Waarom rasdieren houden
Onze vereniging stelt als doel het fokken en kweken voor het instandhouden
van diverse groepen kleine huisdieren zoals: konijnen, cavia’s, hoenders en
dwerghoenders.
De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
 het houden van een tentoonstelling
 het houden van een jongdierendag
 het voeren van promotie
Onze hobby vergt net zoveel tijd (wel dagelijks noodzakelijk) als wij er zelf in
willen steken. Het voeren van dieren kan slechts een kwestie van minuten zijn.
Juist door hier echter wel ruimschoots de tijd voor te nemen zal duidelijk
worden waarom veel mensen het bezig zijn met onze dieren als pure
ontspanning ervaren. Het fokken van kleindieren heeft dan ook meerdere
aspecten die dit zo aantrekkelijk maken. Te denken valt aan de ontstressing na
een drukke werkdag door de rust die dieren uitstralen maar ook door het bezig
zijn met voeren, hokken schoonmaken enz. Daarnaast kan ook het
wedstrijdelement voor een andere dan de dagelijkse spanning zorgen. Hierbij
komt dan het gevoel voor het ras om de hoek kijken; welk dier voldoet het
meeste aan de standaardeisen en welke paring levert wellicht nog mooiere
dieren op enz.
Voor overgegaan wordt tot aanschaf van een ras is het raadzaam zich eerst te
verdiepen in eisen en eigenschappen van verschillende rassen. Dit kan te
maken hebben met de huisvesting; veel of weinig ruimte, het temperament:
wil je een rustig of juist erg energiek dier, welke kleur spreekt het meeste aan
enz. Het is daarom aan te bevelen om eens een tentoonstelling te bezoeken en
daar eens rond te vragen wat het dier al dan niet met zich meebrengt en welk
ras je het meest aantrekkelijk vindt. Op een tentoonstelling tref je rasfokkers
die je graag over hun hobby vertellen.
Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij het bestuur van G.K.C

Konijnen
Wat betreft de huisvesting van konijnen is het verstandig om een
zgn. etagehok te nemen. De voordelen zijn vooral ruimtebesparing
maar ook gemak bij de verzorging.

Cavia’s
Bij de voeding van cavia’s is het belangrijk om te weten dat cavia’s geen
vitamine C kunnen aanmaken, deze zal dus altijd verstrekt moeten worden.
Dit kan in de vorm van tabletjes, druppeltjes, groenvoer. Er zijn ook kant-enklaar voeders te koop waaraan vitamine C is toegevoegd. Verder is er veel
behoefte aan ruwvezels in de vorm van hooi.
Cavia’s kunnen evenals konijnen in etagehokken worden gehuisvest maar ook
in een bak.

Kippen
Kippen kunnen als daar voldoende ruimte voor is prima loslopen.
Een nachthok is wel altijd vereist. Wat betreft de zitstok moet
gerekend worden met ongeveer 4 tot 5 kippen per strekkende meter.
Voor loopruimte overdag (bij ren) is de benodigde ruimte ongeveer 1
kriel per vierkante meter en 1 groot hoen per 2 vierkante meter. Om
in een bewoonde buurt geen last te krijgen met mensen i.v.m.
hanengekraai is het mogelijk om de haan ’s nachts te laten slapen in
een geheel verduisterd en geluidsgeïsoleerd apart nachthokje.

Voelt U zich aangetrokken tot de vele aspecten van het houden van
rasdieren en zou u ook graag uw dieren laten zien aan een groter
publiek.
Voelt U het meeste voor een imposante Vlaamse Reus, een adellijke
Belgische Haas, een gemoedelijke Franse Hangoor, een konijn met een
aparte tekening, een konijn dat binnen een paar maanden helemaal
verzilvert of een konijn met een bijzonder zachte pels?

Kleindierensportvereniging G.K.C

Kiest U voor een sierlijke Leghorn, een Barnevelder met zijn mooie
bruine eieren of liever iets aparts zoals Araucana’s met groene eieren, of
liever hele lieve rustige zijdehoenders of brahma’s?
Of toch maar liever een kip met kuif i.p.v. een kam of één met veren aan
zijn poten?
Een gladharige cavia of liever een cavia met veel kruinen, een cavia met
een glanzende kleur of juist met een heel zachte kleur?
Neem dan gerust contact met ons op en wij zijn u graag van dienst.
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