
Een meesterwerk op pluimveegebied!



De auteur heeft meerdere boeken op 
zijn naam staan die de kleindierhobby 
verrijken. In feite zijn het stuk voor stuk 
meesterwerken, om niet te spreken van 
kunstwerken!

De eerste druk van het Zijdehoenboek stamt uit 
1984 (72 pagina’s). De tweede uit 2006 (128 
pagina’s). 
Inmiddels zijn die collectoritems geworden.
De Engelse vertaling werd in 2010 uitgebracht 
(192 pagina’s). En deze derde druk, zo’n 2 cm 
dik, heeft maar liefst 240 pagina’s met meer 
dan 1.000 foto’s in kleur. 

Ringnalda beschrijft in dit boek veel meer 
dan alleen wetenswaardigheden over Zijde-
hoenders! Niet alleen de historie en de hui-
dige stand wereldwijd van het ras zelf, maar 
ook ontwikkelingen in de hobby-pluimvee-
teelt worden uitgebreid beschreven. 

Op de Facebooksite “Zijdehoenders” 
worden dagelijks praktijkproblemen 
door fokkers en liefhebbers aan de orde 
gesteld. De adviezen en oplossingen 
zijn als een rode draad in het boek ver-
werkt. 

De vererving van rastypische eigen-
schappen komt aan bod en die van ken-
merken die ook bij andere pluimveeras-
sen voorkomen, zoals de vererving van 
kleuren, baard, kuif, voetbevedering, 
kam, kinlellen en van afwijkingen als 
een krom borstbeen, spreidpootjes bij 
kuikens en kromme snavels, oorzaken 
van afwijkingen en wat je kunt zien aan 
de kuikens. 
Mét in deze tijd een modern stukje goed 
te volgen aanschouwelijke genetica. 

Zelfs kunst, het nutaspect en het ver-
enigingsleven worden beschreven. Echt 
alles komt aan bod! 

Een uniek boek, gestoeld op meer dan 
50 jaar fok-ervaring, dat zeker niet al-
leen interessant is voor liefhebbers van 
Zijdehoenders, maar voor elke pluim-
veeliefhebber waardevolle informatie 
bevat! 

Compleet, een leerboek ook, en daar-
door een must voor elke serieuze kip-
penfokker, liefhebber en keurmeester!

ZIJDEHOENDERS & 
ZIJDEHOENKRIELEN 

door J.Ringnalda

Niet geprint, maar gedrukt(!) op gesatineerd 
(glanzend) papier, 240 pagina’s full color, 
staand A4, gebonden in harde band. 
Niet alleen info over Zijdehoenders, maar véél, 
véél meer! 

Voor iedere serieuze 
kippenfokker en keur-
meester een must! 
De oplage is beperkt. 

Hans Ringnalda (1950)
Als werktuigbouwkundig ingenieur was hij ja-
renlang hoofdbestuurslid van de Nederlandse 
Ingenieursvereniging. In 2004 kreeg hij voor 
zijn verdiensten de erepenning uitgereikt. 

Sinds 1958 heeft hij pluimvee, fokt en showt 
daarmee actief sinds 1962, in het bijzonder met 
Zijdehoenders. Sinds 1980 is hij keurmeester. 

In de wereld van de kleindierliefhebberij is Ring-
nalda in Europa al decennia een kleurrijk figuur. 
Als pluimveegeneticus en -historicus uit hobby 
creëerde hij in de loop der jaren letterlijk talloze 
nieuwe kleurslagen, in het bijzonder bij Zijde-
hoenders. 

Maar ook bij Cochinkrielen, Brahma’s, 
Baardkuifhoenkrielen, Muskuseenden, Chi-
nese Knobbelganzen, Cap de Frères (een 
Spaans duivenras) en Belgische Baardkonij-
nen, fokte hij de uitgestorven Burmahkrielen 
in meerdere kleurslagen terug en schiep hij 
de Overbergse eend.

Befaamd is zijn ‘gouden pen’. 
Zijn om zijn geroemde brede en historische 
kennis en ervaringen inzake de pluimveeteelt 
deelde hij door sinds 1967 in ‘AVICULTU-
RA’, ‘Kleindiermagazine Avicultura’, ‘Tierwelt’, 
‘Geflügelbörse’, ‘Der Kleintierzüchter’ en op 
technisch gebied in ‘Pt Aktueel’, ‘De Ingeni-
eur’ en andere tijdschriften honderden artike-
len te publiceren. 

In 1976 schreef hij het standaardwerk ‘Tech-
nische Stromingsleer’, een leerboek voor het 
Hoger Technisch Onderwijs. 

Zijn bekendste werk op het gebied van de 
pluimveeteelt is ‘Zijdehoenders en Zijdehoen-
krielen’. 

Ook ‘Wyandottes en Wyandottekrielen’ (2007), 
‘Drentse Hoenders Drentse Krielen’ (2009), 
‘Cochins en Cochinkrielen’ (2014), ‘Brahma’s 
en Brahmakrielen’ (2015, dat in 2016 in het 
Engels werd vertaald) zijn stuk voor stuk 
meesterwerken op pluimveegebied.
Geen Nederlander heeft in de afgelopen 50 jaar 
op zo’n creatieve wijze zoveel nieuws en know 
how aan de kleindierteelt toegevoegd. 

In 2016 was hij een van de initiatiefnemers 
van de DigiShow, de eerste Europese digitale 
kleindierenshow op Facebook. Met de Digi-
Show wordt de kleindierliefhebberij op een 
eigentijdse manier gepromoot.
Kortom, een bevlogen idealist die zijn hele 
leven heeft gewijd en nog steeds wijdt aan 
de kleindierteelt. 
Van diverse speciaalclubs in binnen- en bui-
tenland is hij lid, oprichter, bestuurslid, ere-
lid of erevoorzitter. 
Om zijn verdiensten op het gebied van de 
hobby-pluimveeteelt werden hem nationaal 
en internationaal meerdere onderscheidin-
gen verleend.

Niet zomaar een boek, een boek met alles over Zijdehoenders... maar met véél, véél MEER! 

Over de auteur:
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betekent,	 dat	 het	 dier	 eruit	 ziet	als	het	symbool.	
Maar	het	 is	heterozygoot	 	 (fok-onzuiver).	Dat	wil	zeggen	dat	het	‘verborgen’	het	recessieve	gen	h	voor	 zijdevederigheid	 heeft	 en	dus	 ook	 zijdevederigheid	 door-geeft.		

Krulvederigheid	is	een	afwijking	in	de	veerstructuur.	
Krulvederig	x	krulvederig	is	een	ongewenste	combinatie.	
Zijdevederigheid	is	eveneens	een		mutatie	in	de	veerstructuur.	Deze	 twee	 factoren	 samenbren-gen	is	absoluut	ongewenst!Dus	zeker	de	combinatie
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De vererving van zijdevederigheid en krulvederigheid.

Zijdevederigheid	 is	 recessief,	 dat	 wil	 zeggen,	dat	een	zijdevederig	dier	(h/h)	altijd	fokzuiver	(homozygoot)	is.	
Uit	 zijdevederig	 x	 zijdevederig	 kan	 alleen	zijdevederig	vallen,	nooit	gladvederig	(H+/H+).

Doe	je	toch	
krulvederig	x	krulvederig?	Dan	ziet	u	hier	wat	“resultaten”	die	u	 kunt	 verwachten:	 een	 volkomen	geruïneerde	veerstructuur,	geen	ont-wikkelde	staart	en	geen	slagpennen.

NOOIT
krulvederig x krulvederig fokken! 

krulvederig	zijdevederig	x	krulvederig	zijdevederig!

In	genetische	formules	(voor	gladvederig,	krulvederig	en	zijdevederig):
-	het	dominante	gen	voor	gladvederig	is	 	 	 H+-	het	recessieve	gen	voor	zijdevederig	is		 	 	 hEen	dier	heeft	van	elk	gen	een	paar.Een	zijdevederige	is	 	 	 	 	 h/hEen	gladvederige,	fokonzuivere	voor	zijdevederigheid,	is		 H+/h-	het	dominante	gen	voor	krulvederigheid	is	 	 	 F-	als	het	dominante	gen	voor	krulvederigheid	afwezig	is	 	 f+Een	krulvederige	is		 	 	 	 	 F/f+Een	dubbel	gekrulde	is	 	 	 	 	 F/F
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