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Van everzwijn tot vleesvarken
Dit boek is het tweede boek dat door het Nationaal Veeteelt Museum in Beers (NBr) is uitgegeven. De auteurs beginnen de geschiedenis van de varkensfokkerij ver vóór de negentiende eeuw. In het kort
worden de verschillende inlandse rassen beschreven. Daarna
komen de ontwikkelingen in Engeland, Duitsland en Denemarken
in de negentiende eeuw aan de orde. De georganiseerde varkensfokkerij wordt behandeld zoals de oprichting van stamboeken, fokstations en selectiemesterijen. Van grote betekenis voor de georganiseerde varkensfokkerij waren de rijksveeteeltconsulenten. Via de
Tweede Wereldoorlog komen de auteurs terecht bij de ontwikkelingen in de jaren zestig van de vorige eeuw zoals de spekdiktemeting
aan het levende varken, de start van de kruisingen tussen rassen en
de oprichting van nieuwe fokkerijorganisaties.
Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en grafische voorstellingen
en is zeker een aanrader voor diegenen die wat meer willen weten
over de geschiedenis van de Nederlandse varkensfokkerij.
Henk Slaghuis en Rienk van der Berg, Nationaal Veeteelt Museum, ISBN
978-90-815581-1-2 € 21,50 (inclusief verzendkosten en btw).

Receptenboeken duiven- en kippenleer
Er was al het boek Genetica van kippenkleuren door Sigrid van Dort
(in eigen beheer, te bestellen via www.tuinvee.nl, 2008, 2 delen,
Deel 1 Eerste geneticaboek ook voor kinderen; Deel 2 Receptenboek en beschrijving van alle 139 kleurslagen), maar nu is er
onlangs ook een boek over de genetica van de duif verschenen.
Daarmee kunnen nu ook de laatste twee groepen van zeldzame
huisdierrassen door de beginnende fokker zelf gefokt gaan worden
en kunnen met behulp van dit lang verwachte boek ook zeldzame
kleurslagen en andere varianten (zoals het rollen, ringslaan of
hoogvliegen) gefokt worden. Een absolute must dus voor de beginnende duivenfokker, kinderboerderij of instandhouder van biodiversiteit. Wist u dat de kleurslag van de schoorsteenveger veroorzaakt wordt door het brander-brons-gen?
Door toedoen van beide boeken hoeven kleurslagen en zeldzame
varianten nooit meer met uitsterven bedreigd te worden.
Hein van Gouwe en Jan de Jong. Winschoten: Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, 2009.

…en het is zeldzaam!
Het is al bijna december. Dan komen de kerstdagen er weer aan. Bij kerst denk je aan schapen. Ook aan zeldzame schapen. We beschrijven hoe je zelf zeldzame schaapjes kunt maken voor een winterhoekje. We vertellen daarbij iets over de kleuren die de schapen kunnen hebben.
Veel knutselplezier!

Werkbeschrijving schaapjes maken
Maak eerst een skelet (werktekening 1) van pijpenragers of chenilledraad (verkrijgbaar in hobbywinkels). Dan kun je de schaapjes aankleden met wol. Dat kan van allerlei kleuren wol. Je kunt
ongesponnen schapenwol gebruiken maar ook wol van een bol.
Omwikkel eerst de pootjes en vorm daarna om de rest van het
skelet met wol de kop en het lichaam van het schaap. Knip het
eventueel; een beetje in vorm. De oortjes kun je met een stukje
vilt beplakken. Voor de oogjes kun je bijvoorbeeld kleine kraaltjes
gebruiken.
Eventueel kun je ook een kopje van karton opplakken. Teken
hiervoor het hoofd en ‘bolletje wol’ (werktekening 2) over op karton en knip het uit.

De kleuren van schapen
Zeldzame schapen zijn lang niet altijd wit. Bij Drentse heideschapen zie je schapen die de kleur van een vos hebben. Er zijn ook
donkerbruine of zwarte heideschapen. Mergellanders en Kempische heideschapen hebben soms een voskleurige kop. De Blauwe
Texelaar lijkt een beetje blauwkleurig omdat de donkere en witte
haren door elkaar zitten. Het is natuurlijk helemaal mooi als je
een schaap met een gevlekte kop kunt maken of een bruinzwart
schaap met een witte bles en witte sokken (een Zwartblesschaap,
zie achterkant ).
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