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Fokcentra met
streekhoenderrassen
Fokcentra spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en
promoten van oorspronkelijke streekhoenderrassen. Twee bekende
SZH-centra hebben dit extra element aan hun centrum toegevoegd.
Volgens de richtlijnen van de FAO, die
de SZH aanhoudt, kan men van een oorspronkelijk ras spreken als het meer dan
veertig jaar in een land gefokt wordt. Twee
centra hebben ook het fokken en promoten van oorspronkelijke hoenderrassen al
een aantal jaren opgepakt. Daarvoor hebben ze nu een SZH-erkenning gekregen.

Oorspronkelijke hoenderrassen
Familie De Poel staat bij de SZH bekend
om haar kennis en vakmanschap op het
gebied van zeldzame oorspronkelijke rassen. Naast de Twentse landgans, Krombek- en witborsteend en het Groot heideschaap fokt deze familie met succes de
oud-Nederlandse hoenderrassen Groninger meeuw en Twents hoen. Daarnaast
bieden ze momenteel ook opvang aan
de Hyacintduiven van een collega-SZHfokcentrum.
Aan de Kappelaarsdijk in Markelo hebben ze een nieuwe locatie gevonden om
al deze rassen te fokken en te etaleren.
Gezien de zeldzame status van de rassen wilde familie De Poel de twee hoenderrassen graag aan haar door de SZH
erkend fokcentrum toevoegen. Mede door
de bewezen fokkerskwaliteiten en actieve promotie van de familie besloot het
bestuur deze erkenning na keuring met
genoegen toe te wijzen.
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De Hoenderhof
Op Tweede Paasdag heeft Geert Boink voor
de oorspronkelijke Brabantse hoenderrasen de Kraaikop, de Uilebaard, de Brabanter
(Brabantse herenhoeders) en het Chaams
hoen het bordje ‘fokcentrum’ uitgereikt aan
educatief centrum Schaapskooi Schijndel.
Deze rassen, met een lange geschiedenis, zijn inmiddels zeldzaam geworden.
De schaapskooi heeft nu met hulp van
sponsoren en vrijwilligers De Hoenderhof
gebouwd en ingericht om het publiek ken-

Brabants levend erfgoed maakt Geert
Boink (rechts) en Ger van den Oetelaar
(links, broer van Ad) zo te zien vrolijk

nis te laten maken met dit Brabants levend
erfgoed.
Voor de kwaliteit wordt gezorgd door
samenwerking met de fokcentra van Ad
Taks (Chaams hoen) en Ad van den Oetelaar (Brabantse herenhoenders). Bezoekers
kunnen ook kennismaken met het Brabants boerenhoen, een grensoverschrijdend ras, gefokt in Vlaams-Brabant. =
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