Een ‘plaatje’ van een overjarige
voedster, op zulke fraaie dieren
ben je als fokker heel zuinig.
Deze voedster scoort zowel op
type en bouw als op kleur.

Het Luchs konijn
Een bijzondere verschijning, zo mogen we de Luchs
best noemen. Het is een ras dat anno 2021 al 94 jaar
erkend is, maar het heeft nooit op een uitgebreide
belangstelling kunnen rekenen. Men mag de Luchs
wat mij betreft dan ook gerust onder de zeldzame
rassen rangschikken. Waarom dat zo is, is voor mij toch
enigszins een raadsel c.q. open vraag.
Tekst en foto’s: Gerrit Grooten

Het enige antwoord dat ik kan
bedenken is dat het de tere kleur is
Wat felle kleuren trekken eerder fokkers
aan. Lang niet iedereen houdt van pastelachtige tinten. Op de laatste bondsshow
waren slechts zes dieren van dit ras te zien.

Weliswaar topdieren van -wat we gerustmeesters in dit ras mogen noemen Wim
de Groot en Kees Mollema. Eerder hadden
we de Limburger Harrie Muissers (helaas
overleden) die geweldige dieren bracht op de
bondshow. Ik heb daar al eens een interview

Kees Mollema is nog een van de ca. zes tot acht
fokkers
van dit ras.
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Een mengelmoes
van kleuren en
dieren die we
rustig kunnen zien
als -wat we wel eens
bestempelen als-, een
vuilnisbakkenras.

Hier is duidelijk het verschil in dekkleur te zien het rechterdier toont veel donkerder en de tussenkleur
schijnt wat veel door de dekkleur.

gemaakt voor Avicultura. Bij de oosterburen
zien we er wat meer, maar dat land is dan
ook veel groter. Onlangs hoorde ik terloops
van collega Adri Hertogh dat er gewerkt
wordt aan een Kleurdwerg in de luchs kleur.
Het past in het beeld dat de kleine en dwerg
rassen het beter doen anno 2021! We laten
ons wel verrassen!

Oorsprong
De oorsprong ligt ergens in Duitsland, waar
ene Karl Hoffmans, dezelfde die ook de Parefeh gefokt heeft, letterlijk een gokje waagde
met gele konijnen die geboren waren uit
Parelfeh x Marburger feh. Deze dieren werden
gepaard aan dieren met een slechte tan-uitmonstering en vuilwitte grondkleur, die als
kruisingsproducten tevoorschijn kwamen uit
een kruising van Marburger feh x Tan zwart.
Ook de Thüringer en wildkleurige konijnen
zouden hun steentje hebben bijgedragen.
Kortom een mengelmoes van kleuren en
dieren die we rustig kunnen zien als -wat we
wel eens bestempelen als-, een vuilnisbakkenras. Toch resulteerde het uiteindelijk in
het ontstaan van een kleurdier dat ongeveer
leek op het bij ons bekende katachtige roofdier de Luchs die met redelijk succes weer
voorkomt in de Duitse Harz. De inbreng van
meerdere rassen en kleuren was destijds ook
aanleiding dat genetici nog wel verschilden
in het vaststellen van de erfformule voor deze
kleur. Onze Witkamp kwam uit op AbcdG
en de bekende Nachtsheim op ABcdG. Een
verschil van B en b, wat betekent dat de een
wel eenkleurig geel meetelt en de ander niet.
We houden het hier maar op Witkamp, omdat
we zijn formule ook vinden in de standaard,
waarin ze voor onze begrippen weer vertaald
is in de internationale formule AbCde. Dit
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zou erop wijzen dat de Luchs ontstaan is uit
een combinatie van konijngrijs, gouwenaar
en Thüringer. Door selectie is uiteindelijk een
opbouw in het kleurpatroon te vinden waarin
de wildkleur nog heel duidelijk aanwezig is,
maar dat als geheel een fraai kleurras heeft
opgeleverd. In ons land kennen we het als
Luchs, het is erkend in juni 1927. In Duitsland heet het Lux en in Frankrijk Lynx. Het
ras behoort met een gewicht van 2,25 tot 3,5
kg anno 2021 tot de middenrassen, ideaal is
2,8 tot 3,5 kg. De orenmaat is van 9 tot 12 cm
ideaal is 9,5 tot 11,5 cm.

Type en bouw
Het type is volgens de standaard gedrongen
met weinig hals met een brede bouw in
voor- en achterhand en fraaie afrondingen
met korte stevige benen en is middelhoog
gesteld. Bij overjarige voedsters is een halskraagje of geringe wamaanzet toegestaan

Op zich niet of nauwelijks verschillend van
andere middenrassen. Toch wil ik erop wijzen dat gebleken is dat door strenge selectie
het euvel van wamaanzet is weg te fokken.
Wanneer men echter dit euvel in de stam
heeft is het moeilijk iets beters ‘van buiten’ te
halen. Er zijn maar weinig fokkers, waardoor
de basis smal is. Ondanks dat alles is het een
zeer aantrekkelijk ras, maar tot een grote
doorbraak is het nooit gekomen.

De kleur
Om de kleur van de Luchs met woorden
te omschrijven is best wel moeilijk. Bij het
keuren -zo heb ik dikwijls gemerkt-, laat elke
beweging van het dier een verschil op de pels
zien door de lichtinval. Daardoor verandert
ter plekke de kleur. Ik merkte dat ook toen
ik bijgaande foto’s bij Kees Mollema maakte
bij overigens prima daglicht. In de standaard
lezen we licht crème kleurig zilverblauw

Fraaie witte grondkleur aan dek, scherp begrensd ten opzichte van de eveneens fraaie geelrode tussenkleur.

Een grove of wat open beharing verstoort het
zo gewenste kleureffect. Terwijl de verharing
er platweg gezegd helemaal een rommeltje van maakt bij dit ras, want, nogmaals
gezegd, het is juist de bijzondere kleur die
dit ras op een apart niveau zet. Type, bouw,
kleur en pels zijn afzonderlijke onderdelen,
maar ze hebben elkaar hard nodig om tot het
gewenste fraaie resultaat te komen.

Fouten

Een fraaie grond- en tussenkleur aan buik.

voor de dekkleur, maar verschillend getinte
kleuren van evenzovele lampen of helder
of minder helder daglicht geven elk hun
eigen effect op de kleurstelling. Alleen bij
helder daglicht vindt men de in de standaard
omschreven kleur. Bij minder goed licht lijkt
met name de tussenkleur meer naar voren te
komen en lijkt de kleur meer crème-blauw
in plaats van licht zilverblauw. Alleen de
dekkleur is om die reden al een studieobject
op zich en vergt nogal wat ervaring om de
juiste waardering op de kaart te zetten. De
tussenkleur willen we roodgeel, wat een
loffelijk streven is, want in veel gevallen
moeten we met minder genoegen nemen
omdat de kleur vaak een iets bruinachtige
tint krijgt. Uiteraard heeft dat weer invloed
op de dekkleur. Het roodgeel van de tussenkleur schijnt door de dekharen heen en
bepaalt zo mede het prachtige kleurenspel.
Een derde kleurzone is de grondkleur. Hierin
wordt aan dek een helderwitte kleur vereist
van ongeveer 1 cm breed. Deze kleur moet
scherp overgaan in de roodgele tussenkleur.
Geen enkel konijnenras vertoont een zo
mooi contrast tussen de diverse kleurzones
als de Luchs. Aan de zuiverheid van het wit
in de grondkleur wordt dan ook hoge eisen
gesteld. Teveel soepelheid op dit punt komt
het ras niet ten goede. We moeten zuinig zijn
op de kwaliteit die de huidige paar fokkers
in de kooien brengen. Wat vuilwit of wat
smoezelig is een lichte fout, maar we moeten
echt oppassen dat het geen regel wordt, want
ongemerkt gaan de andere kleurzones mee
de boot in. De grondkleur aan de buik is
blauwgrijs. Bij overjarige voedsters komt het
voor dat de grondkleur veel zwakker is, hoe
ouder hoe minder, zo is het vaak. Wees zuinig
op die dieren die wel voldoende grondkleur
aan de buik behouden! Het ontbreken van

alle grondkleur is wel een zware fout. De
buik, de binnenzijde van de benen, de onderzijde van de kop en de kaakranden en ook de
oogringen laten duidelijk de wildfactor zien,
omdat ze allemaal licht gekleurd zijn. Ook
de oorranden vertonen een lichte kleur. De
oogkleur is grijsblauw en vertoont onder een
bepaalde lichtinval een rode gloed. De snorharen zijn grijsblauw (althans dat moeten ze
zijn) en de nagels zijn hoornkleurig.

Pels
Over de pels lezen we in de standaard: “De
pels is van normale lengte, dicht ingeplant.
Rijk aan onderhaar en niet te vergeten, wat
fijn van structuur.” Zacht en glanzend hoort
er ook bij. Allemaal punten die een hoog of
wat minder puntental bepalen. Het in meer
of mindere mate niet voldoen aan genoemde
eigenschappen heeft ook invloed op de kleur.

Een aantal heb ik al genoemd, maar een paar
wil ik er nog noemen, zoals licht gevlamde
voorbenen wat een hardnekkig foutje is
waar we niet te veel voor moeten (mogen)
aftrekken. Lichte afwijking in de kleur, zoals
iets roestaanslag of iets blauwe dekkleur of
een tussenkleur die wat donker is. Komt er
te voor te staan op de kaart bv. te blauw of te
donker in tussenkleur, dan is het uiteraard
een zware fout. Ook een of meer witte nagels
leidt tot een onvoldoende.

Tenslotte
Er zijn van die rassen die al bijna een eeuw
in de marge van het geheel blijven bestaan.
De Luchs is er daar een van. Hoe dat komt?
Zeg het maar! Het is in mijn ogen een fascinerend ras dat het verdient om meer liefhebbers te hebben. Het zou een aderlating
zijn als de Luchs zou verdwijnen in ons land.
Maar er is dringend versterking gewenst.
Fokkers en liefhebbers die wat bijzonders
willen en daarboven een middelgroot
konijn in de stal willen hebben, daar is dit
ras prachtig voor. Schaf er een paar aan en
help mee! Neem gerust contact op met één
of meer van de nog actieve fokkers of met
de secretaris van de Zevenrassen Club Henk
Tromp. Ze helpen u maar wat graag!

‹‹

Benen zonder vlammen/strepen getuigen van fokkerskunst, maar dat lukt lang niet altijd.
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