Mijn kippenhobby.
Het zal ongeveer 1979 zijn geweest.Wij woonden in Hasselt in de nieuwbouw, een hoekhuis, toen ik
mijn eerste kippen (Hollandse Krielen in de kleur Patrijs) heb gekocht. Vanaf mijn jeugd heb ik al
dieren gehad. Mijn eerste dieren waren grote Engelse Kroppers, die werden later toen ik een hok
kreeg i.p.v een til vervangen door Witte Pauwstaartjes, Hollandse kroppers en later Brunner Kroppers.

Toen ik ging trouwen woonden we eerst in een flat en daar hadden we een terrarium, een aquarium
en een hond. In Hasselt kwamen de kippen: de partijskleurige Hollandse Kriel. Dit was niet mijn eerste
keuze en via wat omzwervingen , (de blauwpatrijskleurige Hollandse Kriel, de Lakenvelder Kriel en de
Drentse Kriel), kwam ik bij de Kraaikop Kriel.

In 1980 had ik de Lakenvelder Kriel en ik wilde eigenlijk al graag de Kraaikop hebben, maar die was er
niet in kriel. Ik kreeg Marekse Verlamming in mijn hok en bijna alle kippen legden het loodje. Ik kon
toen meeliften met de eerste kruisingen om de Kraaikop Krielen weer terug te fokken en vanaf 1982
heb ik mij ingezet om de Kraaikop Krielen op een hoog niveau te krijgen. Om de gezoomd blauwe
Kraaikop Kriel terug te fokken heb ik de Andalusier ingekruisd en zo ben ik tot nu toe al bezig om de
Kraaikop Krielen te verbeteren.

Een paar jaar later zag ik grote blauwe Kraaikoppen en de kleur daarvan was allerbedroevend en toen
heb ik ook een paar zwarte Kraaikoppen gekocht en via een kennis kon ik aan vuilwitte Andalusiers
komen en heb op die manier de gezoomd blauwe Kraaikop weer teruggefokt.

In Hasselt hield ik mijn kippen allemaal in het fietsenschuurtje en toen wij de mogelijkheid hadden om
te verhuizen, hebben wij uiteindelijk ons huis in Wapserveen gekocht. Omdat in Hasselt alles erg krap
gehuisvest was, hebben we het hier wat royaler op gezet en kunnen wij de kippen buiten laten
lopen.De Kraaikop Krielen, die ik nu ook heb lopen, zijn van hoge kwaliteit. De grote gezoomd blauwe
Kraaikoppen beginnen ook goed mee te komen. Deze kwaliteit moet nog beter.Dieren van mij zijn al
naar verschillende landen in Europa gegaan en worden daar gebruikt om ook deze rassen daar te
introduceren. Verder heb ik ook altijd veel plezier gehad in verschillende duivenrassen. Nu heb ik
alleen nog Italiaanse Meeuwen op mijn til vliegen.

