K I N D E R hoek

door: Luuk Hans

Ras van het jaar:

Baardkuifhoenders

...en het is zeldzaam!

In het vorige nummer van Zeldzaam Huisdier zijn de Hollandse kuifhoenders in het zonnetje gezet. Zowel de kuifhoenders als de baardkuifhoenders
zijn ‘Ras van het jaar’ van de SZH in 2007. In dit nummer van Zeldzaam
Huisdier speciale aandacht voor de Nederlandse baardkuifhoenders.

Jullie eigen pagina in Zeldzaam Huisdier! Want jullie willen toch zeker ook
van alles weten over zeldzame rassen? Speciaal voor jullie maken Karin en
Ank in elk nummer een pagina met puzzels, verhalen, tekeningen en foto’s.
En natuurlijk is er af en toe een verrassing.

Tot aan het begin van de vorige eeuw werden
de Nederlandse baardkuifhoenders in Nederland Padua’s genoemd. Overigens zoals nu nog
in verscheidene buurlanden. Deze naam zou
de oorsprong van de baardkuifhoenders verraden; afkomstig uit de omgeving van Padua, Italië. Deze naamgeving gaat terug tot rond 1600,
toen de bekende Aldrovandi zijn Ornithologia
schreef, waarin ook afbeeldingen van gekuifde
hoenders waren opgenomen. Hij sprak van
Patavinische hoenders.
Dit bewijst nog geenszins de oorsprong van de
baardkuifhoenders, want het verhaal wil dat
omstreeks 1400 ene markies De Dondi, gekuifde en gebaarde hoenders mee had genomen
naar zijn villa nabij Padua na een diplomatiek
verblijf aan het hof in Polen.
Voor Poolse fokkers is dit het bewijs dat baardkuifhoenders van Poolse origine zijn, het zit
zelfs ingesloten in de Engelse naamgeving;
Polands.
Hoe dan ook, baardkuifhoenders zijn al vele
eeuwen in Nederland, zoals blijkt op de schilderijen van Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. Voldoende reden om dit als een
Nederlands ras te beschouwen.
Echte sierhoenders
Nederlandse baardkuifhoenders zijn echte sierhoenders, die vroeger veel op adellijke hoenderhoven werden gehouden. Sierhoenders,
vanwege hun kleurrijke en bijzondere uitstraling, met grote ronde kuif en volle baard. Wel
zijn het ook geharde landhoenders, met goede
legeigenschappen. Toch zijn ze zeldzaam. In
Nederland houden ruwweg tien fokkers de
grote baardkuifhoenders in stand. Het aantal fokdieren wordt geschat op zo’n honderd
dieren. Bij de krielen is de situatie iets beter;
daar zijn zo’n vijftien fokkers bezig met baard22
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Het Havanakonijn

Nederlandse baardkuifhoen

kuifkrielen. Het aantal fokdieren wordt hier
geschat op ruim honderdvijftig dieren.
Schrikt de ornamentele verschijning van de
baardkuifhoenders potentiële liefhebbers af?
Wie zal het zeggen. Aan de karaktereigenschappen kan het niet liggen, want baardkuifhoenders zijn rustige en aanhankelijke hoenders, die
niet opvliegend van aard zijn.
Echter, het moet gezegd, door hun kuif en
baard vereisen ze wel meer aandacht. Zowel
wat huisvesting als verzorging betreft. Baardkuifhoenders kunnen het beste in een overdekte ren worden gehouden. In ons klimaat
valt regelmatig een regenbui. Baard en kuif
kunnen dan nat worden. Bij een enkele regenbui is dat geen probleem, maar bij dagenlange
regen kunnen de baard en kuif vervuilen van
regen en natte ondergrond.
Eigenlijk zijn er geen goede redenen te bedenken om geen baardkuifhoenders te nemen!
Eerder het tegendeel. Cultuurhistorie met
hoog knuffelgehalte.=

Pieter is bijna jarig. Hij wil graag een konijn,
maar zijn vader zegt steeds: ‘Wie moet er voor
dat beest zorgen? Daar heb ik helemaal geen tijd
voor.’ Zijn vader is altijd druk
met de koeien. ‘Ik zorg natuurlijk
voor mijn konijn, en ik mest het
hok uit’, zegt Pieter iedere keer.
Maar het lijkt wel of zijn vader
dat niet hoort.
Op de morgen van zijn verjaardag moet Pieter mee naar het schuurtje. Daar
staat een prachtig konijnenhok. ‘Dat is voor
jou. Het konijn is er nog niet, dat moet je zelf
uitzoeken’, zegt moeder. Pieter is dolblij. Hij
weet allang welk konijn hij wil. Hij geeft zijn
vader en moeder een dikke zoen en rent naar

binnen. Hij komt terug met een foto. ‘Zo’n
konijn wil ik, een Havana’. ‘Dat zijn wel mooie
beestjes, maar hoe kom je eraan? Die konijnen
zijn zeldzaam’, zegt zijn vader.
Pieter vraagt het op school, maar
niemand heeft ze te koop. ‘Weet
je wat’, zegt moeder, ‘volgende
week is er een tentoonstelling.
Daar gaan we eens kijken.’ Op de
H. F. Cnossen
tentoonstelling staan rijen met
hokken, maar nergens is een Havana te zien. En
hij had er zo op gehoopt... Maar dan helemaal
achteraan staan nog wat konijnen. En ja hoor,
in de hoek zijn een paar Havana’s. Zijn moeder
praat met de baas van de konijnen en eindelijk
heeft Pieter zijn Havanakonijn.

P U Z Z E L Welke kleur heeft elk ras?

Hier staat een lijstje met konijnenrassen. We
hebben de kleur van de konijnen erachter
gezet. Maar klopt die wel? Weet jij welke kleur
bij welk konijn hoort? Zet de juiste kleur achter de konijnen. Je kunt het opzoeken op de
website www.szh.nl/zeldzame huisdieren/diersoorten/konijnen.
Als je in het lijstje de goede kleuren achter de
konijnen gezet hebt, kun je de rode letters in de
hokjes van het balkje onderaan invullen. Begin
bij de rode letter van het eerste konijn, dan
de rode letter van de kleur die bij hem hoort
en ga zo door. Dan komt er in het balkje een
woord te staan.

Stuur dit woord met je naam en adres naar:
SZH kinderpagina
De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten
Onder de juiste oplossingen verloten we een
kwartetspel met de zeldzame rassen van Nederlandse boerderijdieren.
1 Havana

roodbruine vacht

2 Gouwenaar

oranjerode vacht

3 Deilenaar

diep chocolade bruin

4 Thrianta

lichtgeel tot beige

5 Beige

tweekleurig. zilverwit met zwart,

		

bruin, blauw of lila

6 Eksterkonijn vaal lichtblauw, de ogen zijn
		

blauwgrijs

Belangstellenden kunnen zich laten informeren via de actieve speciaalclub, Nederlandse
Kuif- en Baardkuifhoenderclub (NKBC).
Secretaris is de heer M. Crum: m.crum@
frecisol.nl.
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