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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 tweede Roodkoekoek-nieuwsbrief. Van tijd 

tot tijd zal deze verschijnen en rond worden gemaild. Ook zal de nieuwsbrief op 

www.fryskehinnen.frl te lezen zijn. 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Roodkoekoek op weg naar erkenning!  

- Belangrijke data om in uw agenda te zetten. 

- De eerste resultaten van 2017  +  aandachtspunten bij de selectie  

 

  

  

Roodkoekoek op weg naar erkenning!  

Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief van dit voorjaar zijn er een aantal stappen die doorlopen 

moeten worden voordat de roodkoekoek kleurslag definitief weer erkend kan worden.   

De eerste stap (en tevens cruciale) was hierbij de goedkeuring van de Friese Hoender Club. Hierover 

hebben we goed nieuws! 

 Op de jaarlijkse ledenvergadering van maart jongstleden, hebben de leden van de FHC unaniem 

besloten dat de roodkoekoek als kleur weer bij het Friese Hoen opgenomen kan worden!  

Een prachtig moment en een beloning van het al verzette werk. Nu is het uiteraard aan de 

roodkoekoek-fokkers om dieren te showen en om de kleur in een goede kwaliteit te fokken.  

 

Stap 2 op weg naar erkenning is zoals gezegd  het showen van dieren. Belangrijke shows zijn hierbij de 

jongdierendag van de FHC en of de clubshow van de FHC + de landelijke bondshow bij de Noordshow 

(zie voor de data verderop in deze nieuwsbrief). Zodra hier goede resultaten worden behaald zal 

erkenning mogelijk zijn.  

 

 



 

 

 
Roodkoekoek, het ideaalbeeld waar de rode staart nog ontbreekt. Tekening door van Gink, bewerkt door A.J. vd Berg  

Belangrijke data om in uw agenda te zetten. 

 Zaterdag 7 oktober : Jongdierendag FHC bij de Aeikoer in Drogeham 
 De jaarlijkse jongdierendag van de FHC is een mooi moment om de Roodkoekoek te presenteren. 

Naast de Rkk zullen uiteraard ook de andere kleurslagen van het Friese Hoen aanwezig zijn. Dit jaar is 
deze keuring van jonge dieren voor het eerst bij de Aeikoer ondergebracht. Adres: Rozenkwekerij 
Hartholt, Landyk 2 in Drogeham. Inschrijven kan deze week nog bij de secretaris van de FHC! 
 

 14 + 15 Oktober : HSS SV der Friesenhühner in Kirchardt (DLD) 
 De clubshow van de Duitse Friese Hoenderclub, de laatste jaren staat deze show garant voor de op een 

na grootste show voor Friese Hoenders in het showseizoen. Dit jaar is het een stukje rijden maar 
beslist nog de moeite waard(bijv. gecombineerd met een weekendje weg). Adres: Zuchtanlage 
Kirchardt im Mondschein. 
 

 23-25 November : FHC Clubshow bij de Waterpoortshow in Sneek 
 Op het oude vertrouwde adres : de Veemarkthallen! Het dak en sanitair is vernieuwd en dus kunnen 

we weer massaal in gaan sturen op deze prachtshow. The place to be voor de liefhebber van Friese 
hoenders en gepelde landhoenders. Beslist ook een goed moment om de roodkoekoek Friese 
Hoenders aan het Publiek te laten zien.  
 

 1-3 December : De eerste Europashow voor Nederlandse (dwerg) Hoenderrassen 
 Dit jaar dé show voor elke kippenfokker in Nederland. Het beloofd een waar spektakel te worden met 

grote aantallen, hier wil je als fokker van een Nederlands kippenras  dus bij zijn met wat dieren of als 
bezoeker. Adres: Hangar 11, Vliegveld Twente in Enschede  
 

 4-6 Januari : De KLN bondshow voor veren bij de Noordshow in Assen 
 Het “NK” voor de veren, altijd goed georganiseerd en met veel kippen het bezoekje waard. Maar ook 

als inzender aangezien de aantallen Friese Hoenders de laatste jaren weer wat in de lift zitten. Tevens 
voor Roodkoekoekfokkers een must voor de komende jaren om de erkenning van de kleur binnen te 
halen. Adres: TT-hall op het TT-circuit in Assen.  



 

 

   

De eerste resultaten van 2017 

Op de jongdierendag van de kleindierfokkersvereniging van Gorredijk ( jaarlijks goed voor een aantal 
rond de 50 jonge Friese Hoenders!)  showden fokkers  vd Berg en Kootstra hun eerste jonge dieren 
van dit jaar. Zij showden hennen die al een zeer mooie en typische kleur hadden. Wel viel wat het 
type betreft nog het een en ander bij te schaven, vooral de rug is in sommige gevallen nog aan de 
lange kant.  
Ook bij de andere fokkers zagen we dit jaar al leuke dieren voorbij komen die de stempel 
“roodkoekoek” met recht kunnen dragen. Naast de uitblinkende dieren zien we uiteraard ook nog 
dieren voorbij komen met te weinig koekoektekening, vlekkerige grondkleur of een te lichte 
grondkleur. Vooral de staart- en vleugeltekening verdient nog aandacht, al moeten we hierbij wel 
relativeren dat deze snelgroeiende veren bijzonder lastig met een mooie koekoektekening zijn te 
fokken. Als we dit vergelijken met langzaam groeiende rassen (als Cochin of Niederrheiner) moeten 
we constateren dat er wat meer fokkerswerk nodig zal zijn bij rassen met een snelle veergroei en een 
uitbundige staart.  

Aangezien veel fokkers nog jonge dieren moeten selecteren, hier een paar tips en aandachtspunten 

die bij de selectie kunnen helpen:  

- Vergelijk de dieren met dieren bij andere fokkers. De lat gaat steeds hoger liggen bij de 
kleurslag dus het is goed om op de hoogte te blijven van de kwaliteit bij anderen. Ook is het 
goed om niet hokblind te worden, “de dieren thuis zijn altijd de mooiste”.  

- Wees streng bij het selecteren van de koekoektekening:  dieren die van een afstandje geen 
koekoektekening laten zien (vooral op het lichaam) hoeven we niet meer op te nemen in de 
foktoom. Deze mogen dus vertrekken en kunnen als leghen de gewone liefhebber blij maken.  

- Zorg voor genoeg rode kleur: De grondkleur van de roodkoekoek heeft de neiging terug te 
lopen tot geel waardoor eigenlijk een geelkoekoek dier ontstaat. Let dus op dat er wat 
fokdieren over blijven die voldoende rood bij zich dragen.  

- Een goede showhaan hoeft nog geen fokhaan te zijn: Voor de show zien we graag hanen met 
mooie donker rode grondkleur en scherpe koekoektekening  waarbij de verhouding 
witte/rode banen ongeveer 2:1  of 1:1 is. Voor de fok zijn de lichtere(lees: te wit ogende) 
hanen echter nog wel heel waardevol, zeker als deze hanen uitblinken met mooie 
kopversiersels en types. 

- Het type maakt het ras: We zien nog steeds veel invloed van de Leghorn voorouders 
terugkomen bij de roodkoekoek, dit uit zich met name in een lange rug en wat te laag 
gedragen staart. Een selectiepunt dus ook. De korte rug met hoog gedragen waaiervormige 
staart behoren tot de mooie raskenmerken van het Friese Hoen. 

 

 

  

 


