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Om u, als liefhebber en geïnteresseerde in de fokkerij van onze Roodkoekoek Friese hoenders, op de
hoogte te houden van alle actuele zaken ziet u hierbij de eerste Roodkoekoek-nieuwsbrief. Van tijd
tot tijd zal deze verschijnen en rond worden gemaild. Ook zal de nieuwsbrief op fryskehinnen.frl te
lezen zijn.
In deze nieuwsbrief:
- Eerste roodkoekoekfokkersmiddag
- Standaard
- De weg naar de toekomst, erkenning?

Roodkoekoekfokkersmiddag 11-02-2017

Op zaterdag 11 februari jongstleden vond de aller eerste roodkoekoekfokkersmiddag plaats in
Bontebok. In de schuur van Geart vd Berg had een vijftal fokkers een mooie plek om dieren te
vergelijken en om het gezamenlijk over de uit te stippelen route te hebben.
In totaal werden er twaalftal hanen en een negental hennen bekeken en beoordeelt. Opvallend
waren hier de fokkwaliteiten van de oude hanen en de soms al fraaie types bij de jonge hanen en
hennen. Deze positieve resultaten waren dermate hoopgevend dat er is besloten de
erkenningsprocedure in te gaan.
Feit blijft wel dat het belangrijk is om de opgedane kennis over fokcombinaties te delen en om streng
te blijven selecteren. Er is nog redelijk wat variatie in de roodkoekoek-populatie die vanuit genetisch
oogpunt zeer gewenst is maar qua uiterlijk voorkomen om aandacht blijft vragen. De lat van de
erkenning ligt hoog, het is aan de fokkers om het ideaal te bereiken en te behouden.

Voorgestelde standaard
De laatste showseizoenen is een standaard gebruikt die aan enige aanpassingen toe was. Inmiddels is
er duidelijk wat het ideaal is en de fokkers gezamenlijk na streven. Vooral met betrekking tot de
staartkleur van de haan bestonden er verschillende verwachtingen en inzichten.
Per 11-02-2017 zal de volgende standaard na worden gestreefd.(enige kleine verbeteringen
daargelaten)
Roodkoekoek.
Kleur en tekening van de haan:
Elke veer is op een rode grondkleur, drie of vier maal licht boogvormig overdwars onderbroken door
een witgele koekoektekening, welke niet scherp begrensd mag zijn. In de sierveren is het aantal
dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest in de hals
en zadel veren, neigt de tekening naar een omgekeerde v.
Donskleur ongetekend rood tot lichtrood. – iets smut/zwarte tekening in vleugels, sikkels en bijsikkels
in de eerste jaren toegestaan. De staartstuurveren zwart koekoek, krachtig doormengd met rood.
Kleur en tekening van de hen:
Gelijk aan de haan doch iets minder helder getekend.
Ernstige fouten.
Overtekende slagpennen waardoor een witte vleugel driehoek ontstaat. Een te lichte borstkleur met te
weinig contrasterende koekoektekening.
Fouten.
Een te lichte grondkleur, doch een egale kleur gaat voor kleurdiepte.
Ontbreken van tekening in de staart. Een te zwak getekende vleugeldriehoek. Onregelmatig over het
lichaam verdeelde koekoektekening.
Een onregelmatige grondkleur.
Zichtbaar zwarte tekening op rug en op het zadel.
Sterk aanwezige smut in dons, slagpennen en staart.
*Noot, door het geslachtsgebonden gen van de koekoektekening oogt de haan witter dan de hen
doordat de witgele tekening breder is.

Sterk getekende hanenstaart van een haan die fokzuiver voor de koekoekfactor is.

Erkenning?
Het bepalen van het moment om voor de erkenning te gaan is geen eenvoudige.
De fokkers van het eerste uur hebben altijd gezegd dat het ingaan van een eventueel
erkenningstraject pas een optie is als 1: alle gefokte dieren er uit zien als roodkoekoeken 2: als de
kwaliteit fraai is(of dikke ZG’s). Fokseizoen 2016 was een succesvolle zoals bleek op de
fokkersmiddag: over de gehele breedte worden er zeer goede dieren gefokt in beide geslachten.
Nu is het zo dat het erkenningstraject voor de Rkk geen korte is.
Stap 1: Als eerste dient de Friese hoender club een positief advies te geven voor erkenning van de
kleurslag. De aanwezige leden op de jaarvergadering in maart bepalen of de kleurslag weer
opgenomen mag worden bij de kleurslagen van het Friese Hoen die door de FHC worden beschermd
c.q. vertegenwoordigd.
Daarna Stap 2: Doordat de kleurslag niet erkend is in Nederland of Europa, dient de kleurslag eerst
getoond te worden in een zogenoemde zichtklasse “ ter kennismaking “op de jaarlijkse bondshow van
de KLN. Dit is op zijn vroegst mogelijk begin januari 2018 te Assen. Het volstaat om hier 4 jonge dieren
tentoon te stellen.
Vanzelfsprekend dienen de dieren dan van dien kwaliteit te zijn dat er na beoordeling in deze
bezichtigingsronde een positief advies van de standaardcommissie volgt. Ook op de jongdierendag
van de FHC en/of de Clubshow dienen de RKK-fokkers dieren te tonen die de toets der kritiek kunnen
doorstaan.
Stap 3: als stap 1 + 2 positief zijn afgerond dient het FHC bestuur voor 1 maart 2018 verzoek voor
erkenning aan te vragen bij de Nederlandse Standaardcommissie. Vervolgens dienen er weer dieren
getoond te worden van voldoende kwaliteit op de clubshow van de FHC en de KLN bondshow op de
Noordshow. Dit zou op zijn vroegst mogelijk zijn in januari 2019. Ditmaal dienen er een oude haan en
hen geshowd te worden plus een jonge haan en hen. Indien deze dieren allemaal minimaal het
predicaat G91 halen kan de standaardcommissie het advies voor erkenning afgeven.
Aangezien er sowieso nog heel wat water door de Rijn moet stroomen voordat erkenning überhaupt
mogelijk is, naast de wetenschap van de aanwezige kwaliteit, is besloten om aanstaande zaterdag 18
maart op de jaarvergadering van de FHC het erkenningstraject voor te leggen aan de FHC leden.
Wij hopen en vertrouwen op een positief resultaat en houden u op de hoogte van het advies van de
jaarvergadering.

Een paar sfeerbeelden van de Fokkersmiddag:
Verschil in vleugeltekening bij twee hanen, links
zeer goed getekende slagpennen.

Er is bij de hennen al veel bereikt de laatste
jaren: twee mooie vertegenwoordigsters van de
kleurslag van fokkers Rauwerda en Brink.

Ook de rode kleur (zoals het nu lijkt nog nodig
voor pigmentbehoud bij de rkk) is er al in een
mooie kwaliteit.

