Zwartbonte kleur
bij de Houdans
Alvorens in te gaan op de specifieke zwartbonte kleur zoals
die voorkomt bij de Houdans, eerst iets over het ras.
Ideaaltekening van
een Houdan hen door Schilling.

Tekst: Wim Voskamp

Op onze tentoonstellingen zien we het ras maar
sporadisch
Dat is heel spijtig, want de Houdan heeft een aantal bijzonderheden waardoor het een aantrekkelijk showras zou
kunnen zijn. Naast de vijftenigheid is er een forse driedelige baard aanwezig. Daarnaast ook een normaal ontwikkelde kuif, die wellicht door de stand van de schedelknobbel iets naar achteren toe helt. Het grote voordeel hiervan
is dat de ogen volledig vrijgelaten worden waardoor het

Tekening uit 1908, ook hier is goed te zien dat de sikkelveren van de
haan op het eind wat witgeband zijn.

zicht op geen enkele wijze belemmerd wordt. Overigens is
de kuif niet zo bolrond als bv. bij de Hollandse kuifhoenders. Bij de beoordeling moeten we dat ook niet wensen.
Als extra bijzonderheid bezit het ras een zogenaamde
bladerkam. Dit zijn twee getande kambladen die van voren
aan de kambasis vastzitten en van achteren los zijn en min
of meer V-vormig tegen de kuif liggen.
Al bijna 150 jaar komt -volgens vroegere schrijvers-, het ras
voor in Frankrijk en is het een bepaalde periode populair
geweest. Voor die tijd was de legkracht heel goed, terwijl
ook de vleeskwaliteit geroemd werd. Aan de lichaamsbouw
werd grote aandacht besteed, de borst is fraai gevormd en
diep en breed. Ook de rug is breed en loopt een beetje af
naar achteren.
De grote vleugels worden, vrij goed aangetrokken, tegen
het lichaam gedragen. De krachtige dijen zijn vrij kort en
gaan grotendeels schuil in de bevedering. De middelhoge
staart wordt redelijk gespreid gedragen, bij de haan zijn
de sikkels en bijsikkels goed ontwikkeld. De loopbenen en
tenen zijn wit met een aantal donkere schubben.

Foto van een winnende hen van jaren terug, let op de kuifkleur.
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De zwartbonte kleur
Onze standaardtekening toont een wat te ideaal beeld,
waar het de witte tekening betreft. De praktijk is nogal wat
anders, maar ook de tekst zoals die in onze standaard staat
wijkt vrij sterk af van het plaatje. Het gevolg is, of kan zijn
dat bij de beoordeling de lat te hoog gelegd wordt.
Het merendeel van de veren heeft een min of meer halvemaanvormige witte eindvlek, aan deze vorm moeten
we geen al te hoge eisen stellen. Voor zowel de haan als
ook voor de hen geldt dat ongeveer de helft van de eren
deze witte eindvlek bezitten. Bij jonge dieren kan dat iets
minder zijn en bij oude dieren wat meer. De vleugel- en
staartpennen zijn allemaal wat onregelmatig wit getekend.
De veren van de vleugelband zijn bij voorkeur voorzien
van een halvemaanvormige tekening. De sikkelveren van
de haan mogen naar het einde toe iets wit geband zijn. De
baardveren zijn ook wit getekend, maar mogen niet geheel
wit zijn.
De kuifkleur zorgt nog wel eens voor verwarring, de
kuifveren zijn aan de voorzijde voor een deel wit gepunt,
maar de bovenkant en de achterzijde zijn grotendeels wit,
dat mag dus niet bestraft worden! Is de kuif van boven en
aan de achterzijde wel zwart met witte tekening, dan is dat
uiteraard wel toegestaan.
De zwarte veerdelen worden bij de Houdan groenglanzend

Grote plaat uit 1911, meer dan honderd jaar geleden getekend door Wippell. De bonttekening is ook nu nog vrijwel ideaal.

gevraagd, maar hoe meer wit er aanwezig is, des te minder
groene glans zien we. Het is spijtig dat dit markante ras op
zo weinig belangstelling mag rekenen.
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Samenwerken…..
In de politiek probeert men af en toe samen te werken. Militair gezien doen we dat vanaf 1948 in een
verbondschap wat de NAVO heet.
Tekst: Menze Hoekstra

Zelf zit ik bij de marine
De Koninklijke marine werkt erg nauw samen
met de Belgische. We hebben een andere
cultuur en taalproblematiek en toch werkt
de samenwerking uitstekend, we leren zelfs
van elkaar. De reden van samenwerking is
vaak een kostenbesparende achtergrond en/
of kennis verbreding. Dit laatste komt vooral
voor bij de diverse onderwijsinstellingen.
In de medische wereld ziet men grote universiteitsziekenhuizen samenwerken, medische
kennis vergroting en verbreding. Kleine
politieke partijen gaan samenwerken door
een groter front te maken naar de grotere
partijen.

Maar…
Binnen onze schitterende hobby, waar het
aantal leden drastisch achteruit gaat, is

samenwerking de oplossing om deze hobby
in stand te houden. Al jaren werken de verenigingen in het noorden samen om er weer
een geweldige Noordshow van te maken. U
ziet dat het toch een middel is om tot een
mooi resultaat te komen. Toch verbaas ik
me elke keer weer, dat een samenwerking
tussen speciaalclubs niet tot stand kan
komen vanwege individuele (non)belangen
of onderbuikgevoelens. Wat zou het toch een
geweldig mooie club worden als bijvoorbeeld
alle Belgische krielen in één speciaalclub
zitten.
In augustus 2018 hadden wij (ZOBK) een
Jongdierendag in de geweldige ambiance
van Tiel, samen met twee konijnen speciaalclubs. Aan de schitterende hal in Tiel ligt het
niet, en zeker niet aan de altijd uitstekend
meewerkende gezellige vrijwilligers. De stilte

van die schitterende konijnen en af en toe
het gekraai van een aantal hanen, dat is toch
onze mooie hobby.

Zelf had ik die dag een goed gevoel
over de samenwerking, geen
onvertogen woord
Geen discussie over het gekraai van de hanen
of de stank van konijnen. Het was gewoon
leuk en gezellig. Dus dacht ik, misschien
ietwat naïef, wederom in Tiel naar de Jongdierendag te gaan met de konijnen speciaalclubs. U raadt het al, die samenwerking gaat
niet meer door, en de reden?
Als wij door blijven gaan op deze, af en toe
stugge, voet blijft er over 10 jaar niks over van
deze schitterende hobby.
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