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lsWitkop Muskuseenden, een mooie zeldzaamheid

door Andy Verelst
Tamme Muskuseenden zijn waar-
schijnlijk een van de meest gehou-
den gedomesticeerde eenden. 
Op grote Duitse tentoonstellingen 
zitten er steevast tientallen exem-
plaren maar in België is dat aantal 
meestal veel bescheidener. Het 
fokkersboek vermeldt slechts een 
15-tal fokkers en slechts een der-
de daarvan stelt ook tentoon. Bij 
gewone particulieren die gewoon 
wat eenden hebben lopen, is de 
Muskuseend wel populair. Dat 
heeft natuurlijk te maken met de 
goede nutseigenschappen. Mus-
kuseenden brengen veel vlees 
op, zijn uitstekende broedsters 
en hebben vaak erg grote nesten 
van meer dan 15 kuikens. Ook op 
pluimveemarkten en ook op park-
vijvers ziet men vaak grote collec-
ties van dit ras. Meestal zijn deze 
dieren wel wat kleiner dan de 
echte tentoonstellingsexemplaren 
en bijna altijd gaat om ‘bonte’, dus 
onregelmatig gevlekte, dieren.

Vijf kleuren en drie tekeningen
Bij de tentoonstellingsversie kent 
men naast volledig witte dieren 
nog vijf erkende grondkleuren, 
nl. zwart, blauw, parelgrijs, bruin 
en zilvergrijs. Echter dieren in 
deze kleuren zijn nooit éénkleurig 
maar vertonen altijd witte gedeel-
ten in hun verenkleed. Het meest 
voorkomende tekeningpatroon 
is ‘wild’. Deze dieren vertonen in 
het eerste levensjaar enkele witte 
vleugeldekveren en eens over-
jaars wordt het ganse vleugeldek 
wit. Doordat de witte bovenkant 
van de vleugel gedeeltelijk bedekt 
wordt door de schouder-, borst- en 
fl ankveren blijft er bij een geslo-
ten vleugel enkel een brede witte 
band zichtbaar. Als de dieren hun 
vleugels uitslaan, ziet men dat 
de hele bovenvleugel wit is. De 
rest van het gevederte is volledig 
gekleurd. De witte vleugelband 
vormt een mooi contrast met de 
rest van het gevederte. Ook zeer 
mooi en contrastrijk is de ekster-
tekening. Daarbij zijn enkel nog 
de kruin, de schouderveren, de 
rug, het achterste deel van de 
fl anken en de staart gekleurd. 

Doordat het vleugeldek en de slag-
pennen volledig wit zijn, ontstaat 
zo bij gesloten vleugel een mooi 
symmetrisch gekleurd hart op het 
bovendeel van het lichaam. Deze 
tekening ligt goed vast en vererft 
vrij constant. M.a.w. uit goede 
fokdieren fok je normaal meestal 
goed getekende jongen. Ekster-
tekening is recessief ten opzichte 
van wildtekening. Deze tekening 
is erkend in alle erkende kleuren 
met uitzondering van zilvergrijs 
die nog maar recent erkend werd 
in wild.
Een derde tekeningpatroon dat 
zeer vaak te zien is op markten, 
rond parkvijvers en in niet gese-
lecteerde bestanden Muskuseen-
den, is de witkoptekening. Deze 
tekening is gelijk aan de wildte-
kening met bijkomend een scherp 
afgelijnde witte kop en bovenhals. 
Een bijkomend verschil met wild is 
dat er nooit donkere pigmentvlek-
ken aanwezig zijn in het gezicht. 
Deze tekening is, in tegenstelling 
tot wat sommigen beweren, geen 
toevalsproduct maar een gene-
tisch vastliggend patroon. Het 
werd voor het eerst onderzocht 
en beschreven in de jaren vijftig 
in Italie. Nochtans is deze kleur-
slag al zeer oud. België is het eni-
ge land waar deze tekening ook 
opgenomen is in de standaard. 
Helaas zijn er maar bitter weinig 

fokkers van die ze ook tonen op 
tentoonstellingen. Na de opmaak 
van de Belgische standaard van 
de Muskuseend waarin witkop als 
een volwaardige tekening werd 
opgenomen, werden de eerste 
exemplaren tentoongesteld in 
1998, een koppel jonge zwart 
witkoppen waarvan de eend een 
A (nu 95 behaalde). In de eerste 
jaren kwamen er direct enkele 
fokkers bij want het contrast bij 
deze kleurslag is veel groter dan 
bij gewone wildkleur waardoor het 
geheel heel aantrekkelijk oogt. In 
2002 werd deze kleurslag voor het 
eerst getoond aan watervogelfok-
kend Europa op de Europese Wa-
tervogelshow in Veenendaal. Een 
oude zwart witkop eend behaalde 
er 96 en werd de op twee na 
mooiste Muskuseend van de tien-
tallen aanwezige dieren. Er kwam 
echter geen verdere interesse uit 
het buitenland en ook in België 
liep de belangstelling fel terug. Dit 
is waarschijnlijk hoofdzakelijk te 
wijten aan de hoge moeilijkheids-
graad om mooie tentoonstellings-
exemplaren te fokken. 

Witkoppen fokken
De grote moeilijkheid bij het fok-
ken van witkoppen is de verer-
vingswijze. Deze is dominant (dat 
verklaart waarom je er zoveel 
ziet in ongeselecteerde of verwil-
derde groepen) maar onvolledig. 
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Helaas zijn er maar bitter weinig derde groepen) maar onvolledig. 

Op de achtergrond een koppel parelgrijs witkoppen en op de voorgrond een niet 
erkende zilvergrijs witkop. Allemaal geboren in 2011.
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die genetisch witkop zijn maar het 
weinig of niet tonen. Ze kunnen 
de tekening echter wel doorgeven 
aan hun jongen. Bovendien is de 
witkoptekening niet zichtbaar in 
het eerste jeugdkleed en kan je 
ze dus niet onderscheiden van 
‘niet-witkoppen’. Pas als de die-
ren halfwas of ouder zijn begin-
nen er langzaam witte veertjes 
te verschijnen in de kop en het 
bovenste deel van de hals.Deze 
breiden steeds maar uit en tegen 
dat de dieren eindelijk volwassen 
zijn, zie je goed de afl ijning van 
de tekening alleen zitten er soms 
nog heel wat gekleurde veertjes 
in het wit. De standaard laat dit 
ook in enige mate toe. Na de zo-
merrui in het tweede levensjaar 
wordt de kop normaal volledig 
wit. Echter bij sommige dieren 
gebeurt dit niet. Bij de woerden 
is de situatie nog erger. Vaak 
worden in het tweede jaar niet al-
leen de kop en de volledige hals 
compleet wit maar meestal loopt 
dit wit uit over de borst en de buik 
tot soms bijna aan de cloaca. 
Van het mooie afgelijnde patroon 
blijft er dan niks meer over. Het 
dier is waardeloos geworden voor 

de show en eigenlijk ook voor de 
fok. Het probleem van de woerden 
is zelfs zo groot dat er nog nooit 
goed getekende exemplaren op 
de Belgische tentoonstellingen 
zijn verschenen. Het was zelfs zo 
erg dat de enige mij bekende foto 
van een woerd met een scherp 
afgelijnde tekening (en hier was 
zelfs de volledige hals nog wit) er 
eentje was van meer dan 50 jaar 
oud. Vandaar waarschijnlijk ook 
het hoge percentage afhakers bij 
de fokkers. 

Een nieuwe toekomst ?
Mijn oorspronkelijke stam witkop-
pen was afkomstig van een vrij 
goed getekende en vrij zware 
eend van Mol markt, gepaard aan 
een woerd van de stam van Geert 
De Clercq die veruit de mooiste 
en zwaarste Muskuseenden had 
op dat ogenblik. Vrijwel onmiddel-
lijk werden er zeer mooie eenden 
geboren in zwart witkop. Later 
kwamen daar ook nog bruin wit-
koppen bij. Door telkens verder te 
fokken met de woerden met het 
minste wit, bleven er dergelijke 
zeer goede eenden geboren wor-
den maar geen woerden dus en 
dat ondanks soms tientallen kui-
kens per jaar. Omdat de woerden 
vaak nog zo erg veranderden in-
het tweede jaar werd er enkel nog 
maar met overjaarse dieren ge-
fokt en mochten er elk jaar 4 à 5 
jonge woerden blijven leven. Door 
de steeds stijgende voederprijzen 
werd het trachten te fokken van 
deze kleurslagen al snel een heel 
dure hobby en dat in combina-
tie met een uitpuilende diepvries 
zorgde ervoor dat het project wit-
kop min of meer werd stopgezet. 

Toen 7 jaar oude bruinwild woerd. 
Daardat hij z’n vleugels wat laat hangen 

is zeer goed te zien dat het vleugeldek 
volledig wit is. Dit inmiddels 13 jaar oude 
dier is perfect gekleurd en getekend voor 

bruinwild en toch is het genetisch een 
bruinwitkop. In combinatie met wildkleu-
rige eenden worden er goed getekende 

witkoppen uit geboren. ►

kop min of meer werd stopgezet. 

Een nestje om de één à twee jaar 
zorgde voor af en toe een jonge 
eend om de groep op peil te hou-
den en dat was het. Vier jaar ge-
leden kwam ik in de zomer bij een 
rundveehouder in West-Vlaande-
ren waar een hele troep verwil-
derde Muskuseenden rondliep 
op het erf. Daartussen zat een 
veel te kleine zwart witkopwoerd 
met een vrij behoorlijke tekening 
die nog iets teveel uitliep naar de 
borst toe. Deze woerd verhuisde 
mee naar de Kempen en zorgde 
datzelfde najaar (oktober) onver-
wacht via natuurbroed nog voor 
één kuiken waar geen aandacht 
aan werd besteed maar dat won-
derwel de winter overleefde. Het 
was een woerdje, bijna een ko-
pie van z’n vader, zelfs iets beter 
nog getekend maar nog steeds 
te klein. Met deze woerd werd 
opnieuw gefokt en hieruit werden 
ook parelgrijze dieren geboren. 
De tekening was nog beter en het 
formaat was terug zo goed als 
normaal. In de volgende genera-
tie werden plots meerdere quasi 
perfect getekende woerden gebo-
ren in zowel zwart, bruin als parel-
grijs witkop naast heel wat goede 
eenden in dezelfde kleuren en 
bijkomend ook nog eens in zilver-
grijs witkop. Zelfs op deze pastel-
kleur is de witkoptekening goed te 
zien. Het formaat van de dieren is 
opnieuw prima. Het beste nieuws 
was echter dat de vorige genera-
tie na de rui niet te wit werden en 
hun goede tekening behielden. 
Door stom toeval is de juiste te-
kening blijkbaar min of meer ge-
fi xeerd geraakt in mijn stam. In 
Ranst waren de eerste resultaten 
daarvan te bewonderen. De foto’s 
bij dit artikel zijn dus behoorlijk 
uniek. De toekomst zal nu uitwij-
zen of bij nieuwe kruisingen met 
wildkleurigen de tekening nog zo 
goed terugkomt. Indien dat het ge-
val is, is er waarschijnlijk wel een 
toekomst weggelegd voor deze 
kleurslag. Indien mogelijk zullen 
ze in 2012 tentoongesteld wor-
den op de Europashow in Leipzig 
in meerdere kleuren en hopelijk 
kan dat dit keer wel internationale 
interesse opwekken zodat ze ver-
spreid geraken.
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▲ Muskuseend parelgrijs witkop tijdens 
nationale te Ranst, MJ 96/3, A. Verelst


