KENMERKEN

WORDT LID!

De Groninger Meeuw is aan het eind van de 18e
eeuw ontstaan op het Noord Groninger
grondgebied uit zwaardere gepelde Hoenders
met donkerbruine ogen en de Duitse Oostfriese
Meeuw. In 1888 beschrijft R. Houwink voor het
eerst een grofgepeld, zilver- en goudpel
getekende landhoen, op de markt in de stad
Groningen die groter was dan het Friese en
Drentse hoen. Op het Groninger land trof hij
echter bijna geen Groninger Meeuwen meer aan.
De ‘Maifies’, zoals ze lokaal werden genoemd,
waren vrijwel geheel verdrongen door buitenlandse rassen als de Leghorn. In 1913 worden
voor het eerst eieren van Groninger Meeuwen
of Friesche Zilverpellen aangeboden. Enkele jaren
later vormen het Groninger Hoen en Friese
Hoenders één klasse op een tentoonstelling in
Winschoten. Van Gink schrijft in 1918 “Alles wat
we hier zeiden over de Oostfriese Goud- en
Zilvermeeuwen geldt ook voor de Groninger
Meeuwen, welke beide rassen geheel aan elkaar
gelijk zijn”. Tenslotte wordt in 1919 de
Groninger Meeuw officieel erkend. Maar het
Groninger landhoen bleef een zeldzame
verschijning op tentoonstellingen. Eind 1950
wordt uit een goudpel Oostfriese haan de
goudpelvariant gefokt. Maar het blijft tobben met
de Groninger Meeuw. In 1969 schrijft J.L. Meijer
in het blad Avicultura; “Raken Groninger
Meeuwen uit de belangstelling?” De officiële
erkenning van de Groninger Meeuw kriel in gouden zilverpel vond in 1968 plaats. De citroenpel
krielen worden in 1995 erkend en de grote
hoenders volgen in 2008.

De Groninger Meeuw komt voor in de kleurslagen
zilver-, goud - en citroenpel. De Groninger Meeuw
is een levendig hoen en voelt zich zeer thuis in de
ren of vrije uitloop. Kenmerkend is de vroege leg.
Op een leeftijd van vijf maanden kunnen de jonge
hennen al eieren gaan leggen. De hennen worden
minder snel broeds. Maar als ze het worden, dan
broeden ze goed en verzorgen hun zwart gevlekte
kuikens uitstekend. Vooral in het tweede jaar
blijken de hennen uitstekende legsters te zijn van
een mooi groot witschalig ei. De Groninger
Meeuw behoort tot de gepelde landhoenders.
De pelling, ofwel de zwarte
vlekken aan weerszijden van
de veerschacht (zie tekening)
bij de hen, zijn naast de
donkerbruine ogen, een licht
vallende kamhiel en het
vleugelbandje bij de haan
typische raskenmerken.

Wilt u ook meewerken aan de instandhouding
van de Groninger Meeuw hoenders als groot of
krielhoen in de drie erkende kleurslagen? Word
dan lid van de Groninger Meeuwen Club en meld
u aan met de onderstaande aanmeldkaart. U kunt
het ook via de website online doen. U ontvangt
dan een informatie pakket met talloze
wetenswaardigheden over dit fraaie hoen.

WEBSITE
Meer actuele informatie over de Groninger Meeuw,
de activiteiten van de Groninger Meeuwen Club,
tentoonstellingsuitslagen, als ook de marktplaats
voor vraag en aanbod vindt u op de zeer complete
website:
www.groningermeeuwenclub.nl

Groninger Meeuwen Club
Ledenadministratie
W. Huis
Bessentuin 4
9919 KC Loppersum

OORSPRONG

ZELDZAAM HOEN

Contributie € 15,00 per jaar, inclusief clubnieuws. Jeugdleden € 6,00 per jaar.

Handtekening
:
Heeft / zoekt* groot/kriel* in de kleurslag zilverpel / goudpel / citroenpel
* svp doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam
: Dhr./ Mevr.*
Adres
:
Postcode / Woonplaats :
Telefoon
:
E-mailadres
:
Datum
:
Ondergetekende machtigt de penningmeester voor het jaarlijks
incasseren van de contributie van rekeningnummer:

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid/jeugdlid* van de
Groninger Meeuwen Club

In 1978, twee jaar na haar oprichting, meldde de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen dat de
Groninger Meeuw met 30 dieren uiterst zeldzaam
was geworden. Momenteel houden ongeveer 35
actieve fokkers het ras in stand.
Qua voortbestaan op de lange termijn verdient de
Groninger Meeuw ten minste 50 fokkers.

GMC
In 1980 is de Groninger Meeuwen Club op gericht
met als doelstelling het in stand houden en
veredelen van het hoenderras "De Groninger
Meeuw" (zowel groot als kriel), overeenkomstig
de eisen die zijn neergelegd in de standaard
uitgegeven door de KLN. De Groninger Meeuwen
Club telt ± 175 leden en begunstigers. Zij
ontvangen drie keer per jaar het informatieblad
"clubnieuws". In 1993 is een naslagwerk over de
Groninger Meeuw gepubliceerd. Daarnaast
organiseert de Groninger Meeuwen Club jaarlijks
zowel een jonge dierendag als de clubshow, waar
veelal ruim 120 dieren in de drie kleurslagen te
zien zijn. Zo weten wij door legwedstrijden dat
een grote hen per jaar ruim 120 eieren legt van
55 gram. Een goede krielhen legt ruim 90 eieren
van gemiddeld 33 gram.

INFORMATIE
Informatie over de Groninger Meeuw en de club
is verkrijgbaar bij de secretaris:
Mw. H. Schoterman
laarstraat 41 8166 GR Emst Tel. 06 - 1118 4720
heidischoterman@hotmail.com
W www.groningermeeuwenclub.nl
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DE GRONINGER MEEUW
… een fraai,
maar zeldzaam
Nederlands landhoen
dat uw steun verdient!

