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De Nederlandse Sabelpootkriel
De Nederlandse Sabelbootkriel is een hoenderras dat we vermoedelijk te danken hebben aan de koopmansgeest van onze voorouders.
Aangenomen mag worden dat de voorlopers van dit ras uit het oosten van Azië naar ons land zijn gekomen. Het is het eerste krielenras
dat na het oprichtingsjaar van de Nederlandsche Hoenderclub aan de
lijst van Nederlandse hoenderrassen werd toegevoegd en wel op de
vergadering van 14 december 1902.
De Nederlandse Sabelpootkriel is een
redelijk klein krielenras met een gewicht
van rond de 800 gram bij de haan en rond
de 600 gram bij de hen. Het type van de
Nederlandse Sabelpoot kan worden
omschreven als kort en opgericht, waarbij
het dier alertheid uitstraalt. Vereisten zijn

een naar voren gedragen borst, een korte
horizontale rug en tamelijk steile, flink
gespreide staart, die vooral niet te kort
mag zijn. De sikkels van de haan steken
slechts weinig voorbij de staartstuurveren.
De benen zijn middelmatig lang, door de
gierhakken en voetbevedering lijken ze
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vaak kort, maar dieren met echt korte
loopbenen missen duidelijk type. De
beenkleur is blauw. Hoge eisen worden
gesteld aan de been- en voetbevedering.
Deze zijn vol en de voetbevedering vormt
een halfrond voetstuk. Bij de voetbevedering behoren de gierhakken, die worden
gevormd door de lange, stijve veren, die
van het benedendijbeen schuin naar achteren omlaag gericht zijn en bijna de grond
raken.
De vleugels worden ook schuin naar beneden gedragen. Het ras heeft een enkele,
middelgrote kam. De oogkleur is oranjerood tot roodbruin. De oorlellen zijn
rood.
Naast de gewone Sabelpoten komen er
ook dieren voor met een driedelige baard
waarbij de kinlellen ontbreken of schuilgaan in de baard.
De Nederlandse Sabelpoot is erkend in
een bont scala aan kleurslagen, namelijk
negentien stuks, waarvan de porseleinkleur het belangrijkste is.
In 1949 werd de Nederlandse Sabelpootclub opgericht en sinds die tijd, maar in
ieder geval in de laatste 25 jaren van de
vorige eeuw, is er altijd een behoorlijk
aantal Sabelpoten in diverse kleurslagen
aanwezig.=

Meer informatie?
Nadere informatie is te krijgen bij de
secretaris van de Nederlandse Sabelpootclub: H. J. de Man, tel. 0411-601387;
e-mail: man027@zonnet.nl; www.sabelpootclub.nl.
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