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De Hollandse kuifhoenders
met witte kuif
De oudst bekende afbeelding van een zwarte witkuif hen komt voor
op een schilderij van J. Bronkhorst uit 1657.
Ondanks de verschillende namen die het ras heeft in het buitenland,
wordt het Hollands Kuifhoen ook daar als een Nederlands fokproduct beschouwd.
Het type van de zwarte witkuif Hollands
Kuifhoen is hetzelfde als van de in het vorige nummer besproken witte zwartkuif,
namelijk een landhoen type met een kuifknobbel. Hierop staat de kuif, die groot en
rond is en recht op de kop is geplaatst. Deze
kuiven zijn veel groter dan bij de witte
zwartkuiven.
De oogkleur is oranjerood. De oren behoren wit te zijn.

Kleurslagen
De kleurslagen die voorkomen bij de Hol-

landse Kuifhoenders met een witte kuif
zijn: zwart, gezoomd blauw, koekoek,
zwartbont en wit.

De Witkuiven
Deze kleurslagen hebben jaren een vaste
kern fokkers gehad waarbij twee factoren
het bestaan van de kleurslagen hebben
bedreigd of nog bedreigen. Het eerste
betreft de ongewenste sporen bij hennen.
Eind zeventiger en in de tachtiger jaren van
de vorige eeuw verschenen steeds meer
hennen met sporen in de kooi. Een onge-

wenste eigenschap. Als oorzaak werd het
gebruik van dieren uit een topstam uit de
zestiger en zeventiger jaren genoemd waarin deze eigenschap voorkwam. Hennen
met deze eigenschap krijgen het predikaat
Onvoldoende.
De tweede ongewenste eigenschap is de
grootte van de kuif of liever gezegd de vorm
van de kuif. Het streven is er steeds op
gericht geweest dieren te fokken met grote
en vaste kuiven. In dit proces is een aantal
fokkers het doel voorbij geschoten en heeft
dieren gefokt met grote kuiven, die echter
het zicht van het dier belemmeren. Dieren
met deze eigenschap hebben vaak ontstoken ogen en worden daarom gediskwalificeerd.
Deze problemen hebben er voor gezorgd
dat de populariteit van de witkuiven afnam.
Op dit moment is de situatie zodanig, dat
slechts een zeer beperkt aantal fokkers zich
inzet voor de instandhouding van onze
witkuiven.

Hollandse kuifhoen krielen
Wanneer u geen ruimte heeft voor de grote
Hollandse kuifhoenders dan heeft u de
mogelijkheid Hollandse kuifhoen krielen
aan te schaffen, die in nog meer kleurslagen
zijn erkend dan de groten. Bij deze krielen
zijn ook de buffwitkuif-, de khakiwitkuif en
de chocoladewitkuif krielen erkend.
Krulveervariant
Naast de normaal gladvederige dieren is bij
dit ras, zowel bij de groten als bij de krielen,
in alle kleurslagen de krulveervariant
erkend. Het voordeel van deze variant is dat
door de groeiwijze van de kuifveren
gezichtsbelemmering vrijwel nooit voorkomt. =
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Het jaar 2012 is begonnen met een frisse start. Tegen de tijd dat
Zeldzaam Huisdier in de bus ligt, heeft het bureau van de SZH naast
de officiële locatie in Lelystad er een kleine kantoorruimte bij. En hoe
kan dat toepasselijker zijn dan in het oude erfelijkheidsleergebouw
te Wageningen. Een plek waar velen geleerd hebben over de principes
van de genetica, een inspirerende omgeving voor de projectmedewerkers om vanuit te werken.
Het projectbureau heeft veel projecten
afgerond aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn voor 2012 weer nieuwe mijlpalen
vastgesteld.

Wat hebben de rassen nodig?
In 2011 heeft de SZH een overzicht gemaakt
van de rassen die onder de zorg van de
SZH vallen en welke vormen van ondersteuning zij kan geven. Zo kan de SZH aan
de hand van de kwetsbaarheid van een ras
vaststellen wat de beste manier van ondersteuning is, of het nu een strategiedag over
het fokdoel is, het vermarkten van producten van een ras of een PR-campagne.

Aandacht voor natuurbeheer
In deze tijd van bezuinigingen is het nodig
om extra aandacht voor begrazing door
zeldzame rassen en het in stand houden
van schaapskuddes te vragen. Daartoe
organiseren we een inspiratiedag waarop
met name de (economische) waarde en
zeker ook de kansen worden belicht van
het inzetten van streekrassen in plattelandsontwikkeling. Lees er ook meer over
op onze website.
Nieuwe indeling website
Een duidelijke indeling van onze website is
ook opgenomen in onze plannen. Door de

Kempische heideschapen onmisbaar in natuurbeheer

H.F. Cnossen

enorme groei aan activiteiten wordt het
steeds moeilijker de activiteiten en informatie voor de verschillende doelgroepen
een duidelijk vindbare plaats te geven.
Internet blijft een onmisbaar medium en is
niet meer weg te denken. In tien jaar is veel
veranderd en onze website is aan een
nieuwe indeling toe, zodat het straks
gemakkelijker wordt om alle informatie te
vinden.

Educatie en vermarkten
Uiteraard blijven educatie en vermarkten
ook hoog op de lijst staan. Via het project
label betrekken we steeds meer producenten bij het ZeldzaamLEKKER-label en de
verhalen over hen, de producten en het ras
geven we een plaats op die website. We
promoten het label op evenementen zoals
tijdens het ZeldzaamLEKKER-festival en
op de Nationale Dag van het Levend Erfgoed (NDLE). Verder organiseren we een
workshop voor producenten en geven we
ruimte aan het delen van ervaringen via
een speciale website.
Ook dit jaar worden de rassen gepromoot
op de NDLE. Door de projecten met kinderboerderijen, zoals uitleen van een zeldzaam ras of kinderclubs rond zeldzame
kippen, konijnen en duiven, brengen we
de rassen onder de aandacht van gezinnen. Nieuw is het project: adviezen welke
rassen op een boerderij of landgoed in een
streek thuishoren.
Kortom, het projectbureau ziet in het nieuwe jaar veel mogelijkheden voor onze rassen. En we rekenen erop dat we dat enthousiasme met u kunnen delen. =
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