
APK-Kip in Hulst met keurmeester Mario Griekspoor 10 april 2021 

Als enthousiaste recreatie kippenhouderster,  hobbyist meegedaan met APK-Kip. 

Compliment voor keurmeester Mario Griekspoor en zijn deskundigheid. Met zijn positieve opbouwende beoordelingen. 
Zeker goed voor mensen zoals ik, een stimulans wat kritischer te gaan naar de kippen te kijken. 
En zodoende de sierkippenrassen op een hoger niveau te houden richting de standaard normen, waar ik het laatste half jaar al de 
intentie voor had doormiddel van lezen en vragen stellen aan andere fokkers. Maar er gaat niets boven het zien en horen in de 
praktijk en ik ga op de ingeslagen voet verder. 
 

Uit mijn verzameling kipjes die ik in de ren heb lopen waaronder Hollandse kriel Porselein en Citroen Porselein, Buff, Okerwit en 
Zalm, maar ook Java Porselein en Sebright Goud en Geel, heb ik een toompje Hollandse kriel Porselein en Citroen Porselein ter 
keuring aangeboden. Waarvan de Porselein haan en een  hennetje en Citroen Porselein haan en een hennetje enigszins 
fokwaardig zijn. Beter nog om van elk toompje betere dieren in handen zien te krijgen om mee verder te gaan. 
De Zalm zijn niet in de hand geweest maar van dichtbij goed gekeurd. 
 

Mario gaat heel rustig te werk in zijn keuringen, neemt alle tijd voor uitleg, wetenswaardigheden en vragen te beantwoorden. 
Geeft tips en adviezen over alles wat je maar wilt weten en draagt ook zelf zaken aan. Gelukkig met voeren, Garvo, en bloedluis 
bestrijding, gele potjes en Dasty  op het zelfde spoor. Welke mijn inziens belangrijke aspecten zijn, zeker voor de recreatieve 
kippenhouder als de beginnende ( tentoonstellingen) fokker.  
 

Samen met mijn partner Bert Heuvelsland weer genoeg gesprekstof over kippen J 
 

APK-Kip zeker voor jaarlijkse herhaling vatbaar. Hartelijk dank aan de organisatoren!  Groet Maya Schellekens 
 

       
Porselein Haan 
 
 

           
Citroen Porselein haan                                                                                                         Zalm hennetje 
 
Gerafelde staart kan door stress zijn, meerdere hanen in de ren. 
 



Overal kippen, om heen da da da J     
 

 
 

      
 

  
 


