De kwestie van de tien slagpennen
Op onze jongdierendag werden wij geconfronteerd met een nieuw besluit van de Entente. Alle
kippenrassen moeten 10 grote slagpennen hebben. Men had vastgesteld dat er nogal wat dieren zijn
die er elf of zelfs twaalf hebben. Hub Maar attendeerde mij dat hij bij de grote Cochins die hij keurde
70 tot 80 % van de dieren zou moeten drukken in predikaat als men het besluit van de Entente zou
volgen. Het is besloten in juni en trad per 1 juli in werking. Voor de Duitse fokkers is er een jaar
overgangsregeling bedongen.
Onze fokkers waren natuurlijk overdonderd toen ze dit hoorden wilden weten of voor Nederland ook
een overgangsregeling geldt.
Ik heb hierover contact gehad met Wim Voskamp en heb het volgende in ervaring gebracht: voor
Nederland is er besloten een jaar te inventariseren. D.w.z. dat dit tentoonstellingsseizoen zou
worden gekeken of, hoe vaak en bij welke rassen dieren zijn met meer dan tien slagpennen. Als dit
wordt geconstateerd staan er geen sancties op. Dat wil zeggen dat de keurmeesters de dieren niet in
predikaat mogen drukken. Volgens het besluit van de Entente zouden dergelijke dieren maximaal Zg
95 mogen krijgen. Voskamp gaf aan als het niet stoorde in het gehele beeld men zich er niet druk om
moest maken en het niet eens moet benoemen. Er zijn veel Australorps die bijvoorbeeld meer dan
zeven stuurveren hebben in de staart. Zolang dit het gehele beeld niet stoort wordt ook hier niets
van gezegd, vertelde hij als voorbeeld.
Onze fokkers hoeven zich nog geen zorgen te maken. Wel schijnt er onder de zuidelijke keurmeesters
op een bijeenkomst wat te zijn besproken, maar wat wist hij niet precies.
Ik heb inmiddels gehoord dat de Heer Boks wel dieren heeft teruggezet in punten op een
tentoonstelling. Dit was dus niet terecht volgens de afspraken gemaakt door de KLN.
Ik hoop dat jullie voldoende geinformeerd zijn door dit schrijven.
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