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Erkend Fokcentrum
Twents Hoen
Donderdag 11 maart 2010 reikte Ad Boks, vice-voorzitter van
de SZH, het schildje ‘Erkend Fokcentrum’ uit aan Robert en
Crista Hoornstra in De Pol bij Steenwijk. Een goede gelegenheid
om eens nader met ze kennis te maken.
Robert en Crista Hoornstra uit De Pol zijn
echte hobbyfokkers. Begonnen met postduiven en diverse kippenrassen ligt hun
hart nu bij de Hyacintduiven en de Twentse krielen. Sinds 1996 fokken ze al Twentse
krielen. Ze werken met tien kleurslagen,
waarvan er inmiddels acht zijn erkend. Op
de vraag waarom is gekozen voor de
Twentse krielkippen, antwoordde Robert:
‘Ik heb bij dit ras een goed gevoel, zonder
dat ik eigenlijk precies onder woorden kan
brengen waarom.’
Behalve dat hij Twentse krielen fokt en
vermeerdert, is Robert ook secretaris van
de Twentse Hoender Club (THC). Die vereniging telt momenteel 54 actieve leden.
De meesten wonen in Twente en in de
Koekoek zilverpatrijs Twentse kriel
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ZeldzaamHuisdier

Bedrijfsnaam met schild

Nederlands/Duitse grensstreek. Ook voor
de THC was 11 maart 2010, de dag waarop
Robert en Crista het schildje ‘Erkend Fokcentrum’ kregen uitgereikt, een feestelijke
dag. Op deze dag vierde de vereniging
haar 25-jarige bestaan als rasvereniging.

Goed fokken is vakmanschap
Ad Boks, vice-voorzitter van de SZH, was
het wel toevertrouwd om in zijn toespraak
het ontstaan van het Twentse Hoen te
beschrijven en de betekenis van een door
de SZH erkend fokcentrum. Het toegekende schildje is een erkenning voor de
fokkers van zeldzame landbouwhuisdierrassen die gedurende langere tijd kwalitatief goede dieren weten te fokken. Dit door
het selecteren van de meest typische
vader- en moederdieren en het combineren van hun eigenschappen in de volgende generatie. Goed fokken is vakmanschap
en onmisbaar voor het in stand houden
van onze bedreigde rassen. Bij de toekenning wordt naast de kwaliteit van het fokbeleid ook gekeken naar die van de diergezondheid op het centrum. Dieren moet
goed gehuisvest zijn en er moet hygiënisch worden gewerkt. Ook de publieke
toegankelijkheid van het centrum en faciliteiten voor de promotie van het ras en de
SZH spelen een grote rol bij de uiteinde-
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Ad Boks feliciteert Robert Hoornstra (r.)

lijke erkenning als fokcentrum. Ad wees
de aanwezigen ook op de beschrijving van
het Twents hoen in het laatste nummer
van ZH.
Na zijn toespraak overhandigde Ad Boks
het felbegeerde schildje en feliciteerde hij
Robert en Crista met de aan hen toegekende onderscheiding. Ook was er een
felicitatie voor het 25-jarig bestaan van de
THC. Als laatste wenste hij zowel Robert
en Crista als de vereniging veel plezier en
geluk bij hun verdere inzet voor de kleindierfokkerij.=

