4. Kopen van fokdieren
Als de hokken klaar zijn, kunt u uw ras kiezen en fokdieren
gaan kopen.
U moet goed uitgangsmateriaal hebben. Dit is belangrijk
omdat slecht uitgangsmateriaal meestal betekent dat de
fokkerij tegenvalt en u na enige tijd teleurgesteld weer stopt
met de hobby.
Dit is helaas de harde realiteit.
U moet ook niet verwachten dat u als beginnende fokker
meteen op de eerste kleindiertentoonstelling de hoogste
prijzen wint.
U moet als fokker groeien in de hobby en ervaring op doen.
Dat kost tijd.
De beste manier om goede rasdieren te kopen is bij een echte fokker van dat ras.
Adressen van fokkers kunt u krijgen op de grote kleindiertentoonstellingen.
Ga er een paar bekijken (zie ook bij: 3. Keuze van dieren/ras) en koop catalogi. In deze catalogi staan
alle inzenders/fokkers vermeld. Maak een afspraak en ga kijken bij enkele fokkers van uw gekozen
ras.
Een goede fokker helpt u graag met dieren en informatie. En u kunt bij de fokker altijd terug komen als
u vragen over de dieren heeft of vragen over de voeding, huisvesting, verzorging en eventuele
ziekten.
Heeft u geen catalogus, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de plaatselijke of
dichtstbijzijnde kleindiervereniging. Ook zij weten wel de weg om contacten te leggen.
Op Kleindierplaza (www.kleindierplaza.nl) staan alle speciaalclubs van kippen en krielkippen
genoemd, inclusief adresinformatie webadres.
Neem dan contact op met de secretaris van de gekozen speciaalclub en hij/zij helpt u verder.
Het is niet nodig om veel fokdieren te kopen. Er is altijd maar één haan en één hen de beste.
Het is mogelijk om uw fokkerij met deze twee dieren te beginnen. Om risico te spreiden wordt vaak
gefokt met één haan en twee hennen.
Dit noemen we een (fok)trio.
Probeer daarom bij een goede fokker een trio dieren van uw keuze aan te schaffen.
Bespreek daarbij de mogelijkheid om later nog een dier te krijgen, mocht voor het broedseizoen één
van de gekochte dieren doodgaan.
Transportkisten
Kippen worden vervoerd in transportkisten. Als u serieus van plan bent om kippen te gaan fokken is
het de moeite waard om goede transportkisten te kopen of zelf te maken.

Transportkist met zes afdelingen

Een transportkist is meestal gemaakt van hout of aluminium, omdat dit materiaal licht is
Het meest geschikt is een kist met daarin een aantal afgescheiden hokjes, zodat elk dier apart in een
hokje in de kist vervoerd wordt.
De maten van de kist en de binnenhokjes moeten natuurlijk in verhouding staan tot de grootte van uw
kippen. Een kleine krielkip kan in een veel kleinere kist van een grote kip. Er zijn verschillende soorten
en maten kisten te koop. U vindt deze kisten vaak in stands van bedrijven op de grotere
kleindiertentoonstellingen.
Ga deze kisten daar eens goed bekijken.
Neem ook contact op met een aantal fokkers in uw vereniging. Iedere pluimveefokker heeft kisten.
Bent u een doe-het-zelver, dan kunt u ook zelf een transportkist maken, aangepast aan uw eigen
wensen. Zorg er voor dat het bouwmateriaal licht maar toch sterk is en dat er zowel aan de buiten- als
aan de binnenkant geen scherpe uitsteeksels voorkomen.
Goede handvaten zijn belangrijk, omdat u de transportkist vaak over enige afstand moet dragen. Zorg
ook voor voldoende ventilatie in de kisten.

Achterkant van de transportkist

Omdat transportkisten bij het vervoeren nog wel eens gestapeld worden is het handig de handvaten
aan de zijkanten van de kist te bevestigen en de ventilatieopeningen aan de voor- of achterkant (dus
niet in het deksel).
Let er verder ook op dat de sluitingen van de kisten en de binnenhokjes van degelijk materiaal zijn
gemaakt. Het openschieten van de sluitingen tijdens het transport geeft veel ellende en is niet nodig.
Als strooisel in de transportkist voldoet een dikke laag houtkrullen het best.
Tot slot moet nog gemeld worden dat de transportkist regelmatig goed schoongemaakt moet worden.
De transportkist is ook een visitekaartje van de fokker.

De bovenkant van de individuele afdelingen
en van het deksel zijn bekleed met
noppenfolie om beschadigingen van de
kippen (en vooral de kammen) te
voorkomen

