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De Nederlandse dwergkuifeend

...en het is zeldzaam!

In tegenstelling tot de grote kuifeenden, die in het verleden in
verschillende landen in Europa zijn ontstaan, is de dwergkuifeend een Nederlandse creatie. Vanaf 2000 is in de Nederlandse
Watervogelstandaard een afzonderlijke beschrijving van de dwergkuifeenden opgenomen. Tot die tijd vielen ze onder de beschrijving
van de kuifeenden en dat leverde bij de beoordeling nogal wat verwarring op gezien het verschil in grootte en bouw.
De dwergkuifeend is een kleine sierlijke
eend met afgeronde lichaamsvormen en
middelhoog gesteld. Dat wil zeggen dat
de eend door de pootlengte een enigszins
opgerichte houding heeft. Het dier draagt
het lichaam ruimschoots vrij van de grond.
De kuif is een grote ronde veerbol en is
enigszins naar achteren geplaatst op de kop.
Deze groeit op een vleesknobbel en bestaat
uit zachte veren. De kuif is goed gesloten en symmetrisch van vorm. De grootte
van de kuif is in overeenstemming met de
omvang van het lichaam. De eend mag
tussen één en anderhalve kilo wegen. Alle
in de Nederlandse Watervogelstandaard
beschreven kleuren bij de eenden mogen
bij de dwergkuifeend voorkomen.

Inzet van familie Rodenburg
De ontwikkeling van het ras is nauw
verbonden met de inzet van de familie
Rodenburg uit Kapel-Avezaath in de
Betuwe. Hoe zijn nu de dwergkuifeenden
bij de familie Rodenburg terechtgekomen?
Hierbij het verhaal van een van de kinderen Rodenburg:
‘Bij navraag in de familie zijn we te weten
gekomen dat mijn overgrootvader de
dwergkuifeend al had. In welke kleur is
ons niet bekend. Wat we wel weten, is dat
mijn vader toen al de liefde voor dat ras
heeft opgevat. Toen mijn vader in 1965 van
een jachtopziener te horen kreeg dat er
een eend met een kuif op zijn put rondzwom, was die liefde weer herboren. De
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Alle rassen bekijken. Dat kan dit jaar op
21 september bij de Schaapskooi in
Schijndel. Dan hebben we een dag speciaal voor alle vrienden van de SZH. Er is
van alles te doen.
Welke rassen er zijn, kun je ontdekken
als je deze puzzel maakt. Je leest hiernaast een klein verhaaltje over de rassen
die er zijn. Ervoor staat een letter. Zoek

welk verhaaltje bij het Brandrode rund
hoort en dan welk bij de Lakenvelder
hoort. Tot je alle 8 rassen hebt. Zet de letters die bij de beschrijvingen van het
ras staan in de juiste volgorde. Dan kun
je lezen wat er nog meer in Schijndel is.
Als je het goed hebt, ligt op de vriendendag een kwartet op je te wachten.

Familie Rodenburg

Dwergkuifeend met kuikens

eend werd gevangen en zo begon een
nieuw leven voor de dwergkuifeend.’
‘In 1973 bezat mijn vader twintig gekuifde
eenden in de kleuren blauw, zwart, wit,
vaalgrauw en lichtblauw. Later kwam er
nog de meeskleur bij. De eenden zijn in
2007 bij ons gekomen, net voordat mijn
vader en moeder verhuisd zijn naar een
bejaardenflat.’

Met uitsterven bedreigd
De dwergkuifeend is een ras dat nu weer
dreigt uit te sterven door te weinig draagvlak onder liefhebbers en te weinig kennis
van en begrip voor deze eend bij keurmeesters. De eend met kuif uit 1965 vormt
de basis voor de huidige Nederlandse
dwergkuifeend. Welke rassen c.q. dieren
zijn gebruikt om de kuivenfamilie uit te
breiden is niet bekend, maar ook zij hebben een bijdrage geleverd aan het eigen
gezicht van de dwergkuifeend. 

1. Brandrode rund

2. Lakenvelderkoe

3. Zwartblesschaap

4. Kempisch heideschaap

5. Mergellandschaap

6. Barnevelder kip

7. Schijndelaar kip

8. Landgeit

Welk ras is dit?
Zoek de juiste foto bij
het juiste verhaaltje.
I D
 it schapenras komt uit Brabantse Kempenland en het graast op de heidevelden
in de Kempen.
O Dit schapenras heeft zwartbruine wol en
een witte streep (bles) op de kop.
H Dit koeienras is zo donkerrood dat het
dier soms een beetje zwartgeblakerd
lijkt.
B Dit schapenras heeft sproeten op zijn
kop en komt uit Limburg. Ze grazen daar
in de weilanden op de kalkgronden. De
kalkgrond wordt ook wel mergel
genoemd.
G Dit ras is altijd op bezoek als er iets te
beleven is bij de schaapskooi. De bok
heeft grote horens en kijkt ondeugend.
E Deze kip is genoemd naar een plaats in
Gelderland waar altijd heel veel kippen
voorkwamen.
O Dit koeienras heeft een witte band om
de buik. Dat noemen we het laken.
Deze kip komt uit de plaats waar de
R 
schaapskooi staat.
Vul nu het woord met acht letters in de
volgende zin:
Midden op het erf staat een gebouw dat
vroeger een . . . . . . . . was.

Jammer genoeg stopt Karin met de kinderpagina. Dankjewel
Karin, voor al je leuke puzzels, tekeningen en knutseltips.
Voorlopig helpt Nonja mee en we gaan op zoek naar iemand
die het kan overnemen.
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