Een gewichtige zaak
Op de laatst gehouden jongdierendag van 5 september 2015
bij Gallinova zijn alle ingezonden dieren gewogen.
De achtergrond van deze onderneming schuilt in het feit dat
vorig jaar op de clubshows vrijwel alle grote zilver
dubbelgezoomde dieren te licht in gewicht waren of juist op
het randje. Aangezien ik ondertussen ook zelf een fokseizoen
met de grote Barnevelders in deze kleurslag achter mij heb en
behalve nog wat andere zaken ook tegen dit fenomeen
aanliep. Eigenlijk was het de bedoeling dan ook alleen deze klasse dieren te wegen, maar op verzoek
van het bestuur zijn toch maar alle dieren gewogen. Per slot van rekening zouden ook daar
interessante dingen geconstateerd worden.
Als u de getallen leest, moet u bij deze gegevens wel het volgende in gedachten houden. Verreweg
de meeste dieren waren nog net niet aan de leg. Praktisch betekent dit dat er mogelijk nog een
toename in gewicht van circa 10% verwacht kan worden. Voor hanen ligt dat uiteraard weer anders.
Groot
Kleurslag
Dubbelge. haan
Dubbelge. hen
Zil.Dubbelge. haan
Zil.Dubbelge. hen
Bl. Dubb. Gez
haan
Bl. Dubb. Gez hen
Wit haan
Wit hen
Zwart haan
Zwart hen
Kriel
Kleurslag
Dubbelge. haan
Dubbelge. hen
Zil.Dubbelge. haan
Zil.Dubbelge. hen
Bl. Dubb. Gez
haan
Bl. Dubb. Gez hen
Wit haan
Wit hen
Zwart haan
Zwart hen

aantal
0
3
5
6
0

Gew. in gram
Lichtste dier
2130
2,400
1900
-

Gew. in gram
Zwaarste dier
2340
2800
2315
-

0
0
0
0
0

-

-

Gew. in gram
Lichtste dier
1312
980
1375
882

Gew. in gram
Zwaarste dier

aantal
1
5
1
7
0
1
0
0
4
4

816
1170
862

1090
985

1472
1008

Conclusies:
Er zijn vrijwel geen bindende conclusies te trekken uit de bovenstaande data en wel om reden van:
1. Er zijn veelal te weinig dieren per gewogen klasse
2. Vaak zijn de gewogen dieren van maar een heel beperkt aantal fokkers , soms maar van één
enkele fokker.
Toch zijn er wel enkele trends te ontdekken.
Het overgewicht bij de krielen valt nogal mee en ze verschillen ook niet zo
veel per kleurslag.
Bij grote Barnevelders is het gewicht blijkens het bovenstaande wel te laag,
iets wat de meeste fokkers in de kleurslagen dubbelgezoomd en
zilverdubbelgezoomd al wel bekend was. De minimale gewenste gewichten
van de grote Barnevelders zijn respectievelijk voor haan en hen 3,0 en 2,5
kg. Verhoudingsgewijze komen de grote zilvers het meest tekort in gewicht.
Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn het inkruisen de krielvariant om de
kleurslag op te bouwen.
Selectie, inkruisen met andere zware rassen zoals Wyandotte / Plymouth Rocks en samenwerken met
elkaar als fokkers lijken mij de drie tools die noodzakelijk ingezet moeten worden om de grote zilvers
op een aanvaardbaar gewicht maar ook op de gewenste kwaliteit te brengen.
B. van de Bruinhorst.

