Tekst: Ad Boks

De Kraaikop
In de rij hoenderrassen waar de Nederlandsche Hoenderclub (NHC)
in 1900 mee startte, komt de Kraaikop als eerste voor. De reden
was dat het een van de meest typische verschijningen onder de
Nederlandse rassen was en is. De kop van dit ras is als embleem
gebruikt door deze oudste pluimveespeciaalclub van ons land.
Vergeleken met de andere rassen die in het
verleden de hoenderhof bevolkten, is de
grootte van de Kraaikop het eerste kenmerk. Het gewicht van de haan varieert
momenteel tussen de 2,50 en 3,50 kg en
van de hen tussen de 1,75 en 2,50 kg.
De houding van de Kraaikop is opgericht,
fors, met een brede, vrij lange, enigszins
aflopende rug en tamelijk hoog gesteld.
Het ras komt voor in vier kleurslagen,
namelijk zwart, wit, koekoek en blauwgezoomd. De zwarte kleurslag hoort veel
minder te glanzen dan bij veel andere rassen. Een matgroene tint is voldoende.
Ontbrekende kam
Bij de Kraaikop treft men een aantal typische kenmerken aan waarin het ras zich

onderscheidt van de andere Nederlandse
hoenderrassen.
Zijn naam heeft de Kraaikop waarschijnlijk te danken aan de vorm van de kop, die
veel gelijkenis vertonen met die van de
kraai. Het opvallende aan deze kop is het
volledig ontbreken van een kam. In plaats
hiervan zit er een aantal stijve, haarachtige, naar achteren groeiende veertjes.
Daarnaast zijn kenmerkend de opengespalkte, zadelvormige neusgaten.
De oogkleur varieert van oranjerood tot
roodbruin. De oren zijn wit. Naast de kop
vallen als eigenschappen op de ruim middellange benen, voetbevedering en gierhakken, dit zijn de schuin naar beneden,
achterwaarts groeiende veren aan het dijbeen.

Fokzuivere koekoek Kraaikophaan is lichter van kleur dan de hennen

Koekoek Kraaikophen

Vermoed wordt dat de Kraaikoppen gefokt
zijn uit de kuifhoenders die sinds de middeleeuwen in ons land voorkomen.
In het buitenland noemt men het ras
Bredahoen, terwijl de koekoekgetekenden
Gelders hoen werden genoemd.
Kraaikoppen zijn vrij gemakkelijk te fokken, maar verwacht niet allemaal toppers.
Door de verborgen eigenschappen, die er
in de loop van de tijd door het inkruisen
van andere rassen zijn ingeslopen, zijn er
de nodige verrassingen. Voor de beginner,
maar ook voor de ervaren fokker is dit een
uitdaging. De Kraaikop is een ras met een
geheel eigen verschijningsvorm, dat alle
aandacht en veel liefhebbers verdient.
Kriel klein alternatief
Indien u niet te veel ruimte hebt, is de
Kraaikopkriel een goed alternatief.
De Kraaikopkriel opereert door het geringe aantal fokkers en dieren op de rand van
het bestaan. De kenmerken zijn dezelfde
als van de groten. Het gewicht van de haan
is 900 tot 1000 gram en van de hen 700 tot
800 gram. •

Meer informatie over de Kraaikoppen
kunt u krijgen bij de secretaris van
de Brabanter, Kraaikoppen en Uilebaarden Club: G. Vermaas, tel. 0348-414813,
e-mail: gerard.vermaas@hetnet.nl, website: www.bkuclub.nl.

