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Zwartbles stamboek als eerste getest

De SZH richt een database in (paraplubestand) in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dit ministerie heeft de verplichting (EU-regelgeving) in geval van
een besmettelijke dierziekte dieren van
een zeldzaam Nederlands ras niet zonder
meer te ruimen, maar te bezien of er
mogelijkheden zijn deze dieren te sparen.
De SZH is door de eigenaren gemachtigd
om een “vlag zeldzaam huisdier” bij de
dieren te plaatsen.
Bij een besmettelijke dierziekte krijgt de

uitvoerende dienst van EL&I, de nieuwe
Voedsel en Waren Autoriteit een lijst van
de Dienst Regelingen met de I&R nummers van de aanwezige dieren. Met een
”vlag” kan NVWA zien waar dieren van
zeldzame Nederlandse rassen zijn.
Het bestand wordt momenteel getest met
gegevens van stamboek schapen. Daarna
kan het bestand gevuld worden met de
diersoorten geiten en runderen waarvan
de I&R centraal mogelijk is.
Meer informatie kunt u krijgen via paraplubestand@szh.nl.

Dierboekhoek
Koeien in de weiden van de lage landen
Het aantal koeien in de Nederlandse weiden neemt af, maar de variatie neemt toe.
Het zijn niet alleen meer bonten en blaren,
met af en toe een witrik of griemel. Gedurende de laatste tientallen jaren hebben
heel wat buitenlandse rassen hun intrede
gedaan in ons land. En ondanks dat het
vaak eenkleurigen zijn, hebben ze met
elkaar meer kleurenrijkdom gebracht.
Maar om welke koeien gaat het dan? Dat is
voor de passant zo langzamerhand een
moeilijke vraag. Het nieuwste boek van
schrijver Reimer Strikwerda en fotograaf
Jan Smit geeft hierop de antwoorden. Het
vult daarmee een lege plek op in de koeienbibliotheek.
Runderen zijn er in Nederland niet meer
alleen voor melk of vlees. Er zijn er ook die
als voornaamste taak hebben natuurgebieden te begrazen. En er zijn er ook die
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vanouds voor de hobby gehouden worden
als parkbewoners. Strikwerda heeft een
enorme kennis van de oorspronkelijke
Nederlandse rassen en dat komt tot uiting
in de beschrijvingen. Maar ook van de
nieuwe bewoners van onze weiden worden de achtergronden op vakkundige wijze
belicht.
In het boek zijn 34 variëteiten weergegeven. Het zijn niet allemaal rassen, want zo
mag je bijvoorbeeld een baggerbonte niet
noemen. En de Tauros en de Rode Geus
zijn nog niet zover dat ze als ras kunnen
worden betiteld. Maar ze zijn er wel en
daarom is het goed dat ze genoemd worden.
Jan Smit heeft de dieren gefotografeerd
zoals ze zijn: rustig, nieuwsgierig, in de
mist of onder een dreigende wolkenlucht.
Maar allemaal in de wei.

Koeien in de weiden van de lage landen
ISBN 978-90-8975-184-3
Uitg. Boekwerk & Partners, Groningen

De Gouwenaar, een lief konijn
De Gouwenaar is door SZH gekozen als ras van het jaar 2012. Het
doel is om meer fokkers en houders voor dit konijn te krijgen.
Het ontstaan van de Gouwenaar is bijzonder. De Gouwenaar is, net als de Havana,
nooit doelbewust gefokt. In 1920 trof de
duivenfokker C.A.M. Spruyt in een nestje
Havana’s enkele blauwgrijze dieren aan.
Hij hield deze dieren aan en fokte hiermee
verder onder de naam Gouwenaar. Dit laatste als herinnering aan zijn woonplaats
Gouda. De kleur was in het begin veel donkerder. Door strenge selectie is de huidige
vale lichtblauwe kleur ontstaan.
De Gouwenaar is een rustig en aanhankelijk konijn. Vanwege het goedaardige karakter is het een ideaal konijn voor gezinnen.
Toch verdrongen het Kleurdwerg en het
Hangoorkonijn dit ras als knuffelkonijn.
Ook bij konijnenfokkers wordt het ras niet
voor vol aangezien. Toch verdient de Gouwenaar meer respect en bovendien meer
fokkers.
Dit ras is een fraai tentoonstellingsdier, en

is ook bijzonder geschikt als huisdier.
Het type behoort gelijk te zijn aan dat van
de Havana. De kop is kort en breed en de
oren hebben afgeronde toppen. Het ras
bezit een korte en gespierde nek. Het is
verder een kort, vierkant gebouwd dier met
brede borst en schouders. De rug is breed
met een soepel afgeronde achterhand. De
oogkleur is blauwgrijs, de ogen tonen de
vuurgloed van hun Havanavoorouders. De
pels is kort, fijn en zacht, dicht tegen het
lichaam aan liggend. Een Gouwenaar weegt
tussen 2,5 en 3,5 kilo. De Gouwenaar kenmerkt zich door de egale, vale lichtblauwe
kleur. Opvallend bij dit ras is dat de grondkleur sterker is dan de dekkleur.

Mooiere ogen ondenkbaar
De speciaalclub ‘de 7rassenclub’ vertegenwoordigt ook dit ras. Henk Smit uit WenumWiesel is bestuurslid en heeft naast de

Nederlandse konijnenrassen Havana’s
en Beige, ook de
Gouwenaars in zijn
hokken. Hij fokt en promoot
met veel genoegen en plezier al ongeveer
twintig jaar dit vriendelijke karakterkonijn
met de ‘teerste’ haarkleur binnen de kleurfokkerij van konijnen. Henk Smit vertelt
boeiend over dit ras. “Het is een konijnenras dat al meer dan tachtig jaar in ons land
gefokt wordt. De Gouwenaar heeft een
prachtige teerblauwe haarkleur die zelden
voorkomt. Een konijn met nog mooiere
ogen is ondenkbaar. Bij een bepaalde lichtinval seint het oog van dit dier een lichtstraaltje uit. Als je dit dier aait, gaat het
helemaal plat voor je liggen. Van alle konijnen die ik in mijn leven verzorgd heb, is dit
ras voor mij het dier dat boven alles uitspringt wat zijn goedaardig karakter betreft.
De Gouwenaar is moeilijk te kopen, want er
zijn nog maar enkele fokkers in ons land
die dit zeer belangrijke ‘Nederlandse’ konijnenras in stand houden. Maar wat is er nu
mooier dan te kunnen zeggen ‘Wij hebben
een echt Hollands konijn als huisdier?” =
Wilt u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met een van de Gouwenaarfokkers of de 7rassenclub (zie
ook www.szh.nl en www.zevenrassenclub.nl/gouwenaar.html)
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