
 
 

 

 
 

 
Colofon: 
 
 
De Kroniek is het clubblad van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club en 
verschijnt vier keer per jaar in gedrukte en digitale vorm. Oplage is meer dan 225. 
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Bestuur en functies WPKC; 
Voorzitter: Jan Dekker  Exloërveen 16, 9574 PA Exloërveen Email: voorzitter@wpkc.nl 
Tel: 06-106 876 82  
2e voorzitter: Willem de Wit. Burg.Engelkenslaan 14, 9671 LM Winschoten.  
Tel.06-13930982 
Secretaris:  Michelle Meisner, Kerkweg 55, 9945 SC Wagenborgen 
Email: secretaris@wpkc.nl Tel. 06-46992517 
2e secretaris: Jaap Buze, Provincialeweg 75, 9677 PB Heiligerlee. Tel. 06-82461273 
Penningmeester: Swier Blik  Esborgstraat 46, 9679 BV Scheemda 
Email: penningmeester@wpkc.nl  Tel: 06-836 575 75  
Bankrek. nr. NL32RBRB0918595568  
2e penningmeester: Geert Siemons  Hoofdweg 244, 9681 AM Midwolda.  
Tel: 06-29586600  
Algemeen bestuursleden:  
Aldert Schoneveld, Tjalklaan 10, 9934 JP Delfzijl. Tel: 06-55477090  

Functie PR: vacant 

Redactie Kroniek: Natasja Huizing-Boer,  Harry Hoppentocht en  

 Aaltinus Timmer aaltinus.timmer@ziggo.nl.nl 

TT Commissie:  
voorzitter: Jan Dekker Email: voorzitter@wpkc.nl Tel: 06-10687682 
 tt. secretaris: Aaltinus Timmer ttsecretaris@wpkc.nl  
Snikke 13, 9679 ZM Scheemda. Tel: 06-53822237  
tt. penningmeester: Eduard Hoppen ttpenningmeester@wpkc.nl  
Zuiderstraat 8, 9695 HJ Bellingwolde. Tel: 06-13847136  

Tatoeëren konijnen: Jim Deijlen Hoofdweg 330 Bellingwolde, tel. 0597-850131,    

Op afspraak..    s.deijlen@home.nl  

Ringen commissaris: Geert Siemons gesie@ziggo.nl  

Hoofdweg 244 , 9681 AM Midwolda Tel. 06-29586600  

Kooienverhuur: Eduard Hoppen / Jim Deijlen ttpenningmeester@wpkc.nl 

Website beheer: Jan Dekker webredactie@wpkc.nl 

 
Erevoorzitter: G. Holsteen.  
Ereleden: W. Kranenborg, W. Brink, C. Folkers en F.A. Assendelft.  
 
Contributie bedraagt: seniorleden € 15,- per jaar. Jeugdleden € 6,- per jaar.                                      
Wij zijn aangesloten bij de KLN, NBS, en de Noordshow.  
WPKC lidmaatschap opzeggen voor 15 november bij onze secretaris. Uw lidmaatschap 
voor 1 december bij KLN afzeggen, anders loopt het door tot en met het volgende jaar.  

 
De vergaderingen zijn in Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25 Winschoten 

 
Bezoek ook onze WPKC.NL site en Facebook 

 

Mede dank zij onze adverteerders zijn wij in 
staat om dit blad uit te brengen. 
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VAN DE VOORZITTER                                                                                

 
 

Beste leden, 

We staan aan het begin van een nieuw verenigingsjaar, dat helaas 

teleurstellend begon omdat onze nieuwjaarsbijeenkomst door de nog steeds 

heersende coronapandemie niet door kon gaan. Als ik dit schrijf zijn echter de 

meeste coronamaatregelen opgeheven en lijkt de jaarvergadering op 14 april 

a.s. door te kunnen gaan. In deze Kroniek tref je daarvoor de agenda aan. Ik 

hoop dat we velen van jullie tijdens de jaarvergadering mogen ontmoeten, 

want naast het formele deel hebben we dan ook de gelegenheid om weer eens 

bij te praten over allerlei zaken die rond onze liefhebberij spelen. 

De coronapandemie is afgezwakt, maar de vogelgriep lijkt verder toe te nemen 

en treft op dit moment ook verschillende bedrijven in de provincie Groningen. 

Leden uit de nabije omgeving van de besmette bedrijven uitten daarover op 

onze whatsappgroep hun terechte zorgen. De berichten over de ontwikkeling 

en invoering van een vaccin zijn nog steeds weinig hoopgevend, zodat we er 

rekening mee moeten houden dat de vogelgriep voorlopig nog wel aanwezig 

zal zijn of weer de kop op zal steken. 

Het naderende voorjaar heeft voor ons als kleindierliefhebbers gelukkig ook 

veel mooie kanten. Bij velen van ons zijn de eerste jonge dieren geboren of uit 

de eieren gekropen. De hoop voor een nieuwe generatie fraaie dieren 

waarmee we weer verder kunnen fokken of kweken en die we in het najaar 

kunnen tonen tijdens de jongdierendagen en tentoonstellingen. Ik wens jullie 

allemaal veel succes bij het opfokken van de dieren en hoop dat er voldoende 

bij zijn die aan de vooraf gekoesterde verwachtingen voldoen. 
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Ook ons verenigingsleven gaat langzamerhand weer van start. Het bestuur en 

de tentoonstellingscommissie zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen 

voor de jongdierendag en de tentoonstellingen. Maar wij kunnen deze niet 

organiseren zonder de hulp van onze leden. Ik doe daarom een klemmend 

beroep op jullie de komende tijd ook je steentje bij te dragen. De eerste klus 

die eraan komt is het al enige jaren uitgestelde onderhoud van de kooien. In 

het voorjaar zullen enkele ochtenden gepland worden om dit onderhoud uit te 

voeren en ook om de opslagloods op te ruimen. Als we er met zijn allen de 

schouders eronder zetten, is de klus goed te klaren. Ook deze werkzaamheden 

horen nu eenmaal bij ons verengingsleven. 

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier toe bij het lezen van deze Kroniek en 

vooral blijf gezond en hopelijk tot ziens op onze jaarvergadering! 

Jan Dekker (voorzitter) 
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---------------------------------IN MEMORIAM---------------------------------------- 
Ons bereikte het droevige bericht, dat is overleden ons WPKC lid 
Jan Blik 
Jan was altijd een heel bescheiden, aimabele man die de laatste jaren met 
nogal wat ziekten had te kampen. Hij fokte een vrij zeldzaam konijnenras , 
witte Hulstlanders. 
Bestuur en leden van de WPKC wensen de familie veel sterkte met dit verlies 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Agenda:  Jaarvergadering W.P.K.C. 2022 

Vergaderdatum: 14 april 2022 
Aanvang:               20:00 uur 
Vergaderlocatie: Partycentrum Lamain, Bosstraat 27, 9671 GD   
                                          Winschoten 
Opening 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Notulen jaarvergadering 2021 
 
Jaarverslag secretaris 2021 
 
Jaarverslag penningmeester 2021 
 
Jaarverslag tentoonstellingspenningmeester 2021 
 
Verslag kascommissie 
 
Benoeming kascommissie 2023 
 
Pauze 
 
Bestuursverkiezingen 
 
Periodiek aftredend zijn Jaap Buze en Jan Dekker. Beiden hebben zich 
herkiesbaar gesteld.                                                                                  
Het bestuur stelt voor beide opnieuw in het bestuur te benoemen. 
 
Jubilarissen 
 
 Rondvraag 
 
Afsluiting 
 

NB: De vergaderstukken worden per mail verzonden naar de leden waarvan 

een mailadres bekend is. De leden waarvan geen mailadres bekend is, kunnen 

de stukken opvragen bij de secretaris Michelle Meisner, telefoon 

(06)46992517 en krijgen deze dan per post toegezonden. 
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Jaarverslag penningmeester WPKC 2021 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de steeds ouder wordende 
leden, zal het moeilijk worden om ons ledenbestand op peil te houden. 
Ook dit jaar hebben we een paar leden moeten laten gaan , 
maar gelukkig hebben we er ook een paar leden bij gekregen. 
Desondanks kunnen we niet onderuit zakken , maar moeten we de vereniging 
en onze hobby positief naar buiten uitdragen. 
 
Door de éénmalige bijdrage van GARVO hebben we de verenigingskosten lager 
kunnen houden. 
 
Door de corona maatregelen hebben we als bestuur niet bij een 
bestuurslid  thuis kunnen vergaderen, maar moesten we uitwijken naar een 
andere locatie waardoor de bestuurskosten hoger zijn uitgevallen. 
 
De Jongdierendag heeft een verlies geleden , maar door het rad van avontuur 
is het verlies klein gebleven 
 
De KRONIEK is door verhoogde inkomsten vanuit de adverteerders en de eigen 
bijdrage van de leden voor een papieren uitgave, uit de rode cijfers. 
Daarom geachte leden ,  KOOP ZO VEEL MOGELIJK BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
Zonder hun wordt het voor ons een stuk moeilijker. 
 
Al met al durf ik te stellen dat we op de goede weg zijn , om de vereniging voor 
de toekomst in goede gezondheid te kunnen overdragen aan onze opvolgers. 
 
Een ieder die de vereniging , in welke vorm dan ook , heeft geholpen om 2021  
positief door te komen, HARTELIJK DANK. 
 
Swier Blik 
penningmeester 
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PROMOTIE DAG WINSCHOTER PLUIMVEE en KONIJNEN CLUB 
 
Op zaterdag 23 april 2022  staat er bij de 
WELKOOP in Winschoten  
een promotie stand van de W.P.K.C. 
Het doel is om de vereniging positief naar 
buiten te dragen en de eventuele vragen 
van bezoekers te beantwoorden . 
Door de corona maatregelen van de afgelopen 2 jaar hebben vele 
verenigingen niet die aandacht kunnen geven en krijgen die ze verdienen. 
Daarom hebben we een stand op zaterdag 23 april van 10.00  tot 15.00 uur. 
bij de WELKOOP in Winschoten.  
 
Dus leden van de W.P.K.C. laat uw neus even zien . 
Neem uw buren , familie en vrienden mee. 
 
Swier Blik 
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Welsumer krielen in Siddeburen.   (Tekst en foto’s Erwin Akkerman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo leden van de WPKC, ik ben Erwin Akkerman, 35 jaar en woon in 
Siddeburen (Groningen).  
Ik ben opgegroeid met diverse huisdieren en ging als klein jochie ook vaak met 
familie kijken bij de Kleindierenshows. Zo is de interesse voor kippen ontstaan 
en kreeg ik op mijn 12e een aantal Groninger Meeuwen Zilverpel, groot.  Ik 
weet echter niet meer wanneer de eerste Welsumer krielen in het hok zijn 
gekomen.  
Doordat mijn broertje ooit drie hennen bij dhr. E. Fokkens heeft gehaald, heb 
ik kennisgemaakt met dit ras en zelf dieren aangeschaft via marktplaats.  
Mijn voorkeur gaat uit naar een Nederlands ras (stukje cultureel erfgoed) 
zonder al te veel franje zoals kuiven en bevederde poten. Dat vind ik alleen 
maar lastig met het verzorgen en schoonmaken. Dus de Welsumer krielen 
voldoen daaraan. Ook kunnen ze prima in een ren worden gehouden en zijn ze 
makkelijk in omgang. Het leek mij een leuke uitdaging om mij te verdiepen in 
het fokken en showen van kippen en wilde een goede basis om te beginnen. 
Daarom ben ik in 2017 lid van de Welsumerclub geworden en heb toen drie 
hennetjes bij Marcel Eissens gehaald en een haantje bij Ter Haar.  
Het eerste tentoonstellingsseizoen ging niet onaardig met een aantal jonge ZG 
dieren. Door de keurkaarten met elkaar te vergelijken en vragen te stellen aan 
fokkers leer je veel.  
 Als je een bepaald ras fokt moet je naar mijn idee ook lid zijn van de 
speciaalclub. Zo leer je het ras beter kennen door de dingen die aan bod 
komen in de Nieuwsbrief van de Welsumerclub en de jaarvergadering.  
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Ook de promotie en in stand houding van het ras is belangrijk.   
Het aantal dieren waar ik mee fok  wisselt wat, ik bekijk wat mij het beste past. 
Vorig jaar met twee hanen en twee à drie hennen per haan. Dit jaar met drie 
haantjes en ook één op één toegepast.  
Aangezien ik gauw ruimtegebrek heb en het overzichtelijk moet blijven wil ik 
komend jaar meer structuur in het fokken. 
Bij het samenstellen van de foktomen let ik op alles waarop beoordeeld wordt. 
Type & bouw, kopversierselen, bevedering, kleur, vleugeltekening, oog en 
pootkleur. Ook let ik op de ei-kleur, ze zijn niet allemaal zoals gewenst maar 
die enigszins in de buurt van het typische Welsumer-ei komen, hebben mijn 
voorkeur. Als er een fokker is met deze eigenschap in de stam houd ik me 
aanbevolen.  
Ik fok zo rond de 40 kuikens per jaar. Voor de selectie van de dieren let ik als 
eerste op afwijkingen, ontwikkeling en groei. Daarna op de kamtanden. 
Naarmate het dier groeit komen de andere facetten ook aan bod zoals 
veerbreedte, pepering etc..  
De  prijzen die ik behaald heb met mijn  dieren zijn: Reserve kampioen mooiste 
krielhen op een lokale show, mooiste krielhen op de Welsumerclubshow in 
2019 en mooiste Dwerghoender man op de jongdierendag PKV Fivelingo. Het 
zou leuk zijn nog een keer de mooiste kriel (mannelijk of vrouwelijk) op de 
Clubshow te hebben en wie weet wat er ooit nog eens te winnen valt.  
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Ik ben al tevreden als er meerdere F dieren gefokt worden in een jaar.  
Wat voer betreft, krijgen de kuikens krijgen eerst Havens Premium en later 
Havens Start & Grow.  
Het afgelopen seizoen vanaf circa de 12e week Garvo met extra caroteen voor 
gele poten. 
De volwassen dieren krijgen Havens scharrelkorrel. Verder krijgen de dieren 
gras, wortelen, sla, gemengd graan, meelwormen, oud brood en soms resten 
uit de keuken.  
Om ziektes te voorkomen zorg ik  voor droge schone hokken, schone water- en 
voerbakken. Appelazijn door het drinkwater en tegen bloedluis gebruik ik anti-
bloedluisbakjes onder de zitstokken. Af en toe de dieren in een emmer water 
met duivenbadzout.  
Tot slot nog even het volgende: Laten we met elkaar zorgen dat deze hobby 
blijft bestaan en dat we kunnen blijven genieten van de dieren en elkaar 
kunnen ontmoeten in concurrentie. Want ten tijde van dit schrijven zijn er  
weinig jongdierendagen en bijna geen  shows geweest, als gevolg van 
Coronaregels en is er een landelijk tentoonstellingsverbod i.v.m. de vogelgriep. 
Dit heeft helaas nadelige gevolgen voor onze Kleindierensport. 
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Uit de oude doos 

Onderstaande foto is er één uit lang vervlogen tijden. 
Uit welk jaar deze foto stamt is helaas niet bekend. 
De tekst op de foto is erg klein, maar kunt U lezen hieronder. (red) 

 

 
Een mooi groepje op de Pluimvee- en Konijnenexpositie te Winschoten: 
Allemaal kleuters achter en op de tafel. 
Maar die er achter staan zullen wel goed voor de jonge witjes zorgen, dat ziet 
men al wel. 
Dit mollige nest Witte Weners (jongen en oude) behaalde terecht een 1e- en 
tevens een ereprijs en behoort aan den heer J. Nieman uit Meeden. 
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Wat te denken van onderstaande tafereeltjes.  
Prachtig en vertederend toch? (red) 
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 Promotieshow Nederlandse Wyandotte Club  
 
Een belangrijke doelstelling van de NWC is om 
promotie te maken voor ons mooie ras. Dit doen 
we op verschillende manieren. We hebben een 
mooi clubblad, we publiceren in 
Kleindierenmagazine en staan met onze stand op 
verschillende shows. Daarnaast zijn ook vele leden actief met het geven van 
informatie over ons ras, het uitwisselen van dieren enz. 
 
Het bestuur van de NWC is ook regelmatig op zoek naar nieuwe manieren van 
PR. Zo is het idee ontstaan voor een promotieshow. 
Deze promotieshow wordt ondergebracht bij een bestaande tentoonstelling.  
De samenwerking van de NWC en het tentoonstellingsbestuur zal bestaan uit 
het elkaar helpen om maximale promotie aan deze show te geven. 
 

Wat verwachten wij als NWC van een tentoonstellingsbestuur: 
-Aandacht voor de promotieshow in bv. hun clubblad, plaatselijke/regionale   
  pers, flyers, posters e.d. 
-Aandacht voor de promotieshow in het vraagprogramma: bv. lager  
  inschrijfgeld voor 4e dier of oude dieren  
-Extra prijzen voor de Wyandotten 
-Extra aandacht tijdens de show → bv. alle dieren bij elkaar en extra reclame 

Wat doet de NWC: 
-Unieke prijzen voor alle groepen (hanen en hennen, groot en kriel) 
-Stand van de NWC op de show 
-Extra aandacht in ons clubblad 
-Extra aandacht op onze ledenvergadering 
 

Dit jaar wordt de promotieshow ondergebracht bij de WPKC in 
Winschoten.  
Het is een prachtige show waar de dieren zeer mooi zijn opgesteld.  
 
Het enthousiasme en de goede organisatie zal een promotieshow tot een 
succes maken. 
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Email: dierenzaakbuze@gmail.com 
F. Dierenspeciaalzaak Buze  

F. Vrienden van dierenspeciaalzaak      
Buze 
 

mailto:dierenzaakbuze@gmail.com
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Nieuwe  inteelt inzichten. 
 
Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt 
Inteelt kan negatieve gevolgen hebben voor de prestatie van koeien. Dit heet 
inteeltdepressie. Onderzoekers van Wageningen University & Research lieten 
zien dat de mate van inteeltdepressie bij Nederlandse melkkoeien minder 
groot is voor “oude inteelt” (inteelt op verre voorouders) dan voor “nieuwe 
inteelt” (inteelt op recente voorouders). Dit komt mogelijk door het 
uitselecteren van schadelijke allelen. 
 
Inteelt en inteeltdepressie 
Inteelt ontstaat bij het paren van verwante dieren. Dieren zijn verwant aan 
elkaar wanneer ze gemeenschappelijke voorouders hebben. Deze 
gemeenschappelijke voorouders kunnen recente voorouders zijn (bijv. een 
gedeelde grootouder), maar ook voorouders van veel langer geleden (bijv. een 
gedeelde voorouder van acht generaties geleden). Hoe hoger de verwantschap 
tussen twee dieren, hoe hoger de inteelt van hun nakomeling. Dieren die meer 
in  geteeld zijn, presteren gemiddeld minder. Dit noemen we inteeltdepressie. 

 
Nieuwe inteelt geeft meer inteeltdepressie 
Uit het onderzoek blijkt dat de mate van inteeltdepressie groter is voor nieuwe 
inteelt dan voor oude inteelt. Bijvoorbeeld, een 1% hogere inteelt op 
voorouders in de eerste vier tot vijf generaties zorgde voor een afname in 
melkproductie van ongeveer 35 kg (voor 305-dagen lactatie), terwijl een 1% 
hogere inteelt op voorouders van langer geleden geen duidelijk negatief effect 
had. Het verschil kan worden verklaard door selectie. Dit zorgt er namelijk voor 
dat schadelijke allelen na verloop van tijd minder vaak voorkomen. Daarmee 
wordt het effect van de oude inteelt dus minder groot. 
 
Beperken inteelttoename beter voor fokkerij 
Dit betekent dat het belangrijk is om de inteelttoename, dat wil zeggen de 
snelheid waarmee inteelt toeneemt, te beperken in de fokkerij. Selectie kan de 
schadelijke effecten van inteelt tegengaan, op voorwaarde dat de inteelt niet 
te snel toeneemt. Door de inteelttoename te beperken, wordt tevens de 
hoeveelheid nieuwe inteelt beperkt. 
 
Publicatie van:   Doekes, H.P., Veerkamp, R.F., Bijma, P. et al.  

            Inbreeding depression due to recent and ancient inbreeding in Dutch Holstein–  

             Friesian dairy cattle. Genet Sel Evol 51, 54 (2019)  
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Kent u de Flip-over test? 
 
 
Doctor Julia Mehlhorn van het Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf werkte 
van 2003 t/m 2006 aan haar proefschrift. Ze onderzocht land  eenden met een 
kuif die last hadden van motorische, neurologisch gekleurde, 
coördinatiestoornissen zoals wankelen, zwaaien en op de rug vallen. Ze 
ontwikkelde de flip-test, die wordt gebruikt om ernstig onderliggend lijdende 
dieren in een vroegtijdig stadium te kunnen identificeren om ze vervolgens te 
kunnen uitsluiten van de fokkerij.  
 
In 2009 werd er in Duitsland onder het motto “Qualzucht”, zonder succes een 
rechtszaak tegen de fok van gekuifde land  eenden gevoerd. De BDRG 
(Vereniging van Duitse Pluimveehouders) heeft hierop in 2011 de Flip test in 
haar regelgeving opgenomen om neurologisch erfelijke afwijkingen uit te 
sluiten. 
 
Handleiding Flip test.  
De eend ligt op zijn rug op een vlakke en schone ondergrond. Het belangrijkste 
hier is de positie van de vleugels die in hun natuurlijke positie moeten zijn.  
Dat wil zeggen, opgevouwen op de rug. 
De eend wordt met één hand op de rug gelegd (zie afbeelding). Als het dier 
ongeveer 2 seconden (in ieder geval minder dan 10 seconden) op zijn rug ligt, 
wordt de hand teruggetrokken. 
Op het moment dat de eend wordt losgelaten, start de stopwatch. 
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Zodra het dier weer stevig op beide poten staat, d.w.z. niet meer zwaait, 
zwaait of kantelt, wordt de timer gestopt. 
De resultaten worden genoteerd en de evenwichtstest wordt nog twee keer 
herhaald met hetzelfde dier. 
 
Als eenden zwaaien, wankelen of een onnatuurlijke houding hebben (bijv. 
scheve houding) tijdens de keerproef (Flip test), wordt het genoteerd.  
Ook eenden die opvallende overeenkomstige symptomen vertonen worden 
genoteerd, bijvoorbeeld een onnatuurlijk lange rugligging of een onnatuurlijk 
looppatroon, ook buiten de testsituatie.  
 
De test moet drie opeenvolgende keren op het dier worden uitgevoerd. De 
gemiddelde waarde van de drie runs, telt voor de selectie van de voor de fok 
bestemde eenden. Deze herstelwaarde mag niet langer zijn dan 5 
seconden. Idealiter is het zelfs minder dan 3 seconden. Eenden met hogere 
waarden mogen niet voor de fokkerij gebruikt worden. Ook de dieren die 
buiten de testsituatie negatief opvallen dienen uitgesloten te worden van de 
fokkerij. 
 
Helaas voorkom je problemen niet zoals er altijd gedacht wordt, door gekuifd 
aan gladkoppig te paren. De mogelijke symptomen zijn namelijk niet altijd 
gerelateerd aan de kuifeigenschap maar wel aan het ras.  
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Zowel kuif- als gladkoppige land  eenden kunnen dezelfde afwijkingen 
vertonen. Daarom worden ook gladkoppige land  eenden worden getest met 
de keerproef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortschrijdend inzicht 
Onderzoeken zijn met medewerkingen van verschillende Universiteiten en 
wetenschappelijke instituten verder gegaan.  
Het bleek dat deze eenden  rassen gevoelig zijn voor vetophoping in de schedel 
met alle gevolgen van dien. Er werd verder onderzoek verricht naar  veel 
voorkomende schedelafwijkingen als waterhoofden of naar schedelopeningen 
waaruit hersenweefsel naar buiten stak. Andere items waren slecht zien, 
doofheid, eetlustproblemen en extra stressgevoeligheid. 
 
Stand van zaken. 
 Het onderzoeksproject is nu in een afrondende fase. Er wordt nu door 
mevrouw doctorandus Saskia Neukirchen gewerkt aan nog betere 
diagnostische gedragstesten om de fokkerij te verbeteren.  
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Op de leeftijd van 18 weken willen onderzoekers en de  BDRG de dieren goed 
neurologisch kunnen diagnosticeren om de eenden op grond van ernstig 
onderliggend lijden uit te kunnen sluiten voor de fok. 
 
Eigen mening. 
Wat ik een goede zaak vindt is de langdurige samenwerking in Duitsland van 
veel hoog in aanzien staande wetenschappers en hobbyfokkers met oog voor 
de cultuurwaarde en welzijn van dieren. Keurmeesters van BDRG hebben vanaf 
begin 2000 al mee geholpen met samenstellen van juiste foktomen voor 
onderzoek.  
Er is specifieke informatie over de gevolgen van het fokken met kuiven boven 
tafel gekomen en oplossingsgericht gedacht. De komende jaren kunnen de 
fokkers van andere hobbydieren met kuifeigenschappen, zoals kippen, 
kanaries, parkieten enz., misschien hun voordeel doen met dit onderzoek en 
diagnostiek. 

 
https://www.bdrg.de/forschung/wgh 
https://enten-sv.de/wissen/umdrehtest-landenten-auf-zuchttauglichkeit-pruefen/  
 

https://www.bdrg.de/forschung/wgh
https://enten-sv.de/wissen/umdrehtest-landenten-auf-zuchttauglichkeit-pruefen/
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