
Witte kleindieren, heel mooi. Maar hoe houden we ze wit? Hoe maken we ze schoon als 

ze vies zijn? 
 

Hoe zorgen wij er voor dat wij onze witte dieren ook echt wit op 

een keuring brengen? 

 

Uit PVA-clubblad februari 2012 

 

Witte, witte kippen. Door Jan Testerink - PVA 

 

Sinds mensenheugenis fok ik al witte kippen, wyandottes en ik heb ook twee witte connemara pony’s 

voor de kar staan.  

Witte dieren zijn alleen dan mooi als ze ook echt WIT zijn.  

Bij paarden is dat een stuk gemakkelijker dan bij kippen. Paarden was je een dag voor de wedstrijd 

met lauw water een beetje teershampoo, zet ze ’s nacht op stal met witte krullen. De dag van de 

wedstrijd even de borstel erover en klaar is Kees.  

Bij kippen ligt dit heel wat gecompliceerder; dit begint al met de huisvesting, de uitloopren moet bedekt zijn 

met schoon metselzand en de krullen in de nachthokken moeten zuiver witte hout krullen zijn. 

Ik heb ook alle rennen aan de boven zijde afgedekt, dit heeft 2 voordelen: 

Het metselzand wordt niet nat c.q. smerig. 

En de witte kippen lopen niet in de volle zon, wand dit geeft nog wel eens een lichte 

verkleuring. 

Bij het selecteren van de fokdieren moet je geen enkele concessie doen wat betreft 

de kleur, alleen zuiver witte dieren gebruiken, de BUF kleur is in deze funest en is er 

dan ook bijna niet meer uit te fokken. Gebruik dan liever een zwartdier, dit geeft of 

witte of zwarte kuikens. 

Voor witte dieren is het heel belangrijk geen bloedluizen of andere luizen te hebben, 

ik probeer deze dan ook heel fanatiek te bestrijden. 

Het prepareren voor een tentoonstelling doe ik als volgt: 

- Drie dagen voor de tentoonstelling was ik de kippen met lauw water met daarin babyshampoo en een 

scheutje shampoo, welke ook gebruik wordt voor kinderen met hoofdluis. In een 2e speciekuip doe ik 

lauw water en spoel daarin de kippen uit, even uitlekken en dan afdrogen en een paar minuten föhnen. 

- Dan een nacht in een kist bij de verwarming. 

- In het hok waarin ik de kuikens opfok zet ik de verwarming op zo’n 20 gr C., daar gaan de kippen de 

volgende ochtend dan in op een bed van witte hout krullen. 

- De ochtend voor het inkooien, ’s avonds, doe ik de verwarming uit zodat de kippen weer langzaam aan de 

lagere temperaturen kunnen wennen. 

- Voordat ze de kist ingaan controle op zwarte veren en/of pluizen aan de poten en zo nodig verwijderen, 

en eventueel aanwezig vuil verwijderen met een vochtig doekje gedrenkt in water met een beetje 

spiritus.Bij witte kippen is het mooi als de rode delen aan de kop opvallen; ik masseer de kamp en lellen 

met slaolie evenals de poten worden ingesmeerd met slaolie. 

Dan op weg naar de tentoonstelling en hopen op een goede beoordeling. 

Als laatste dit: een kip of haan moet van nature wit zijn, dit kan je er niet aan wassen op poetsen. 
 

Hoe maakt Jan brouwer zijn witte dieren / gedeeltelijke witte dieren schoon?  

 
Ik laat altijd eerst de wasbak vol lopen met lauw water, met shampoo. Daar dompel ik de dieren dan in tot ze 

goed nat zijn. De grote slagpennen en de staart maak ik met een tandenborstel schoon. Dit is vooral bij de 

Yokohamahanen een hele klus. Vooral als er veel vuil op zit. Als ik met borstelen klaar ben dan zorg ik er voor 

dat ik de dieren goed afspoel met lauw/warm water. Daarna droog ik de dieren af met een handdoek. Als dat 



gebeurd is worden de dieren met een föhn zo droog mogelijk gemaakt. Dan mogen ze in mijn kamer in de boom 

zitten tot de volgen de morgen om verder op te drogen. Wel leg ik er kranten onder om de mest op te vangen. 

Meestal doe ik dit 1 of 2 dagen voor dat ze naar een show gaan. Schone hokken is ook belangrijk. Maar ja, het 

lukt niet altijd om de dieren schoon te houden. Ook laat ik bij de Yokohama's de hanen apart zitten zodat de 

lange staarten enigszins schoon blijven.  
Met duiven wassen heb ik geen ervaring, ik maak alleen de staarten schoon als er veel mest of ander vuil op zit. 

Dit doe ik alleen met water. 
De watervogels was ik helemaal niet. Als er voldoende schoon water in de vijver zit houden de dieren zichzelf 

schoon. Maar dat is een kwestie van de vijvers regelmatig schoonmaken, dan blijven de dieren ook in goede 

conditie. 

Jan Brouwer. 
  

Witte,witte Weners  Door Henk Boks - PVA 

Witte dieren schoon houden is een kunst op zich zelf. Ik probeer ze in dik strooisel te houden en schud alle 

keren de mest er onder als ik bij de dieren kom. 

Zijn ze dan nog niet helder wit dan kun je met wat waterstof peroxide de plek vochtig maken, even laten 

inweken en dan goed uitspoelen en daarna wat magnesium poeder erop strooien. Talkpoeder kan ook. En op 

schoon strooisel zetten. 

Zorgen dat ze schoon blijven is het aller belangrijkste. 

Teveel waterstof peroxide gebruiken kan een kale plek geven  

Waterstof peroxide 9 procent gebruiken. 

 

 

Wit-Witter- Het Witst Door Wil Smeets, NHD fokker. 

Konijnen 
Mij is door Cato gevraagd, een stukje te schrijven, over het schoonhouden en 

van het mooi voorbrengen van Witte dieren( geldt tevens voor Bont) op de 

shows. 

Zal in dit stukje mijn eigen ervaringen proberen weer te geven. Misschien dat er 

fokkers zijn, die weer andere technieken toepassen. Maar gezien , het feit, dat 

ik vaak F Witte kleur ( eenmaal zelfs U witte kleur), op de kaart heb staan, denk ik, dat er toch wat ervaring 

onzerzijds aanwezig is. 

Witte dieren, je moet er van houden….Er zijn veel fokkers, die echt geen witte dieren in' t hok willen hebben, 

en ja, soms vervloek ik ze ook…. 

Je hebt dan wel niks te maken met grond – tussen en dekkleur, maar hoe houd ik ze super Wit? 

Hierbij wil ik allereerst toch ook nog vermelden, dat Wit en Wit ook verschilt, dit heeft weer te maken met 

Pelskwaliteit en lengte van de pels. Als ik een stel Witten naast elkaar zet, zul je toch waarnemen, dat er 

verschil zit in Wit, dieren met een mooie Korte, volle pels zullen een krachtiger wit laten zien, dan een wat 

langere pels. Heeft te maken met het percentage eumaline. 

Dus selectie op pels speelt ook al mee. 

Dan heb je ook nog te maken met de zogenaamde “smeerkezen”, daar wordt je als fokker niet vrolijk van. Heb 

hier al eens dieren gehad, die echt voortdurend het hok op de kop zetten, en zichzelf echt bevuilen. Hier geldt 

maar een oplossing, uitselecteren, want ook dit kan erfelijk zijn. 

Nu is het ook een verschil tussen voedsters en rammen. Beginnen de voedsters eenmaal speels te worden, zul je 

zien, dat ze ook meer gaan graven, met alle gevolgen van dien. Rammen daarentegen zijn vaak veel beter goed 

zuiver te houden, of je moet een overactieve ram hebben, in bepaalde rassen kom je wel eens dieren tegen, die 

zich als 't ware, zelf bevredigen, met als gevolg, klitvorming en dergelijke. Al valt dit bij de Nederlandse 

Hangoordwerg over t algemeen wel mee. 

Dus erfelijkheid en de aard van het ras spelen ook heus wel mee. 

Bij mij zitten de dieren heel het jaar rond op Aubiose, een soort gehakselde Hennepvezel, welke veel beter 

droog blijft dan welk strooisel ook. Het gebruik van zaagsel kan wel een oplossing zijn, maar geeft lang niet die 

resultaten als bij de Aubiose. En Stro kan ook wel, vooral gerstestro, maar vaak is het stro niet van die 

kwaliteit, dat je ze top zuiver houdt. Aubiose Is wat duurder, maar geeft dan ook veel meer resultaat. Alleen de 

voedsters, die gaan werpen, krijgen er tegen de werpdatum een flinke dot stro in het hok, om een nest te gaan 



maken. 

 

Er zijn diverse fokkers, die gebruik maken van roosters. Dit is ook een mogelijkheid, maar er zit zoveel verschil 

in de uitvoering en kwaliteit van roosters. Heb ook al heel succesvolle fokkers van witte dieren gesproken, die 

ze op roosters hebben zitten, en dat bepaalde dieren zich toch bevuilen. Een kwestie van ondervinden, 

uitproberen en ervaring. 

Al moet ik zeggen, dat wanneer ik dieren op roosters zou moeten zetten, ik gelijk stop met de Witten. 

Wanneer de dieren ingekooid worden op de show, neem ik ook altijd zelf Aubiose mee, haal' t stro uit de tt- 

kooi, doe dat netjes in een vuilniszak, zodat niemand er last van heeft, en doe voldoende Aubiose in het hok. 

Want een nachtje op ( vuil) stro, kan een super wit dier veranderen, in een dier met aanslag, en is alle werk en 

moeite voor niks geweest. 

 

Je zult erop moeten letten, dat ze het jaar rond mooi zuiver zitten, en vooral droog. Ik mest iedere week het 

hok volledig uit, en in showseizoen, de hokken van de showdieren, 2 á 3 maal. 

Wanneer je de dieren droog en zuiver houdt heb je in de aanloop naar de show veel minder werk. 

 

In de aanloop naar de show, begin ik wat intensiever te poetsen. Als uitgangsbasis gebruik ik een papje van 

magnesiumpoeder. Voorheen gebruikte ik een papje van magnesiumpoeder te mengen met Brandspiritus, lijkt vrij 

hevig, maar deze brandspiritus vervliegt heel snel. 

Let p als je dit product niet goed toepast, blijft er een blauwe schijn achter…… 

Gebruik momenteel een papje van diezelfde magnesiumpoeder met alcohol 70%. 

De magnesiumpoeder kun je krijgen als blok bij de betere sportzaken, dit wordt gebruikt bij bv. het turnen. 

Deze blok kun je fijn vermalen tot poeder. En de alcohol 70% kun je vaak bij de drogist verkrijgen. Deze 

alcoholvorm kom je bijvoorbeeld ook tegen in ziekenhuizen als handreiniger-ontsmetter. 

Met de samenstelling van dit goedje moet je zelf effe experimenteren. Gebruik je teveel magnsiumpoeder krijg 

je sneller klitvorming. Je kunt een vrij vloeibare, dunne oplossing toepassen, werkt meestal het beste. 

Dit papje pas ik toe door middel van een tandenborstel, op zowel beentjes, voetzolen als de geslachtsdelen, 

geslachtsstreek. Goed inwrijven, en dan het dier wegzetten in een zuiver hok, in mijn geval voorzien van 

rijkelijk, Aubiose. 

Na enkele uren drogen goed uitborstelen. Evt. bij sterkere vervuiling 1 of 2x herhalen. 

Droogshampoo is een alternatief, maar niet bevredigend naar mijn mening. 

 

Er zijn mensen, fokkers, die een vorm van waterstofperoxide gebruiken. Bij Bonte dieren sowiezo oppassen, 

want wrijven ze met hun pootjs langs hun gekleurde snuiten, heeft dit onherroepelijk een negatieve uitwerking. 

Ben hier geen voorstander van, en gebruik dit persoonlijk ook niet. Ook moet je bij toepassen van dit product 

ook opletten met het afbreken van de haren, met alle gevolgen van dien. 

 

In deze voorbereiding voer ik ook altijd beschuit, om evt. dunne ontlasting en dergelijke te voorkomen.  

Daarnaast hou ik altijd een blok magnesium achter de hand, om evt. voetzoelen en schaamstreek extra in te 

wrijven. Hiervoor zij ook spuitbussen in de handel, die voorzien zijn van een soort vloeibare magnesiumpoeder, 

werkt wel, maar niet altijd afdoende, let op, goed uitborstelen. 

 

In de pels op dek, zou je, bij witte dieren, aardappelmeel, kunnen strooien, daarna weer goed uitborstelen. 

 

Ken ook mensen, die gebruik maken van speciale Tandenpoets, d.w.z. de Whiteners, echter hiervan zijn lang niet 

alle producten geschikt. 

 

Hoop hiermee een beeld te kunnen geven, in het gebeuren om een Witte en bonte optimaal voor te bereiden voor 

de Show. 

 

Witte, witte pootjes bij konijnen. 
 



Serge van Bauwel , fokker NHD, vertelt: Neem een vochtig doekje en wrijf eerst zoveel mogelijk schoon daarna 

wrijf je er talkpoeder of hokwit overheen en goed inwrijven. (is te vinden in de winkel bij duivenbenodigdheden) 

In de mesthoek doe je ook wat en morgen heb je de mooiste poten die er zijn!!!!!  
 

Betsie Put, fokster van DH en FH vertelt: De avond voor het inkooien maak ik de voetjes die een gele aanslag 

hebben nat met het sap van een "citroentje"en strooi hier talkpoeder op. Volgende dag: prachtige schone 

voetjes. 

 

Marco Verbaant, fokker NHD, vertelt: Yoghurt of karnemelk op een bord. Met zijn pootjes erin. De rest likt-ie 

vanzelf schoon. Magnesium met weinig water aanmaken tot een papje, met een tandenborstel aanbrengen en 

daarna na opdrogen weer verwijderen. 

 

Witte, witte cavia's Door  Wilma Flokstra, , fokker en keurmeester van cavia's.  
Cavia's kan je prima wassen met shampoo voor witte dieren (honden/katten) 

Dit is een blauwe shampoo die de kleur wit wat doet oplichten. 

Natuurlijk goed uitspoelen en drogen.  

Soms heb ik een rus die zich vlak voor het inkooien nog met het eten van paprika op de borst wat vies heeft 

gemaakt. Daar gebruik ik een poeder voor. Beetje inwrijven en de volgende ochtend is het schoon. 

Nooit reckit blauw o.i.d. gebruiken. 

 

Witte, witte kleine knagers Door Henry van Raaij, fokker en keurmeester van kleurmuizen. 

Ik doe voor mijn witte muizen niets speciaals (en voor de andere kleuren ook niet). 

Regelmatig het strooisel in de bakken vervangen is het enige.  

Muizen zijn erg schone dieren, ze poetsen zichzelf en elkaar erg veel gedurende de dag. 

In Engeland heb ik wel eens gezien dat ze muizen net voor de show oppoetsen met een zijden doekje om de pels 

mooier te laten glanzen, maar dit was niet specifiek voor witte muizen. 

  

Witt, witte duiven Advies van Jaap Schepers:  
Jaap wast de witte duiven met een afwasmiddel en föhnt de duiven vervolgens droog. Daarna worden ze in een 

schoon showkooitje gezet. 

Heel eenvoudig, aldus Jaap. 

 

Witt, witte postduiven / bruidsduiven  
Door Esther van : www.wittepostduivengelderland.nl  
Mijn witte duiven zijn altijd hagelwit. Omdat ik ze wel eens voor bruiloften verhuur moet dit ook. Eigenlijk doe 

ik er in mijn ogen geen moeite voor. Wel zegt iedereen dat ze altijd hagelwit zijn.  

Ik geef ze wekelijks een bad met badzout van Beyers. Dit kan ook met een scheutje zout en azijn in het water.  

Zelf denk ik dat belangrijk is hoe de witte duiven in het hok zitten. 

Wij hebben de doffers in kooien zitten waar ze in en uit kunnen springen. In de kooi ligt een klos. Een klos is van 

hout en ongeveer 7 cm hoog en breed en lang. Als de duif poept, valt de poep achter de klos en raakt de staart 

de poep niet. 

De duivinnen zitten op schapjes daar vliegen ze op en af. De schapjes lopen schuin af zodat de staart de poep 

niet raakt. 

Het hok maak ik een paar keer per week schoon. 

Mijn ervaring is als dieren gezond zijn poepen ze goed en zijn ze mooi wit. Zouden ze niet in orde zijn dan is de 

mest niet goed en dan is er meer risico dat de duif zich bevuilt. 

 
Witte postduiven / bruidsduiven 
Het hoe en waarom 
Witte duiven staan symbool voor zuiverheid, vrede en geluk. Het loslaten van de duiven: Staat voor 
trouw aan elkaar en toch de vrijheid gunnen. 
Waarom witte postduiven 



Omdat postduiven altijd weer terug naar huis komen. Daarin tegen blijven witte sierduiven op de plaats waar ze los 
gelaten worden, je kan je wel indenken wat er gebeurt met deze dieren en dat kan toch nooit de bedoeling zijn op 
zo'n mooie dag. Dit is dan ook de reden dat het in veel gemeenten niet meer is toegestaan om witte sierduiven los te 
laten. Daarin tegen mag het los laten van witte postduiven altijd wel. 
Bron: www.bruidsduiven.com 
 

Watervogels Als het water schoon is zullen de watervogels hun verenpakje goed onderhouden. Op de 

stuit net voor de staart zit namelijk een vetklier, dit is een klein knopje, als zij hier met zijn snavel op drukt 

komt er waterafstotende olie uit dit smeert zij met haar snavel en haar kop door de veren zodat zij altijd droog 

blijft. Als zij enige tijd geen zwemwater toegediend krijgen of als het water sterk is vervuild, dan stopt 

onmiddellijk de werking van deze vetklier en het verenpak zal nat worden met als gevolg dat zij zeer vatbaar is 

voor koude. 
Bron: http://www.gedomesticeerdewatervogels.be 

 

Reigers ( wel geen dier die tot onze tentoonstellingsdieren behoort) zijn grote vogels met lange poten en een stevige, 

lange snavel. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kikkers en vissen. Reigers onderscheiden zich onder andere 

door de aanwezigheid van poederdonsveren van andere vogelfamilies. Poederdonsveren zijn veren die constant 

doorgroeien en nooit uitvallen. De toppen van de veren verpulveren echter en vormen zo een poeder dat door de 

vogels gebruikt wordt om het verenkleed te reinigen.  

bron: http://www.studio-evenaar.nl/specials/watervogels.php 
 
 

 


