Diskwalificatie
Dieren van erkende rassen, kleurslagen en variaties kunnen tijdens de keuring uitgesloten worden van
bekroning. Dat resulteert in een uitslag van 0 punten. Het dier kan door een uitsluitingsfout een onvoldoende
krijgen, maar kan ook gediskwalificeerd worden.
Tekst: Geri Glastra
Foto’s: Hendrik Timmer, Geri Glastra

Het resultaat is het zelfde, in beide gevallen 0
punten
Maar wáár de oorzaak ligt, is bepalend of we spreken van
diskwalificatie of een Onvoldoende predicaat. Kort en
goed, betreft het een tekortkoming van het dier, dan is het
een onvoldoende en bij diskwalificatie ligt de oorzaak bij
de fokker.

De schuld ligt bij de fokker
Dat laatste is dus in het kort de essentie van een diskwalificatie, de fokker heeft iets gedaan wat niet mag, of nagelaten wat hij wel moest doen. Als de fokker niet toegestane
handelingen aan het dier heeft verricht is dat fraude en
resulteert dat in een DIS met 0 punten. Als een dier bijvoorbeeld parasieten heeft of ziek of ernstig verwond is, dan
had de fokker daar wat aan moeten doen en volgt ook een
DIS. Wat wel gedaan mag en eigenlijk gedaan moet worden
is conditioneren (sommigen noemen het toiletteren).
Met conditioneren wordt eigenlijk het in goede conditie

brengen gedurende de opfok bedoeld en met toiletteren
het showklaar maken. Echter dat laatste woord gebruiken
we liever niet bij dieren, vandaar dat het showklaar maken
ook gemakshalve conditioneren genoemd wordt. Met het
conditioneren in de zin van toiletteren kun je geen dieren
in conditie brengen, alleen een goede conditie accentueren
en dat is in feite het enige dat mag. Het in conditie brengen
moet al starten op de eerste dag door het juiste voer te
geven en een goede huisvesting en verzorging. Gedurende
die tijd nemen we de dieren regelmatig in de hand en plukken hier en daar een verkeerd veertje of masseren bijvoorbeeld even de kam. Geen pijnlijke handelingen dus!

Wat mag niet
Correcties die niet mogen, zijn frauduleuze handelingen
en daar vallen o.a. onder:
• pijnlijke correcties!
• het kleuren of opbleken van veren of veerdelen om
tekortkomingen te verdoezelen;
• foutieve veren verwijderen of juist ontbrekende bijplakken, waarbij zij opgemerkt dat het verwijderen van een
enkel lichaamsveertje niet als fraude wordt aangemerkt;
• Sporen bij hennen verwijderen, ook niet met middelen
waardoor ter plaatse geen hoornontwikkeling meer
mogelijk is.
• te laat ringen met een grotere maat ring dan geadviseerd in de standaard, zodat die altijd afschuifbaar
blijft;
• te laat ringen waardoor de schubben en eventueel zelfs
de huid beschadigd wordt;
• ringen met een opengeknipte ring, ook al is die daarna
hersteld.

Wat moet juist wel
Dieren moeten goed verzorgd worden.
• extreme sporen bij oude hanen er vakkundig (laten)
afdraaien;
• indien nodig, behandelen tegen parasieten;
• te lange onvoldoende afgesleten bovensnavel
bijwerken.

Welke corrigerende handelingen mogen wel
Deze witte veerpunt was gekleurd, maar werd door schoonvegen goed zichtbaar gemaakt. Een
wat lager predicaat was toch beter geweest dan een DIS voor fraude. (Foto Hendrik Timmer)

Showdieren moeten tiptop in conditie voorgebracht worden, voor zover nodig:
• vuile loopbenen reinigen;
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Hennen mogen geen sporen hebben, maar moeten wel spooraanzet hebben. Middelen gebruiken tegen sporen resulteert in totaal geen
spooraanzet zoals hier, wat ook duidt op fraude. (Foto Geri Glastra)

• bevedering wassen; bij witte hoenders mag witshampoo
gebruikt worden of blauwsel in het spoelwater. Pas op
dat het dons niet verkleurt, goed uitspoelen! Doe dat
een aantal dagen voor de show, zodat de dieren de bevedering zelf weer in conditie kunnen brengen en plaats
ze in de tussentijd afzonderlijk in een schoon hok;
• de kleur van de kopversierselen en loopbenen wat
intensiveren met vaseline of kammenglans.
• hier en daar een fout lichaamsveertje bij de wortel
afknippen, dus geen pennen uit vleugels en staart;
• bij kuifhoenders de kuif vakkundig conditioneren door
op de juiste wijze wat veertjes weg te knippen. O.a. de
literatuur van de speciaalclub geeft daar instructies
over;
• De haarveertjes langs de kam wat bijknippen, zodat het
geheel een verzorgde indruk maakt.

Pijnlijke handelingen
Wat pijnlijke handelingen voor een dier zijn, is niet exact
aan te geven omdat dieren toch in bepaalde opzichten een
andere pijngrens hebben dan mensen. Maar vergelijk een
handeling alsof die in dezelfde verhouding bij u gedaan
zou worden. Sporen bijvoorbeeld, knip je niet in het leven.
Het bloed is dan haast niet meer te stelpen en dichtbranden is dan nog de enige optie, wat ook weer zeer pijnlijk is.
Laat je altijd voorlichten of nog beter, het voordoen als je
zelf geen ervaring hebt. Volgens het tentoonstellingsreglement moet fraude met getuigenis van het TT bestuur binnen drie weken aan het FB gemeld worden. Dat geldt met
name voor keurmeesters, zij worden meestal het eerst met
fraude geconfronteerd. Zeker bij zaken waarbij pijnlijke
handelingen zijn verricht, moet daar tegen opgetreden
worden.

nu zonneklaar zijn. We doen mee aan een show, waarbij
we ons niet oneigenlijk meer kansen mogen toe-eigenen en
de dieren daar niet de dupe van mogen worden.
Tot slot vindt u hieronder de diskwalificatiefouten, zoals
die opgenomen zijn in de hoenderstandaard.
• Het ontbreken van de ring;
• Niet geadviseerde afschuifbare ring;
• Geadviseerde ring die vastgegroeid is tussen achterteen
en spoor bij de haan;
• Geen ring van een bij de Entente aangesloten
organisatie;
• Dubbele ring, behalve bij rassen waarbij dat expliciet
toegestaan is;
• Merktekens in teenvlies of elders en een vleugelmerk;
• Ontstekingen in het algemeen;
• Luizen en ander ongedierte zoals kalkpoten
• Ziekten, Pokken, Difterie, Snot en andere aantastingen
van de luchtwegen;
• Slechte conditie;

De regelgeving
De basis voor dit verhaal staat gewoon in onze Nederlandse standaard. De reden dat die regelgeving er is, moet

Zoals het hoort bij een hen, spooraanzet die niet meer is dan een glad bolletje.
(Foto Geri Glastra)
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• Alle fraudegevallen;
• Het aanbrengen of verwijderen van kleur;
• Het overbrengen van veren of veerdelen of het verwijderen van veerdelen; m.u.v. het bijwerken van de kuif bij
kuifhoenders;
• Het verwijderen van lichaamsdelen; uitgezonderd het
knippen van nagels en bijwerken snavel.
We gaan niet in op alle methoden van fraude die we toegepast zien worden. De bedoeling van dit artikel is duidelijk
te maken dat diskwalificatie niet bij onze hobby hoort en
niet een handleiding daartoe.

•

Veermijt in de staartstuurveren, bij lichte kleuren het beste zichtbaar.
Resultaat een DIS. (Foto Hendrik Timmer)

Baardenbakjes

binnenkort zijn ze verkrijgbaar!
Ik zag ze op de Europashow in Herning in legergroen uitgevoerd en was
direct enthousiast. Na nu blijkt, hebben veel meer Baardkrielfokkers ze daar
gezien en ze zijn op onderzoek uitgegaan.
Tekst: Hans Heemskerk
Foto’s: Herman van Olst

Dat is iets voor onze ZOBK en natuurlijk ook voor de
ABC
Geen gedoe meer met elastiekjes om de drinkbakjes heen
of op zoek naar drinkbakjes met drivers erin. In Herning bij
alle standhouders naar deze drinkbakjes gevraagd en later
nog op internet gezocht, echter zonder resultaat. Gewoon
‘Baardenbakjes’ in je trainingskooien en op de tentoonstellingen waar de baardkrieltjes worden ingezonden.

Natuurlijk wel bij alle baardkrielen dezelfde bakjes
Op de terugreis met collegafokkers nog wat nagepraat
en het idee van deze drinkbakjes liet me niet los. Ik heb
zo’n bakje geleend van de organisatie van de Europashow

en dacht hier moet ik mee naar Herman van Olst, oud
bestuurslid van de ZOBK, keurmeester, kunststofverwerker en producent van o.a. de bloedluisbakjes. Na wat
uitwisseling via whatsapp, telefoon en e-mails kreeg ik op
de Noordshow al drie proefexemplaren aangeboden van
Herman in drie kleuren. De clubkleuren van de ZOBK. Ik
zie het al voor me: Het Belgisch Krielenfestijn in 2020 in
Tiel en dan alle kooien voorzien van deze Baardenbakjes in
de kleuren van de Belgische vlag.
Er zijn nog wat kleine aanpassingen gedaan, zodat het
deurtje gemakkelijk open kan en het Baardenbakje kan
blijven zitten. Ze zijn op bestelling leverbaar voor fokkers
en verenigingen die er belang bij hebben.

De Baardenbakjes worden met de hand gegoten
De bovenranden worden mooi rond afgewerkt en het
materiaal is polyurethaan. Ze zijn leverbaar in alle kleuren, maar wit wordt met het oog op verkleuren afgeraden.
Voor informatie en bestelling van de bakjes, via e-mail of
facebook bij Herman van Olst of bij Hans Heemskerk (ZOBK
en ABC). Leden van de ZOBK en andere speciaalclubs
krijgen korting per stuk en voor overige bestellers kosten ze
€ 2,50. Let op: de verzendkosten zijn voor rekening van de
besteller. E-mail Herman van Olst is: hvanolst@hetnet.nl,
van Hans Heemskerk is het: hheems@planet.nl

•
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