Tekst: Ad Boks

De Brabanter
Deze keer in onze rasbeschrijvingen de Brabanter, die zijn naam te
danken heeft aan de vorm van een helm gedragen door een bepaalde
legereenheid.
De Brabanter treft men reeds aan op de
schilderijen uit de zeventiende eeuw, in
ieder geval dieren die er sterk op leken met
een minder sterk platgedrukte kuif dan de
huidige dieren horen te hebben.

Kenmerken van het ras
De Brabanter kan worden omschreven als
een kip met een landhoentype, middelhoog gesteld en met een enigszins opgerichte houding. De belangrijkste kenmerken van de Brabanter vindt men aan de
Koekoekkleurige haan vrij op het erf
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kop. Typerend is de smalle, platgedrukte
kuif, die recht op de kop staat. Door de
kuifvorm onderscheidt het ras zich van de
Hollandse Kuifhoenders en Nederlandse
Baardkuifhoenders, die een ronde kuif
hebben. De baard is driedelig. Sterk ingesnoerd op de plek van de kinlelaanzet
waardoor een driedelige baard ontstaat.
De kam bestaat uit een V-vormige hoorntjeskam. De kamhoorntjes zijn goed
gerond en moeten 1½ à 2 cm bij de haan
en 1 à 1½ cm bij de hen zijn. De neusgaten

zijn enigszins opengesperd. Kinlellen ontbreken of moeten volledig verstopt in de
baard zitten. De oogkleur varieert afhankelijk van de kleurslag van oranjerood tot
roodbruin.

Kleurslagen
De Brabanter is erkend in zeven kleurslagen namelijk zwart, gezoomd blauw, wit,
koekoek, goudzwartgetoept, zilverzwartgetoept en geelwitgetoept. Afgezien van
de koekoekkleurigen hebben de andere
kleurslagen blauwgrijze tot leiblauwe
benen.
Bij de getoepte kleurslagen goud en zilver
hebben de hanen in de sierveren in hals
en zadel en kuif een V-vormige zwarte
tekening aan het eind van de veer. De overige veren hebben evenals de veren bij de
hennen een half maanvormige zwarte
eindaftekening aan het eind van de veer.
De geelwitgetoepte kleurslag heeft dezelfde grondkleur, goudbruin, als de goud
maar de toeping is wit van kleur in plaats
van zwart.
De Brabanter is een gehard ras met een
heel typische kop. Parmantig rond stappend in hok, vrije uitloop of tentoonstellingskooi. Een ras dat veel meer liefhebbers verdient dan het nu heeft. Daarnaast
zijn er de Brabanter krielen, erkend in
dezelfde verschijningvorm en kleuren.
Helaas zijn er maar weinig fokkers van dit
ras in ons land, zowel bij de grote Brabanter als bij de krielen is het aantal fokkers
minder dan tien. Heeft u interesse neem
dan contact op met de secretaris van de
BKU-club: gvermaas @hetnet.nl =

