Welsh Harlequin eenden
eenden met een bijzondere kleur
Een ras dat helaas maar door weinig
liefhebbers wordt gehouden is de Welsh
Harlequin eend. Ze verdienen het zeker om
eens in de schijnwerpers te staan.
Tekst: Jogchum IJpma
Foto’s: Nico van Wijk

Prachtige jonge eend, mooi gevlekt van kleur
en met de juiste pootkleur, alleen de snavelkleur moet donkerder, ook de halsring is wat
wazig. (Foto: W. en M. Hoekstra)

Het ontstaan van vele eendenrassen
Elk gedomesticeerd eendenras heeft een historie, zo ook
de Welsh Harlequin eend. Het is een open deur intrappen
door te stellen dat alle gedomesticeerde eendenrassen
afkomstig zijn van de Wilde eend (Anas p. platyrhynchos), een soort die op vrijwel alle continenten voorkomt.
Domesticatie heeft in een grijs verleden in meerdere
streken op aarde plaatsgevonden. Bekend is dat uit de
verschillende windstreken het type, grootte en kleur van
elkaar verschilden, als regel met een doel: een hoge eiproductie of slachtwaarde. Al in eerdere artikelen is aangehaald dat door zeevaarders gedomesticeerde eenden zijn

Mooie jonge woerd, zowel in type als kleur en
ook in conditie. (Foto: W. en M. Hoekstra)

meegenomen naar het thuisland. Daar vonden als regel
kruisingen plaats, zowel onderling met de verschillende
eendenrassen uit verre landen als met lokale rassen. Niet
zelden werden deze kruisingen gemaakt vanwege nieuwsgierigheid van de eendenfokker wat het resultaat daaruit
zal zijn. Ongetwijfeld hebben door deze inspanningen veel
rassen het levenslicht aanschouwd.

Niet elk schot was raak
Hoeveel mislukkingen of teleurstellende resultaten dat
heeft opgeleverd vertelt de historie niet, maar die zullen
er ontegenzeggelijk zijn geweest. Het zal niet alleen kleur
of type geweest zijn, maar ook leg- of vleesproductie die
tegenvielen. Ook de uniformiteit van de nakomelingen zal
een item geweest zijn. Niet elke fokker heeft het geduld
of de kennis om daaraan te werken en niet altijd zullen
kruisingen het gestelde doel hebben bereikt. Wat wel door
fokkers met kennis en inzicht is gepresteerd is te zien bij
fokkers en op tentoonstellingen. Er zijn verschillende rassen in grootte, type en kleur ontstaan. Door deze fokkers
zijn eendenrassen ontstaan waar de slachtwaarde prioriteit kreeg, anderen legden zich meer toe op een combinatie
van leg- en slachteend, terwijl het meeste rendement werd
behaald uit legeenden. Voor deze laatste geldt onomstotelijk de Campbell eend met een ongekend hoge legprestatie.

Maar nu de Welsh Harlequin eend
Ideaalbeeld uit de standaard.

Vorenstaande inleiding voert naar de Welsh Harlequin
eend. Inmiddels was de Campbell eend op type en kleur
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Zoek de verschillen bij deze twee woerden, links de Welsh Harlequin
en rechts de Streicher.

zover doorgefokt dat van een uniform geheel gesproken
kon worden. Echter, als bedacht wordt dat er altijd nog
‘sporen’ van kruisingen uit het verleden aanwezig zijn, is
het niet verwonderlijk dat er zo af en toe dieren worden
geboren die van kleur of tekening ten opzichte van het

Eenden zijn perfecte broedsters, de snavelkleur bij deze oude eend
is erg groen van kleur geworden.

ouderpaar afwijken. Het blijkt dat in 1949 in een groep
Campbell eenden van ene Captain Lesley Bonnet een paar
dieren werden aangetroffen die duidelijk verschilden in
kleur. Het was voor Lesley Bonnet een uitdaging hiermee
te experimenten met uiteindelijk het ontstaan van de Wels
Harlequin eend.
Waarom dit als apart ras, en niet als kleurslag van de
Campbell eend werd ingeschreven is niet te achterhalen. Het type is gelijk aan dat van de Campbell eend. Dit
gebeurde ook met de eerdere mutatie die als Streicher
eend bekend staat. Even terzijde, dit ras heeft nadat ze via
Denemarken in Duitsland populair werd en dus een andere
route heeft gelopen, werden deze iets zwaarder gefokt.
Daar van de Welsh Harlequin niet zo’n hoge productie als
van de Campbell eend werd verlangd en meer de klemtoon
is gelegd op kleur en tekening, is mogelijk daardoor het
gewicht iets opgetrokken. Geldt voor de Campbell woerd
een gewicht van 2,0 tot 2,25 kg en voor de eend 1,75 tot 2,0
kg, die van de Welsh Harlequin woerd is 2,25 tot 2,5 kg en
voor de eend 2,0 tot 2, 25 kg, welke gewichten gelijk aan
de Streicher eend zijn. Of dat in de praktijk op gaat is een
open vraag, want eenden worden zelden op een keuring
gewogen!

Wat maakt de Welsh Harlequin zo aantrekkelijk

Trio in de eclips- (zomer)rui, vooral de eenden zijn veel lichter van kleur geworden.

Type en bouw
Zowel op het land als in het water is het een sierlijke
verschijning. Een iets opgerichte houding, middelgroot,
iets slank tonend, maar met een goed bespierd lichaam.
Met name bij de woerd lopen rug- en buiklijn vrijwel
parallel, ook bij de eend is dat het streven maar door de
goed ontwikkelde legbuik wijkt dat iets af. De kop heeft
een mooi geronde schedel met een goed ontwikkelde
middellange snavel. De hals begint vanaf de kop gezien
vrij smal, verbreed geleidelijk naar het lichaam en is een
weinig gebogen. De borst wordt vrij hoog gedragen en gaat
in een vloeiende lijn over naar de buik. De poten zijn goed
ontwikkeld en staan iets uit het midden van het lichaam.
Bij watervogels die veel op het water foerageren zijn de
zwemvliezen goed ontwikkeld, ook bij de Welsh Harlequin.
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Oude eend met een mooie vlektekening, de spiegels hebben iets
blauwe glans, de spiegelzoomveertjes moeten beter gezoomd zijn.

Close-up van de spiegel van een eend, de mooie bronskleurige spiegel die iets egaler wordt
verlangd. De spiegelzoomveertjes moeten beter gezoomd zijn.

In feite is er tussen de Campbell, Streicher en Welsh Harlequin qua type nauwelijks verschil waarneembaar.

snavel- en pootkleur vragen zeker ook aandacht.
De belangrijkste punten van kleur en tekening bij de
eend zijn: de kop en hals, eindigend bij de zwak afgetekende lichtgele tot crèmekleurige halsring is geelbruin
met bruine tekening. Deze halsring geeft een duidelijke
scheiding tussen hals en borstkleur. De snavelkleur
is donkergrijs met enige bronskleurige weerschijn. De
borstkleur is minder intensief gekleurd ten opzichte
van de woerd, dus meer licht roodbruin met niet scherp
begrensde crèmewitte zoming. Deze kleur gaat van de
bovenzijde over in lichtbruin en vervolgens in een crèmewitte buikkleur. De flanken zijn lichtbruin, voorzien
van een niet zware tekening. De rug en vleugeldekveren
zijn geelbruin met een doormenging van roodbruin en
niet scherp begrensde crèmewitte zoming. Naar de staart
neemt de kleurdiepte iets toe. De spiegels dienen gelijk
aan die van de woerd te zijn. Hierbij opgemerkt dat de
bovenste witte spiegelzoom veelal wat smal aandoet maar
zeker aanwezig dient te zijn. De staartveren zijn bruin, de
staartdekveren verlopen vanaf de buitenkant van bruin
naar donkerbruin in het midden. De onderzijde van de
staart is crèmewit. Kleur van de poten, tenen en zwemvliezen is donkerbruin.

Kleur en tekening
Deze wordt zilverbrons genoemd en in de standaard voor
gedomesticeerde watervogels onder no. E 16 beschreven.
De meest opvallende en belangrijkste punten bij de woerd
zijn: de kop is -tot de witte, de hals geheel omsluitende
halsring-, bronskleurig. Een goed ontwikkelde snavel
wordt donkerolijfgroen verlangd. De halsring is redelijk
breed en dient zo scherp mogelijk begrensd te zijn. De
warm mahoniebruine borstkleur is voorzien van fijne
crèmewitte zoompjes, die doorloopt op de bovenzijde
van de flanken, voor een deel bedekt door de vleugels.
De flanken zijn crèmewit, op het einde scherp begrensd
door de zwarte onderstaartveren, ook de buik is crèmewit.
De rug, vanaf de hals gezien en de vleugels bedekkend is
mahoniebruin en voorzien van een fijne crèmewitte zoom.
Een specifiek kenmerk voor deze kleurslag is de bronzen
vleugelspiegel, die wordt gevormd door de kleine slagpennen. Aan het einde van elke veer bevindt zich een zwarte
band, gevolgd door een scherp begrensd wit einde. Deze
vormt de onderste spiegelzoom. Het zichtbare deel van
de vleugelbandveren is bruin met brons bedekt en van
een vrij smalle, scherp begrensde crèmewitte eindzoom
voorzien, deze vormt de bovenste spiegelzoom. Het achterste deel van de rug, stuit, lokken en staartpennen zijn
groenachtig zwart, evenals de onderstaart die zo scherp
mogelijk begrensd dient te zijn. Zowel aan het einde van
de staartpennen als de grote slagpennen zijn deze voorzien
van een fijne crèmewitte zoming. De pootkleur alsmede de
tenen en zwemvliezen zijn doforanje.

Aandacht voor selecteren van de woerden
Ten eerste verdient het aanwezig zijn van de bronskleur
aandacht waarbij nauwelijks enige groene weerschijn
aanwezig mag zijn. De scherpte van de begrenzing van
de halsring waarbij de breedte niet overdreven mag zijn
telt mee, evenals de juiste aftekening van de spiegelzomen. Vooral die van de bovenste spiegelzoom, deze mag
niet ontaarden in een zeer brede crèmewitte band. De

Aandachtspunten bij het selecteren van de eenden
Dit zijn onder meer: snavel en pootkleur, het aanwezig
zijn van de halsring en de juiste kleurdiepte. Evenals bij
de woerd moet de vleugelspiegel voldoende bronskleurige
kleine slagpennen hebben, tenminste acht gekleurde pennen, dit aantal geldt ook voor de eend.

Aandacht voor behoud van dit mooie ras
Liefhebbers met enige ruimte zullen ongetwijfeld veel
genoegens beleven de Welsh Harlequin eend in de collectie op te nemen en daardoor het mede in stand te houden.
Hoewel dit dier in omringende landen ook wel wordt
gehouden mag het niet zo zijn dat het daarvan afhankelijk wordt. Ook in die landen behoort het niet tot het
populairste ras. Beslist het overwegen waard en bedenk:
aanzien doet gedenken, waarmee bedoeld wordt: laat ze
op shows zien!
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