Een aluminium vogelverblijf voor duifjes, mooi voor in een
stadstuin en onderhoudsvrij.

Buitenwanden isoleren
Als je meerdere hokken langs elkaar hebt, of deze zijn in
een bestaande ruimte ondergebracht, dan is ‘t het overwegen waard om de buitenwanden wat te isoleren. Dat heeft
als voordeel dat het ‘s winters langer vorstvrij blijft zonder
te hoeven bijverwarmen, maar werkt tevens geluiddempend. Ook al zijn ze niet groot er zijn toch soorten bij die
behoorlijk wat geluid kunnen produceren. Laat je hierover
bij de aanschaf van vogels ook goed informeren, zodat je
later geen problemen met de buren krijgt.

De hokken zijn geschikt voor diverse soorten
De hokken zoals hier omschreven zijn ook goed te gebruiken voor oorspronkelijke duiven, of een combinatie van

Mooie geschakelde volières voor kwartels of patrijzen met
daar bovenin kleine oorspronkelijke duifjes...

grondkwartels en oorspronkelijke duiven. Bij oorspronkelijke duiven is het dikwijls mogelijk meerdere soorten bij
elkaar te houden. Vanzelfsprekend moet de ruimte dan
groter zijn. Terwijl soorten als bijvoorbeeld Diamantduifjes
met kleinere hokken kunnen volstaan. Als je er oorspronkelijke duiven in plaatst of een combinatie van duiven
met kwartels, dan moeten de duiven uiteraard over hogere
zitstokken kunnen beschikken.
We beschikken tegenwoordig over een groot scala aan
soorten en kleurslagen. Zowel bij de kleine hoenderachtigen als bij de oorspronkelijke duiven. Voor ieder is wat
wils te koop. Heb je een niet al te grote tuin, dan zijn deze
kleine siervogels een goed alternatief.

•

Tanende belangstelling?
Is er een tanende belangstelling voor Noord-Hollandse
hoenders? Het valt op dat er op de grotere tentoonstellingen
de laatste tijd zo weinig grote Noord-Hollandse hoenders meer
aantreffen.
Tekst: Willem Voskamp
Foto’s: Klaas v.d. Hoek

Imposant, maar toch minimale belangstelling
Waar rassen als Welsumers en Barnevelders -die ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan-, nog in flinke aantallen de
tentoonstellingskooien bevolken. Terwijl de Noord-Hollandse hoenders door hun imposante verschijning juist
als showdier zeer aantrekkelijk zijn. Oorspronkelijk werd
dit ras gecreëerd voor de vleesproductie. Het is bekend dat
door de snelle groei, zo kenmerkend voor dit ras, reeds op
een leeftijd van 10 tot 12 weken een gewicht van 1½ kg was
te bereiken.

Een hen van Hilbert Pater die zo’n 25 jaren geleden diverse keren
won. Dit dier zou ook nu nog prima mee kunnen doen.
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Deze haan zou nog iets gestrekter kunnen zijn en iets horizontaler van houding.

Waar bij de Welsumers en Barnevelders gebruik gemaakt
werd van Aziatische rassen om de bruine eikleur te
verkrijgen, werden de Noord-Hollanders verbeterd door
gebruik te maken van o.a. Mechelse hoenders en Plymouth Rocks, vooral natuurlijk om een snelle groei en
meer vleeskwaliteit te krijgen. Hoewel het in principe als
slachtras is bedoeld zijn er vroeger toch stammen geweest
(en er wellicht nog zijn) die een flink aantal eieren kunnen
produceren. We zouden met elkaar, zowel fokkers als
keurmeesters, best een beetje trotser mogen zijn op een
van deze nationale rassen, die toch een roemrijke geschiedenis bezitten. In het verleden zijn er wel eens pogingen
ondernomen om dit ras als vleesproducent weer onder de
aandacht te brengen, maar voor zover ons bekend is, was
daar niet voldoende belangstelling voor.
Op 18 februari 1934 werd in Purmerend de standaard vastgesteld op de ledenvergadering van de Noord-Hollandse
Blauwenclub (zoals het ras toen nog heette). Dit was als
volgt:
1 Het ei moet neigen naar bruin.
2 De kam van de hen is flink ontwikkeld en mag iets
vallen.
3 De poten van de haan en hen moeten glad zijn, dus
onbevederd, drie tenen en de hiel is achterteen, dus
geen vijf tenen.

Mooie forse hen met een fraaie kleur en koekoektekening, maar
ook hier een iets te veel oplopende ruglijn.

Het ras is in één kleurslag erkend
Dit is de koekoekkleur. De hen is een tint donkerder van
kleur dan de haan. Dit komt doordat de lichte banden van
de hen iets smaller zijn dan die van de haan. Als we op
termijn naar een eenstammenfok toe willen dan zullen we
genoegen moeten nemen met een duidelijk wat lichtere
koekoektekening in de staart van de haan.
Het zou prettig zijn als voor één van onze meest imposante
rassen wat meer belangstelling zou komen.

•

Vergelijk met toen en nu
Vergelijken we de rasbeschrijving van toen met de huidige
beschrijving dan zijn de verschillen niet erg groot. Als
minimumgewicht van de haan noemde men 4 kg, nu ligt dat
tussen de 3½ kg en 4 kg. Opvallend is wel dat het gewicht
van de hen destijds 2½ was, terwijl onze huidige standaard
uitgaat van 2,75 tot 3,25 kg. De loopbenen dienden toen en
ook nu nog enigszins wijdgeplaatst te zijn. De beenkleur die
toen wit gevraagd werd is nu aangepast en mogen lichtgrijs
van kleur zijn. Bij de hennen is enige aanslag in de vorm van
enige donkergekleurde schubben toegestaan.

Schets die Van Gink naar het eerste bestuur van de toen net opgerichte speciaalclub stuurde die als ideaal werd aanvaard.
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