KLN.
KLN geeft u een fokkersnummer en een fokkerskaart. Dit fokkersnummer heeft u nodig om dieren
naar kleindiertentoonstellingen in te sturen.

