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Brainstormsessie 25 juli Dodewaard 

 Verslag van Leo Monhemius 

  

In zes kleine groepjes zijn gedurende een klein uur tafelgesprekken gevoerd en samengevat op een 

flipover. De groepen waren goed gemengd; niet alleen fokkers bij elkaar en partners splitsen! Bij alle 

groepjes ontstonden al snel boeiende diepte-gesprekken over verschillende onderwerpen. Halverwege 

hebben we alle gespreksgroepen een duwtje gegeven om ook een mening te geven over hoe de 

vereniging levensvatbaar kan blijven in de komende jaren. 

 

Stel je voor dat grote tentoonstelling niet meer mogelijk zijn; en hoe kunnen we een vereniging zijn voor 

zowel ervaren fokkers als voor liefhebbers die graag de resultaten bewonderen in hun eigen tuin. 

 

Als afronding heeft een woordvoerder van iedere tafel de uitkomsten van groep kort toegelicht in de 

grote tent. Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten. 

 

• Rode draad was, mede door de uitgedeelde leden overzichten: iedereen heeft ‘buren’ of zelfs 

een groepje buren op de kaart van Nederland 

• Een kernvraag was ook: fokkers willen meer duidelijkheid over de standaard-norm, maar de 

keurmeesters herkennen ook dat variëteiten nodig zijn voor een levendige populatie. Ook 

fokkers hebben het over het verschil tussen “fokmateriaal” en “tentoonstellingsmateriaal”. Het 

lijkt tegenstrijdig doordat we een individuele kip of haan een prijs geven. Maar als ze allemaal 

gelijk worden is de lol eraf. 

• Bloedluis: Exzolt zit ook in de eieren, roofmijten helpt wel maar het is niet weg, en alleen geschikt 

voor kleine populaties kippen. Dasty (Wibra) ontsmetter voor de stok. 

• Vraagbaak via secretariaat. Maar probeer het vooral ook bij de buurman. 

• Gebruik het secretariaat als je er niet uit komt. 

• Accepteer dat er actieve kernleden zijn maar ook passieve steunleden (of liefhebbers), zij kunnen 

later nog instappen, of niet natuurlijk! 

• Website gebruiken om grote fokkers, keurmeesters en geschikte dierenartsen te delen. 

• Informatie delen, hoe? Appgroep om te verwijzen naar website, mailbrief, let op dat het ook alle 

“liefhebbers” bereikt. 

• Fokken voor rasbehoud of voor tentoonstellingen? (red: alleen topsport of ook een brede 

onderlaag?) 
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• Is natuurbroed beter? zonder broedmachine en met vrij rondlopen. 

• Hoe fokken in een woonwijk, leenhaan voor 3 weken? 

• Wie gaat nu nog investeren in hokken/kisten met de nieuwe maten voor dieren welzijn? 

• Hanen? Inteelt en aantal. Hanenruil / hanenkring om inteelt te voorkomen? Wat doe je met 

overtollige kippen en hanen? (slachten? aan liefhebbers uitdelen?) 

• Tip: parkieten maagkiezel na 4 weken 

• Meel of korrel voor kuikens? Welke bodembedekking? 

• Wat als er geen Tentoonstellingen of shows meer zijn? …. Thuis keuren, maar wat is goed. De 

keurmeesters hanteren de standaard als basis maar kunnen we dat vertalen in gereedschappen 

zoals de kleurkaart en meten en wegen? (red: voorbeeld vanuit het bestuur: de krielen worden 

langzaam aan zwaarder, opletten voor de hele populatie, niet alleen voor de winnaars) 

• Liefhebbers kunnen surplus kippen krijgen, stuur ent-herinnering, garantie vd club?, veel 

gestelde vragen over de fok? 

• Beinvloeden van het geslacht?  

• Waar blijven onze verkochte dieren en wat gebeurt ermee?  

• Is er alternatief voor duur hanenvoer? 

• Gedrag en gedachten van burgers is belangrijk voor onze hobby 

• Regionale hokbezoeken gewenst, laagdrempelig en kleinere groepen? 

  

Al met al een hele waslijst losse punten. We schrijven dit stukje natuurlijk juist ook voor de leden, die niet 

geweest zijn. Iedereen was heel enthousiast over het praten in kleinere groepjes. Ook omdat nu iedereen 

zijn ei kwijt kon.  

 

Sommige onderwerpen zijn juist voor de fokkers en keurmeester; de specialisten. Maar veel praktische 

kleine vragen ga je niet in een tent met 30 mensen stellen. Je gaat er ook niet voor bellen naar het 

secretariaat. Het proces van de kleine groepjes was eigenlijk een demonstratie van hoe inspirerend het 

kan zijn gewoon eens koffie te gaan drinken bij de buren of bij een groepje buren.  

 

We hopen dat de deelnemers van de dag misschien ook eens regionaal een “mini-Dodewaard” kunnen 

organiseren. Dus voor de lezers van dit stukje die niet in Dodewaard konden zijn: ZEG METEEN JA! 

 
 
 
 
 
 
 




