Tekst: Ad Boks

Nederlandse
baardkuifhoenders
De Nederlandse baardkuifhoenders vormen de laatste van de rassen met kuif en/of baard die door de Nederlandsche Hoender Club
als Nederlands ras aan de lijst Nederlandse rassen is toegevoegd.
Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de NHC op 14 januari
1923, alleen heette het ras toen nog Padua. Een naam die het ras in
Duitsland en andere landen nog steeds heeft.
Het type van de baardkuifhoenders komt
in grote lijnen overeen met dat van de
landhoenders, maar het lichaam is wat
langer en bovendien zijn ze groter dan de
meeste in Nederland voorkomende landhoenders. Belangrijkste kenmerken zijn
verder de kuif en de baard. De kuif behoort
rond en de baard behoort min of meer
driedelig te zijn. Belangrijke kippenkenmerken, namelijk kam en kinlellen, behoren te ontbreken.
Nederlandse baardkuifhoen geelwit gezoomd

De beenkleur is leiblauw, behalve bij de
koekoekgetekenden, die witte benen hebben. Een speciaal kenmerk van de rassen
uit de groep met kuif en/of baard zijn de
opengesperde neusgaten. Dit kenmerk
hangt samen met de aanwezigheid of de
onderdrukte aanwezigheid van een tweehoornige kam. Gestreefd wordt naar een
oranjerode oogkleur. De kuif is wat platter
dan bij onze Hollandse kuifhoenders en
meestal minder groot.

Kleurslagen
Het ras is erkend in zeven kleurslagen,
namelijk zwart, wit, blauwgezoomd, koekoek, zilverzwart-, goudzwart- en geelwitgezoomd. Een bijzondere kleur is de sinds
enkele jaren erkende kleurslag tolbunt,
een mix van goud, wit en zwart. Deze kleur
is in Duitsland ontstaan. Naast dieren die
normaal zijn bevederd, komt ook de krulveervariant voor. Hierbij staan alle veren
naar voren gekruld.
Nabeschouwing
De Nederlandse baardkuifhoender is een
ras met een eigen charme. Het is een ras
dat met inachtneming van enkele punten
even gemakkelijk kan worden gehouden
als andere rassen. Dit betreft aangepaste
waterbakken om te voorkomen dat de kuiven nat worden, met andere woorden: geen
open bakken.
Het gaat om een ras met een beperkt aantal
fokkers. In wezen vormen de in ons land
aanwezige dieren een grote familieclan,
waaraan bovendien de meeste dieren in de
andere Europese landen nauw verwant
zijn. Dit behoeft geen problemen op te
leveren, mits zorgvuldig wordt geselecteerd
op vitale dieren zonder lichamelijke afwijkingen. Een voordeel is dat de raskenmerken hierdoor ook meestal vast in fokgroepen liggen. =

Nadere informatie kunt u krijgen bij de
secretaris van de Nederlandse Kuif- en
Baardkuifhoender Club: W. Diepenbroek, Zelhemseweg 29, 7051 ZB Varsseveld, tel. 0315-241007, e-mail: wim.
diepenbroek@hetnet.nl
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