konijnen

De kronen van onze hangoor konijnen
door Freddy Michiels
Regelmatig lezen wij op de keurkaarten de opmerkingen “kronen moeten beter ontwikkeld”
of nog “kronen onvoldoende” of
“kronen moeten beter zichtbaar”
en het spijtige bij dit alles is dat
soms goede dieren punten gaan
verliezen door deze opmerking die
meestal komt van keurmeesters
met minder ervaring bij de hangoor konijnen. De bedoeling van dit
artikel is dan ook een misverstand
over deze kronen definitief uit de
weg te ruimen.

De hangoor rassen
Wij kennen vijf rassen in de groep
der hangoor konijnen, namelijk:
de Engelse hangoor, de Franse
hangoor, de Kleine hangoor (vroeger Duitse hangoor genoemd), de
Nederlandse hangoordwerg en
de Meissner hangoor. Algemeen
wordt aangenomen dat de Engel-

se hangoor zou ontstaan zijn door
een mutatie, waardoor deze enorme grote oren hebben. De andere
rassen zijn ontstaan enerzijds
door gebruik te maken van de
Engelse hangoor en anderzijds
door voortdurende selectie. Zo
hebben wij in de loop der jaren
bij al deze rassen een zeer grote
evolutie zien optreden. Dit is trouwens in alle bestaande rassen het
geval. De konijnen van vandaag
gelijken niet meer op deze van
vijftig jaar geleden.

Wat zijn kronen?
De kronen van een hangoor
konijn zijn de verhoging boven
de schedel aan de basis van de
oren. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de moeilijkheid die
de oren ondervinden om naar
beneden te hangen. Oorspronkelijk gingen deze oren recht staan
om dan na een zekere tijd toch

Kleine hangoor, chinchilla.
Dit dier laat nog goed het onderscheid tussen de kronen en het voorhoofd zien.
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naar beneden te gaan hangen en
de plooi aan de basis van de oren
gemaakt om te vallen veroorzaakte
dan ook twee knobbels die wij
kamelenbulten noemden. Deze
twee bulten zijn de kronen. Ikzelf
ben fokker van de Kleine hangoor en kan uit ervaring bevestigen dat 25 jaar geleden de oren
van de toen nog Duitse hangoor
bij de jonge dieren aan de leeftijd
van 75 tot 100 dagen (goede drie
maanden) naar beneden gingen
hangen. Voor die leeftijd, stonden
hun oren recht zoals bij alle andere rassen en dan ging soms één
oor wat hangen terwijl het andere
bleef recht staan of aan de andere
kant over de nek ging hangen.

Evolutie in de goede richting
Onze hangoren hebben de laatste 25 jaar zulke enorme evolutie
ondergaan om het ideale standaardbeeld te evenaren dat de
koppen steeds breder en ronder
geworden zijn. Door het breder
worden van de koppen, zijn de
oren ook verder uit elkaar gaan
staan en door de selectie op het
hoefijzerbeeld gevormd door
beide oren in vooraanzicht, is de
inplanting van de oren ook meer
naar de buitenkant gaan staan.
De oren van onze moderne konijnen ondervinden tegenwoordig
geen enkele hinder meer om mooi
naar beneden te hangen. Ik kan u
verzekeren dat de jonge konijntjes
die aan 15 dagen hun eerste stappen uit het nest maken, bij mij met
afhangende oren te voorschijn
komen. Dit bewijst het grote verschil tegenover 25 jaar geleden
toen men drie maanden moest
wachten om de oren te zien vallen, terwijl ze nu bij de meeste
jonge dieren op twee weken
ouderdom reeds mooi naar beneden hangen. Dit is ook de leeftijd
dat wij het best onze jonge dieren
kunnen selecteren op hun goede
en minder goede eigenschappen.
Bij een diertje dat aan die leeftijd
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De moderne hangoor heeft
geen kronen meer
Uitgezonderd voor de Engelse
hangoor die in de loop der jaren vrijwel hetzelfde gebleven
is en zeker zulke grote evolutie
niet heeft ondergaan, kunnen wij
uit dit verhaal de conclusie trekken dat de moderne hangoor zijn
vroegere kronen die wij als twee
bulten van de kameel verlangden,
totaal verloren zijn. Wij zien nog
een zeer kleine verhoging aan
de basis van de oren, terwijl andere dieren dit ook praktisch niet
meer laten zien. Dit is afhankelijk
van de lengte van de pels op het
voorhoofd. Is de pels daar iets
korter, dan zijn de kronen nog iets
beter zichtbaar. Is de pels op het
voorhoofd langer, dan vormt dit
een geheel dat de ronding van
de kop nog beter doet uitkomen,
maar waardoor de kronen totaal
onzichtbaar worden.

De lengte van de oren van onze hangoren wordt gemeten met de oren in horizontale
stand en met een meetlat die rust op de schedel van het dier.
Men meet de oren van punt tot punt over de schedel.

zodanig is dat er nog weinig opmerkingen moeten gegeven worden op gebied van kop en oren.
Dit is niet zo bij de Nederlandse
hangoordwerg. Er zijn in dit ras
zeer goede dieren, waar de oren
voldoende lengte hebben en mooi
in de vorm van een hoefijzer aan
beide kanten van de kop naar
beneden hangen. Maar spijtig genoeg zijn er ook nog veel dieren
met te smalle koppen en te korte
oren, zodat deze bijna horizontaal worden gedragen. Aan de
fokkers van deze hangoren kan
ik maar één raad geven: streng
selecteren en alleen met de beste
dieren fokken. Men fokt beter vijf
nestjes op een seizoen uit een
prima koppel, dan twee nestjes
uit vijf minderwaardige koppels.

konijnen

een mooi rond kopje heeft met
mooi geplaatste oren, en als de
stand van de achterpoten en hun
korte vorm dan ook nog meevallen, mogen wij hopen op een toekomstige topper. Wij moeten dan
alleen het nodige geduld opbrengen om dit diertje met de beste
zorgen te laten uitgroeien.

Fokdieren mogen praktisch geen
grote fouten vertonen en dieren
met te korte oren of slechte oordracht zullen nooit als fokdier gebruikt worden.
Conclusie
Ik meen te mogen stellen dat de
fokkers, maar zeker ook de keurmeesters die minder ervaring
hebben met de hangoor konijnen,
niet meer moeten zoeken naar
de kronen, gevormd door twee
bulten op de schedel van de konijnen, want dit is definitief verleden
tijd. Als men dat terug wil moet
men de evolutie 25 jaar achteruit
draaien, hetgeen zeker de bedoeling niet kan zijn.

De evolutie is iets trager bij de
Nederlandse hangoordwerg
De Franse hangoor, de Kleine
hangoor en de Nederlandse
hangoordwerg zijn op gebied
van type en uitzicht identiek. Het
enige verschil zit in hun grootte en
gewicht. Wij kunnen dus stellen dat
bij de Franse en de Kleine hangoor de evolutie van de koppen
Tabel met de oorlengtes en het gewicht van onze hangoren
Ras
Oorlengte
Franse hangoor
38 cm min. / 45 cm max.
Meissner hangoor
38 cm min. / 42 cm max.
Engelse hangoor
58 cm min./ 12 cm min. oorbreedte
Kleine hangoor
30 cm min. / 36 cm max.
Nederlandse hangoordwerg
21 cm min. / 26 cm max.
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Kleine hangoor, jong konijngrijs-bont van 22 dagen.

Gewicht
min. 4,5 kg / geen max.
min. 3,5 kg / max. 5,5 kg
min 3,5 kg / max. 5 kg
min. 2,5 kg / max. 3,5 kg
min. 1,250 kg / max. 1,650 kg
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konijnen
Nederlandse hangoordwerg, ijzergrauw.

foto’s: Freddy Michiels, Reginald Deyaert

Kleine hangoor, konijngrijs.

Jong konijngrijs van 1 maand dat uitzonderlijk maar
één oor laat hangen, het andere rust op de rug

Kleine hangoor, blauwgrijs.

Kleine hangoor, wit roodoog.
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Kleine hangoor, blauwgrijs van 2 maanden.
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