
20 meest opmerkelijke kippenrassen

Hallo 
allema

al



20 meest opmerkelijke kippenrassen

Ik heb best wel 
vreemde ooms 
en tantes. Kijk 

je mee?



De kip met de langste 
poten



Het Modern Engels Vechthoen



Vroeger mochten de kammen en kinlellen van de hanen 
er af geknipt worden. Gelukkig is dat nu verboden.



De kip die niet op wil vallen



De Ayam Cemani



De Ayam Cemani



De Ayam Cemani heeft alles zwart. De veren, de 
poten, de kam, de huid, de eieren behalve de??



De tong is het lastigste deel om zwart te fokken. Een dergelijk 
dier komt in een tempel terecht en wordt dan heilig verklaard. In 
Indonesië is het een bron van bijgeloof en bijzondere krachten



De kip met de kale nek



De Naakthals



De Naakthals is in de hals helemaal kaal, maar heeft op 
de buik ook ongeveer maar de helft van de veren.



De kip met een paraplu als staart



De Satsumadori
Japans 
Cultuurgoed
!!



De Satsumadori hoort bij de vechtrassen, maar is 
meer een sierhoen. 



Deze kippen hebben een dubbele rij staartveren als ze 
volwassen zijn. Die liggen op elkaar. Dus geen 2 x 7, maar 4 x 

7 pennen. 



De kip met de grootste 
enkele kam



De Taikan
 Higo Chabo

(korstaartige varieteit heet 
Daruma)



Kammen van de hanen zijn 13 cm lang en 7 cm hoog.
Worden in Nederland door niemand gefokt.



De kam van de hen mag ook best groot zijn.



De kleinste kip ter 
wereld



De Serama
vanaf 225 gram

tot 500 gram



Een keuring in Maleisië.
Kipjes lopen los op tafel.



Winnaars afgelopen jaren.
Kleur is niet belangrijk



Extreme Serama’s 
mogen in Nederland 

niet naar de KLN shows.



De Serama



De kip die rechtop kan 
staan



De Shamo



Ko-Shamo



De kip met haren in 
plaats van veren



Het zijdehoen



Het zijdehoen



Het zijdehoen heeft vijf tenen aan iedere poot.
De huid is zwart en de oren zijn blauw.



Je kan ook dingen combineren.
Dit is zijn “showgirls”. Zijdehoenders met kale nek. 



De kip die niet kraait maar lacht.



Ayam Ketawa
https://www.youtube.com/watch?v=9MlfotZP7YE https://www.youtube.com/watch?v=vvXDMG6qXf0



De kip met de grootste kuif



Nederlands Baardkuif hoen



Nederlands Baardkuif hoen



Nederlands Baardkuif hoen zijn er in  een stuk of 
acht kleurslagen. Ook zijn er in krulvedering. 



De reus onder de kippen



De Brahma



De Brahma komt uit Azië en is een reuzenhoen. 
Het is niet het zwaarste hoen, maar door heel 

veel veren lijkt hij wel heel groot.



De kip met de minste veren



Naakthoen (geenrasnaam)



Naakthoen (geenrasnaam) is in 1954 door Abbott and Asmundson 
ontdekt. Het berust op twee mutaties die samenwerken. Is door 

de minister in Nederland verboden te houden. 

Israëlische 
wetenschappers hebben 
een kip gefokt die zonder 
veren ter wereld komt. 
Het genetisch 
aangepaste dier zou 
minder vet hebben dan 
gewone kippen en minder 
vatbaar zijn voor hitte. 
Dat laatste is belangrijk 
in warme landen waar 
kippen minder rap tot 
wasdom komen dan in 
landen met een koeler 
klimaat, aldus het 
onderzoek. Hoewel de 
kippen ook niet meer 
geplukt hoeven



De kip met de langste kraai



De Kosovo Kraaier
https://www.youtube.com/watch?v=AslKoZdoZW0



De kip met een beker op zijn kop



Het Siciliaans bekerkamhoen



Het Siciliaans bekerkamhoen komt uiteraard uit Sicilië (Italië)
In Nederland een paar fokkers.

De kam bestaat in feite uit twee kammen die aan het begin en het eind weer aan elkaar gegroeid moet 
zijn. 

Kunnen geen vorktand hebben. (te zeldzaam)



De kip met de grootste rozenkam



De Redcap.



De Redcap kom je in Nederland niet veel tegen. Misschien nog bij twee liefhebbers. 
Herkomst is Engeland.

Kam moet minimaal 7 cm breed zijn. De lengte is meer dan 8 cm. Met zo’n grote kam zie je eigenlijk niet meer. 



De kip met de grootste oren



De Spaanse witwang



De Spaanse witwang is een zogenaamd Middellands 
zee ras. Het zijn in feite dus zeer grote oorlellen. Moet 

zo vlak mogelijk zijn. 
Ogen mogen niet dicht groeien met oorweefsel.



De kip met de korste poten



De Chabo



Een  Japans krielras. Over de hele wereld populait
In heel veel kleuren erkend.

Ook in zijdevederig en krulvederig



De kip met de meester spieren



Het Indisch vechthoen



Het Indisch vechthoen is in 4 kleurslagen 
erkend. (Blauw) dubbelgezoomd, Jubilé’en Wit.

Veren breken heel snel.
Bevruchting is erg moeilijk. (KI toepassen)



De kip met de langste staart



Onagadori



Japans Cultuurgoed sinds 1923



In Nederland niet erkend. 
Wel in Duitsland. Wel fokkers 
in Nederland. Staarten dan 

tot 1,20 lengte. 



De kip met de dikste poten



De Dong Tao



Komt uit vietnam



Zijn eigenlijk zielig, want het is 
een groeistoornis



Als het uit de hand loopt 
worden het misvormingen



Weegt tot 6 kg.
Vlees is een delicatesse. Kost wel € 23,00 per kg.

Poten zelf zijn ook een delicatesse.
Een Dong Tao kost wel € 2100,00 



Nou had ik 
teveel 

gezegd??  
Rare snuiters 

toch!



Welke van deze 
moet in jullie 
dierenweide 
persé nog 
komen?
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