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NEDERLANDSE HOENDERCLUB, sept. 2015, 

NIEUWSBRIEF 2 

SECRETARIS/PENNINGMEESTER: H. DE BOER 

DE WEZEBOOM 4 

9671 HP BRUMMEN 

TELEFOON 0575-563927 

EMAIL: nhc110@kpnmail.nl 

 

BIJDRAGEN AAN DE NHC NIEUWSBRIEF 

EMAIL: kroonpiet@hotmail.com  

 

 

BESTE LEZER, 

 

Tijden veranderen. De NHC verandert mee. De Nederlandse Hoender Club wil vanaf 2015 regelmatig 

een NHC NIEUWSBRIEF verzenden. In deze Nieuwsbrief kunnen berichten over onze Nederlandse 

hoenderrassen geplaatst worden. 

 

WIE KRIJGT DE NHC NIEUWSBRIEF? 

DE NHC NIEUWSBRIEF wordt digitaal verzonden naar een brede lezerskring.  De leden van de NHC, 

de leden van de speciaalclubs van Nederlandse rassen en andere belangstellenden kunnen de brief 

digitaal krijgen. De secretarissen van de speciaalclubs hoeven slechts de mailadressen naar onze 

secretaris te sturen. Zijn mailadres is: nhc110@kpnmail.nl.  

 

HOE KOMEN WE AAN HET NIEUWS? 

Organiseert u een activiteit? Heeft u een tip? Heeft u een bijzondere ervaring? Raadt u een bezoek 

aan? Laat het ons weten. Wij willen graag uw postbode zijn. De speciaalclubs kunnen ook berichten 

verzorgen en naar de redactie sturen.  

Er kan ook voor gekozen worden het speciaalclubblad te versturen dan kan de NHC daar nieuws uit 

halen. U stuurt het clubblad in dat geval naar:  Piet Kroon, Maanderweg 25, 67 11 NC Ede.  

In dat geval kan hij het ook gebruiken voor Uit de bladen de rubriek in Kleindier Magazine. Behalve 

via de speciaalclubs en de NHC kunnen ook lezers voor nieuws zorgen. We zijn benieuwd!  

Vanzelfsprekend zorgt de NHC zelf ook voor nieuws. Mailt u naar: kroonpiet@hotmail.com. 

 

Kuifhoenders in Duitsland 

Luuk Hans stuurde een artikel over dit onderwerp uit het Duitse blad Geflügelbörse. Het geeft inzicht 

in het aantal gehouden kuifhoenderrassen in Duitsland. We beperken ons hier tot het aantal 

Nederlandse kuifhoenderrassen. We krijgen ook informatie over de ontwikkelingen van de afgelopen 

tien jaar. Het blijkt dat de meeste rassen er op achteruit gegaan zijn. Alleen de Nederlandse 

Uilebaard ging er iets op vooruit.  

Hierna volgt een overzichtje waarin u kunt lezen hoe het per ras in 2005 en 2013 was gesteld.  
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Ras  Stand 2005 Stand 2013 

Brabanter 22 18 

Hollands Kuifhoen 53 43 

Kraaikop 11 8 

Ned. Baardkuifhoen 62 48 

Ned. Uilebaard 26 33 

 

 

WELTERUSTEN 

De dagen worden weer langer. U kunt binnenkort uw kippen weer hun zitstok zien opzoeken om van 

hun nachtrust te gaan genieten. Hoe zit dat eigenlijk met de slaap van onze kippen? Die vraag stelde 

de werkgroep voor gedragsstudie van het Spelderholt zich in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. 

Interessant. In het decembernummer van Ons Hoenderblad zal over dit onderwerp veel staan. Wist u 

bijvoorbeeld dat de REM-slaap ook bij kippen voorkomt? Wist bijvoorbeeld u dat een slapende kip de 

kop onder de veren steekt om warmte vast te houden? 

 

JAN TER HORST 

Jan ter Horst stuurde ons info over informatieve websites:  

 www.gbpoultry.com/Index.html. 

 www.vinden.nl/dierenschilders 

 www.gink.nl 

 www.huisdierenspecialist.nl 

 www.gbpoutry.com 

Een idee voor u? 

 

HAANTJE DE VOORSTE 

Japanse onderzoekers stelden wetenschappelijk vast dat de haan die het hoogst in de pikorde staat 

dagelijks het eerste kraait. De volgorde waarop de andere hanen kraaien is steeds dezelfde ook al is 

er een andere haan eerder wakker. Hanen kennen hun plaats! Haal je de hoogste in de pikorde weg 

dan neemt de volgende zijn plaats automatisch in. 

 

VERVOER EIEREN 

Zie: www.secureeggbox.com en www.kippenplatform geven informatie over het probleemloos 

vervoeren/verzenden van eieren. Wellicht handig om te weten als u broedeieren verzendt. 

 

HITTESTRESS 

Als het warmer wordt dan ongeveer 28 graden gaan de snavels van kippen open en zien we de 

vleugels zakken. De dieren nemen minder voer en meer water op. Iets vitamine C toevoegen aan het 

drinkwater heeft een gunstig effect. Advies: 1,5 gram per 10 liter water. 
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Bredase kiepesoep 

Bijgevoegd recept troffen we aan: 

“Ge vangt un kiep meej ‘onderd vliegure. Ge plukt ‘um en ge nukt ‘um in un panneke meej gloejend 

‘eet water. Ge laot ‘en ellef minute waotertrappe en ge vist ‘um d’r uut. Ge kleejt um wir aon en zet 

‘um t’rug by dan’aon. Ut aftreksel laoten ‘indāāmpe saome mee jun maggieblokske. ‘Eet opdiene in 

un plat bord.” 

 

Herenhoenders in Varkensmuseum 

Ik kreeg een mail. Iemand was in het Varkensmuseum ’t Rundal bij Eeersel in Brabant geweest. Het is 

ook een kijkboerderij en Educatief Centrum van de SZH. Een bezoekje waard. Er lopen ook 

Brabanters. Waarom die mail? Er ligt het boek van de BKUclub in een vitrine. Heeft u iets bijzonders 

gezien? Mail naar kroonpiet@hotmail.com. Kijk ook eens op www.varkensmuseum.nl en 

www.kijkboerderij.nl.  
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