K I N D E R hoek
...en het is zeldzaam!
Dit keer gaat het over bijzondere kippen. Ze hebben een verhaal. Lees
het op deze kinderpagina. Maar je kunt het ook al raden als je naar de
tekening kijkt.
Kraaikop

Een apart cadeau
Staatshoofden (bijvoorbeeld onze koningin) en andere belangrijke personen gaan
bij elkaar op bezoek. Dat deden ze vroeger
ook al. Maar ze vonden het best moeilijk
om ieder keer weer een leuk cadeau te
verzinnen. Een paar eeuwen geleden
bedacht een graaf: ‘ik neem een paar extra
mooie kippen mee voor de koning’. Zwart
met een ronde witte kuif.
Dat was een succes. Het bracht de koning
ook op een idee. Hij had nog ergens in zijn
land kippen met een baardje gezien. Die
kon hij wel eens cadeau doen aan zijn collega. Zo werden kippen met kuiven en
baarden een populair cadeau in Europa.

Stoere kippen
Er is zelfs een kippenras dat helemaal
niets op zijn kop heeft. Geen kuif, zelfs
geen kam. Zijn kop lijkt op de kop van een
kraai. Daarom heet dat ras Kraaikop. Hij
heeft veren op zijn poten. Dat is lekker
warm in een koud land. Sommige veren
staan als een haak naar beneden. Zo ziet
hij er heel stoer uit.
Foto’s van deze kippenrassen kun je vinden op www.szh.nl >zeldzame rassen>
diersoorten> hoenders>naam van het ras
(bijv Brabanter, of Hollands Kuifhoen etc)

Kuiven en baarden
Een kip heet met een deftige naam ook
wel een hoen. Sommige hoenders (dat is
het meervoud van hoen) hebben grote
ronde kuiven, zoals het Hollands Kuifhoen. Als ze onder hun kin ook nog een
baardje van veren hebben, dan is het een
Baardkuifhoen. Maar niet alle kuiven zijn
rond. Een Brabanter heeft een echt punkkuifje. Maar de Uilenbaard is nog weer
anders. Die heeft een baardje en op zijn
kop staan rode twee hoorntjes.

Ben jij op je vakantie nog
kippen met kuif of een
baardje tegen gekomen?
Je kunt een brief en/
of een foto sturen
naar: de SZH,
De Drieslag 30;
8251 JZ Dronten.
Inzenders van de
leukste brief/foto
krijgen een kwartet.

Antwoorden ZH nr. 2 2009
De goede antwoorden in het verhaal
over de eenden waren: 1b, 2a en 2c.
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