
Een gewichtig onderwerp? 
 
Op de afgelopen Poort van Drenthe show waar de DHC haar clubshow hield hebben Vincent 
Beerling, Roelof Courtz en Roelof  Doldersum, Jan Douma en onder getekende alle Drentse 
hoenders en Drentse krielen gewogen. 
Tussen de kooien kregen we het over het formaat van de Drenten en gewicht, de grote 
Drenten zouden te klein zijn. Dit voorstel hebben we voorgelegd aan het bestuur van de 
Poort van Drenthe show, zij vonden dit geen probleem. 
Alle aanwezige dieren zijn gewogen, maar wat kunnen we nu zeggen van de gewichten, 
uitgaande dat alle gewichten kloppen. 
 
Ik zal proberen in dit stukje wat getallen te noemen, zodra alle gegevens in een leesbaar 
bestand zijn gezet waar iedereen de gegevens kan zien en kan opvragen zal ik ze op de 
website plaatsen. Bokko Span is bereid om het bestand wat hij voor de Friese hoenderclub 
heeft gemaakt aan te passen voor de DHC. 
 
De mening van veel leden van onze club is dat de Drentse hoenders te klein zouden zijn en 
de krielen te groot. 
Bij dit artikeltje zal ik mij beperken tot de jonge dieren, er waren namelijk maar 2 oude 
hennen ingestuurd. Aan inzendingen van jonge dieren het volgende; 22 hanen en 49 hennen 
waren er ingestuurd. 
Van de hanen was het minimum gewicht 1402 gram en de zwaarste 1970 gram. 
Bij de hennen was het minimum gewicht  940 gram en de zwaarste 1460 gram 
Zo op het oog dus een enorm verschil, maar wat kunnen we hier van zeggen? 
Om hier nu niet een opsomming van getallen te maken maar een leesbaar verhaal beperk ik 
mij tot een aantal opvallende uitkomsten 
 

 
Streefgewicht in de KLN standaard  

 
 Gewicht haan 

 
Gewicht hen 

hoenders 1700 – 1900 gr 1300 – 1500 gr 
krielen 700 – 800 gr 600 – 700 gr 

. 
Als we dit gewicht exact nemen hadden 6 van 22 hanen het minimale gewicht. Bij de hennen 
hadden 13 van de 49 hennen het minimum gewicht . Dit komt er op neer dat net iets meer 
dat 25 % van de dieren het minimale gewicht heeft. 
Maar dit houdt ook in dat op de weging 75 % van de dieren het MINIMALE gewicht NIET 
heeft. 
Van de 6 hanen met het juiste gewicht waren er 5 bolstaart hanen. Bij de hennen  
Bij de 13 hennen met het juiste gewicht waren er 7 bolstaart. Van deze 12 bolstaarten zijn er 
11 van 1 inzender.  
 
Opvallende getallen: Wat opviel is dat de beste hen van de show met een F-96 een gewicht 
had van slechts 1207 gram en dus bijna 100 gram te licht is t.o.v. het minimum standaard 
gewicht. De gezoomde kleurslagen bij de bolstaarthennen wogen slechts 1040 gram 
gemiddeld (van 1022 tot 1075) dit komt neer op meer dan 200 gram lager dan het minimum 
gewicht. Deze 4 hennen hadden predicaten van ZG-94 en F-96.  
 
Het gevoel wat bij veel clubleden leeft klopt met de meting ons aan informatie opleverde. 



 
Bij de krielen 13 jonge hanen en 70 jonge hennen. 
Het minimum gewicht was 507 gram en maximale gewicht van een hen was 789 gram. Bij de 
hanen was het minimum gewicht 684 gram en het zwaarste haantje woog 1030 gram (bijna 
net ze zwaar als de lichtste grote Drentse hoen. 
 
Wat enorm opvalt is dat de 13 hanen er 8 te zwaar waren terwijl bij de henen het juist 
omgekeerd is. Van de 70 hennen waren er 30 nog niet aan het minimum gewicht. 
Daarbij viel op dat de bolstaarten misschien wel een mooi type hadden maar veel te groot 
waren. Alle hanen waren hier te zwaar, als jonge haan al meer dan 100 gram te zwaar terwijl 
ze nog wat zullen uitgroeien in het volgende jaar. 
 
Bij de hennen zaten op moment van de weging  bijna 50% aan het minimale gewicht terwijl 
de hennen die onder het gewicht zaten het gaat om hennen die niet meer dan 50 gram 
gewicht missen. Misschien dat ze dit de komende maanden nog halen? 
 
Wat doet het gewicht aan het type? Je kunt natuurlijk nog denken zijn zwaardere dieren 
beter van type of zien die er grof uit. 
Kijken we naar de gewichten van de beste dieren van een kleur dan blijkt het volgende. 
Bij de patrijs zijn de dieren met een ZG beide te zwaar 900 en 930 gram (dus meer dan 100 
gram boven het maximale gewicht) De hennen waren er van de 4 beste dieren er 2 te zwaar. 
Het lijkt hier alsof gewicht er niet toe doet. Kleur en pepering gaan boven gewicht? 
Andere kleurslagen bij de krielen lijken het redelijk goed te doen, ongeveer de helft van de 
hennen zit op het streefgewicht en de andere helft zit er net onder. 
 
Wel is het opvallend dat de bolstaart krielen van één fokker allemaal te zwaar zijn terwijl de 
ander op het juiste gewicht zit of er net tegen aan. Zijn deze dieren niet verwant aan elkaar? 
Maar ook hier is het lastig om uitspraken over een fokker of een kleurslag te maken. De 
aantallen zijn per fokker en kleurslag vaak er gering. 
 
Als ik de aantallen per groot en of kriel bekijk is er misschien wel iets te zien zonder 
conclusies te trekken. 
Het beeld lijkt te zijn dat bij de grote hoenders 25 % van de dieren (zowel hanen als hennen) 
een juist gewicht heeft terwijl dus 75 % van de dieren te licht is. 
 
Bij de krielen is het beeld toch wel anders 25 % van de hanen met een goed gewicht bij de 
hennen heeft bijna 50% een juist gewicht. 
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