Het Voskonijn,

iets over de geschiedenis
Nu er weer wat meer belangstelling ontstaat voor het Voskonijn lijkt het mij goed iets van de geschiedenis te
vertellen. Onlangs kwam ik een oud artikel tegen wat ik interessant genoeg vond om nog eens te publiceren.
Tekst: Gerrit Grooten
Foto’s: W. en M. Hoekstra

Voskonijn wit.

Fokker Leifer uit Coburg (Dld) wilde een langharig
konijn fokken
In 1920 wilde fokker Hermann Leifer een langharig konijnenras fokken, met als doel de kleuren wit en blauw. Hij
wilde ook de pelskwaliteit van de in Noord Europa levende
vos zoveel mogelijk benaderen. Dat probeerden in die tijd
meer fokkers met diverse rassen, ik denk dan aan de Marter,
Alaska, en ook de eerste Chinchilla fokkers dachten een
wild dier te kunnen evenaren wat pels betreft. Dat is echter
tot nu toe niemand gelukt om reden dat een konijnen niet
de genen heeft om een heel waardevolle pels te leveren. Wat
niet wil zeggen dat ze geen waarde hebben. Maar een prachtige mantel van een konijnenbont gaat minder lang mee dan

bijvoorbeeld een nertsmantel. Leifer kruiste destijds een
witte Angora met een Chinchilla. In het jaar daarop paarde
hij de jongen uit deze kruising onderling. Daaruit verkreeg
hij vier zwarte dieren met normaal haar en twee langharige
Chinchilla’s. Deze Chinchilla’s kruiste hij met een Havana.
Na veel moeite had hij in 1926 zijn eerste Voskonijnen in
blauw. In 1928 liet hij de eerste dieren zien op een tentoonstelling in Berlijn. Twee jaar later kwam hij op de wereldtentoonstelling in Leipzig al uit met meer dan 50 Voskonijnen
in blauw, wit, zwart en rood. Dit wekte niet alleen grote
interesse bij Duitse fokkers maar ook bij buitenlanders op
de tentoonstelling. Bij de keurmeesters vielen ze ook in
goede aarde, want ze kregen al de nodige ereprijzen.
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Al eerder in Zwitserland gefokt
De verspreiding ging van toen af aan snel, overal vroeg
men om Voskonijnen. Tegelijkertijd kwam echter aan het
licht dat fokker Müller uit Zug (Zwitserland) al voor 1920
Voskonijnen had gefokt. Die waren zelfs al in 1920 opgenomen in de Zwitserse konijnenstandaard. Beide fokkers
gingen toen samenwerken en brachten het ras op een hoog
peil en niet onbelangrijk ze verkochten de nodige dieren
naar het buitenland. Daar de pelskwaliteit toch niet aan
de hoge verwachtingen voldeed liep de fok van het ras in
de jaren daarop sterk terug, zelfs zo sterk dat het ras in
Duitsland niet meer gefokt werd. In Zwitserland ging men
wel door en ze wisten de pels zelfs nog te verbeteren. Hetzelfde gebeurde later weer in Zuid-Duitsland waar fokkers
dieren uit Zwitserland haalden. Men noemden ze dan ook
Zwitserse Voskonijnen. In 1953 werden ze weer in de Duitse
standaard opgenomen.

Gelijkmatigheid in kleur en haarlengte
De blauwe kleur bleek het meest geliefd te zijn bij de
fokkers. Bij de gekleurde dieren is het van belang dat de
dekkleur gelijkmatig is. Ook de haarlengte moet zo veel
mogelijk gelijk zijn behalve aan de buikzijde. Kop, oren en
benen zijn normaal behaard en daardoor sterker van kleur.
Er moet voor opgepast worden dat kop, oren en benen niet
de beharing krijgen als een Angora.

Kenmerken
Het type zoals we dat nu kennen is gedrongen met een
korte hals. De bouw is breed in voor- en achterhand met
fraaie afrondingen. Het gewicht bedraagt 2,5 tot 3,5 kilo.
Om blauwe Voskonijnen te krijgen kruist men een witte
Angora met zo weinig mogelijk kop- en beenbeharing
met een Havana. In de eerste generatie krijgen we dan
normaalharige jongen omdat normaalhaar over langhaar
domineert. Wordt de eerste generatie aan elkaar gepaard
dan vallen daaruit Havana’s, met normaalhaar en Angora’s, maar ook dieren met halflang haar en de kleur van
de blauwvos en met een bruinachtige waas op de haartoppen net als bij de Marburger Feh. Wie zwarten wil fokken
gebruikt Alaska x witte Angora en om gele te fokken kruist
men Rode Nieuwzeelander aan een witte Angora. In het
Duitse blad waar hierover het een en ander staat, waarschuwt men echter dat de theorie gemakkelijker is dan
de praktijk. En dat je over veel hokken en geduld moet
beschikken om hiermee aan de slag te gaan. Men moet
geen blauwe Weners inkruisen omdat men dan uiteindelijk
te donkere Voskonijnen krijgt.

Voskonijn feh.

kwaliteit duiden zijn bij dit ras zware fouten. In een oude
standaard waren er zelfs vier bladzijden nodig om alles
wat ras en kleuren betrof te omschrijven. Voor de Tweede
Wereldoorlog kon het ras zich in ons land niet handhaven
en verdween toen weer uit de standaard.
Ik hoop dat de kleine opleving die we nu constateren zich
doorzet en dat we weer meer fokkers krijgen. Op zich is
een Voskonijn niet moeilijker te fokken dan welk ander ras
dan ook, zij het dat de pels wat langere tijd nodig heeft om
in optimale conditie te komen. Erik Apperlo en Johannes
Looijenga (zie K.M. januari 2019) willen u graag op weg
helpen als u belangstelling heeft.

•

In ons land komt het voskonijn sinds 1975 weer in
de standaard voor
In die van 1933 kwam ze onder nummer 36 bij de groep
langharen voor in niet minder dan zeven kleuren. In tegenstelling tot Angora’s moet de pels van Voskonijnen zeer
rijk zijn aan dikke stevige bovendekharen (grannen) die
een lengte hebben van 5 tot 7 cm. Een langere zijdeachtige
en golvende beharing is bij dit ras een zware fout daar dit
wijst op te grote dominantie van Angora eigenschappen,
zo staat in de eerste standaard. In de huidige standaard
staat met iets andere woorden nog steeds hetzelfde. Voorhoofdsbeharing en oorpluimen welke bij de Angora op

Voskonijn blauw.
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