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Robuuste Dubbeldoel-Kip

Australorp geeft eieren, vlees en blijheid.

Dit is de kop van het artikel in Landleven van april 2019. Wie een verhaal wil over de
raskenmerken van de Australorp als hoenderras is bij mevrouw Smeets aan het goede adres.
Zij is duidelijk iemand van de nieuwe generatie kippenhouders die vooral een leuke
erfaankleding en eitjes wil. Zij viel voor een robuuste dubbeldoelkip. Ik wil enkele citaten uit dat
artikel van haar via ons clubblad naar u toekomen. En kan u hierop reageren.
Een tekst van haar is: Die beesten brengen je iedere dag een cadeautje en daar
word ik blij van. De Australorps hebben de vrijheid, ze lopen de hele dag wormpjes en torretjes
te pikken, vangen muggen en vliegjes uit de heg. Zodra het hok in de ochtend open gaat
beginnen ze aan hun dagelijkse ronde over het erf. Elke dag hetzelfde, s ’nachts kiezen ze uit
vrije wil voor het nachthok. Onze kippen wonen in een ruimte met behang aan de muur en een
lampje aan het plafond, dat komt omdat in de jaren vijftig iemand in de schuur heeft gewoond
en er niets is veranderd. De Australorp is stoer, groot, robuust. Geen kip als een thee- muts
met toeters en bellen aan kop of poten, maar een echt hoen met ogen als kolen zo zwart.
Prachtig vindt mevrouw Smeets haar pluimvee. En daar ben ik niet de enige in. Dwars over ons
erf loopt een druk befietst en bewandeld pad. Als ik in de moestuin of ergens anders aan het
werk ben, hoor ik geregeld mensen roepen zo, moet je die haan zien.

Of ze gaan op de rem om foto's te maken. Niet alle fietsers zijn overigens gecharmeerd van de
kippen die plotseling uit de stuiken het pad op duiken. De snelle fietsers hoor ik nog wel eens
mopperen als ik voor het eerst een zwerm pubervogels heb losgelaten. In het begin vertoeven
die nog veel in de buurt van hun hok en dus bij het pad. En als er dan alarm is spoeden ze zich
terug naar hun veilige haven. Vlak voor die fietsers langs. Onze kippen zijn minstens zo effectief
als verkeersdrempels om de vaart op het pad eruit te halen. Maar de meeste mensen vinden
het prachtig dat de dieren hier loslopen, zeker de toeristen kunnen het waarderen. Ze brengen
de rust terug in de mens.
De grijze zijn de oermoeders: H
aar
favoriete
kleur van
de Australorp is
het
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traditionele
zwart met zijn typerende
keverglans.
Toch staan die niet op
de
foto, eenvoudigweg
omdat mevrouw Smeets ze niet heeft. De grijze zijn de oermoeders, daar zijn we mee
begonnen toen we hier
net woonden. Ik
wilde
Australorps, die waren
gaaf,
en ik vond op
marktplaats.nl,
een blauwe
haan
en
zes blauwe hennen. Blauw kwam
toevallig
op
mijn
pad. Daar ben ik mee gaan broeden en daar kwamen een paar zwarte uit. Maar dan verkocht ik
op
marktplaats.nl
de
blauwe en wilden ze er
zwarte bij,
en ik kan
moeilijk
nee zeggen, dus
toen
had
ik
weer niets. Ik ben twee seizoenen terug
intensief aan
het
broeden
geweest,
had van januari
tot
september de
broedmachine
aan. Maar het
is
je
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toch anders met vlees eten om. In de loop der jaren zijn we automatisch steeds minder
vlees gaan eten, want het afscheid doet ook echt pijn. Als er onverhoopt
geslacht
moet
worden
eten
we het wel, want het vlees van onze dieren
is
het gezondste vlees dat
je
hebben kunt
Zo’n leuke driekleurenmix in de eieren:
Een
belangrijke reden om voor de
Australorp
te kiezen is dat het
een
dubbeldoelkip
is.
Vaak zie je
dat
goede eierleggers geen vlees op hun botten hebben en goede vleeskippen
bijna geen eieren leggen. De Australorp heeft het beste van
twee
werelden.

Mevrouw Smeets heeft naast de Australorps ook Marans en Araucana's. Dan heb ik zo'n leuke
driekleurenmix in de eieren. Iemand met een bed & breakfast hier verderop komt eieren halen,
mensen uit het
dorp,
vaste klanten.
Een kip is voor mij net als Sinterklaas, die beesten
brengen
je iedere dag een cadeautje en daar word ik blij van. Dat
heb ik
ook met de moestuin, ik kan blij zijn met een worteltje
dat
opkomt.
De blijheid die de kippen
haar
geven is de grootste beloning. En daar kan geen predicaat
of beker tegenop.
Mevrouw Smeets
is dan ook geen typische rasfokker en mijdt tentoonstellingen. Ik ben nooit zo van clubs, meld
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mijn dieren niet
aan
bij stamboeken en probeer een
eenvoudig leven te leiden. Niet dat dat lukt", lacht San met gevoel voor understatement.
Voor tentoonstellingen en het najagen van een specifiek ras type ben je hier aan het verkeerde
adres. Ze lopen hier omdat ik
ze
ontzettend mooi vind. Ik zorg voor een mooie
haan,
maar dat is een haan die ik
zelf
mooi vind en niet precies wat
het ras
voorschrijft. Ik waak ervoor dat ik kruisingen krijg, dat wel. Het
is
dus
een
honderd
procent
zuivere Australorp en dan moet het goed komen. Maar
of
de kam groot
genoeg
is en
of elk veertje precies goed zit, daarvoor vertrouw
ik
op
de
natuur. Het advies van Mevrouw Smeets, ik volgde mijn eigen weg bij de aanschaf van mijn
kippen, maar wie nog weinig ervaring heeft doet er verstandig aan om contact met de
Australorp Club Nederland. De fokkers van deze club kunnen u aan raszuivere dieren helpen
en advies geven over de verzorging van deze ideale buitenkip.

Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit Landleven van april 2019. Op dit artikel zijn veel
reacties bij mij binnengekomen en de vraag naar grote Australorps was groot. Veel adressen
en telefoonnummers heb ik aan de reagerende liefhebbers doorgegeven.
Secretaris Aad Glas
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