’t Kuikengeluk van
Jolanda en Johan

Tien jaar geleden kochten Jolanda Leurink en Johan Ribbink hun jaren zestig
woning in Apeldoorn. Johan, opgegroeid met pluimvee, vond eigenlijk dat er
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een paar kippen moesten komen. Jolanda voelde daar niets voor, totdat
haar dochter haar meenam naar de plaatselijke Welkoop om naar een paar
schattige paaskuikentjes te kijken…
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at een bezoekje aan een winkel in tuinartikelen al niet

Overstag voor harige zijdehoender

kan aanrichten. Kleine pluizige kuikentjes zaten daar

Jolanda geeft haar kippen graag de vrijheid. Hippe en Sjakie liet

in een rennetje, onder een warme lamp. Jolanda

ze overdag lekker loslopen in de tuin. Jammer genoeg maakten ze

Leurink zag ze en was helemaal verkocht. Haar echtgenoot Johan

er binnen de kortste keren een grote puinhoop van. Er bleef niet

ging nog dezelfde dag aan de slag met het bouwen van het eerste

veel over van het gazon en de borders. Dat was nou ook weer niet

kuikenhokje. Alle informatie die ze maar konden vinden over het

de bedoeling en dus zocht ze naar een alternatief, kippen van een

houden van kippen werd bestudeerd en alles wat ze nodig hadden

ander ras die de tuin iets meer met rust zouden laten. Jolanda had

aan drinktorens, voerbakjes, warmtelampen, grit en kiezel werd
aangeschaft. Binnen no time waren Jolanda, Johan en dochter Jill
zover dat ze hun eerste kuikens konden verwelkomen.

Hippe en Sjakie
Hun keuze viel op Hippe en Sjakie, twee Wyandottekuikens die
via een fokker in de buurt werden aangeschaft. De eerste zes
weken verbleven de kuikens binnenshuis en groeiden uit tot twee

‘Als ze dan al een ei
leggen, dan zal de hele
buurt het weten ook!’
prachtige hennetjes. Enthousiast sloot Jolanda zich aan bij de
plaatselijke vereniging van kleindierliefhebbers en Hippe en

Oorsprong
Aristoteles, de bekende Griekse wijsgeer, was de eerste die 2500
jaar geleden sprak over een kip afkomstig uit China met katten-

Veluwe’ in Wenum-Wiesel. Het bleek geen succes. “De manier

haar. Ook de Italiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo had het in

waarop de mensen daar naartoe leven en dan drie dagen dat de

1292 over een ‘zwarte katharige kip’ tijdens één van zijn reizen naar

kippen in een klein hokje worden opgesloten, dat was niets voor

China. Het verhaal gaat dat hij de eerste exemplaren naar Europa

mij. Ik was erbij toen ze mijn huiskippetjes keurden en vond dat

heeft gehaald. Al in de middeleeuwen waren deze ‘harige kippen’

de keurmeester maar ruw met ‘mijn kindjes’ omging. Nee, dat

erg populair en werden ze verkocht als kruising tussen een konijn

doen we maar niet meer”, besloot Jolanda.

en een kip.
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Sjakie werden ingeschreven voor de kleindierenshow ‘Midden
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haar oog laten vallen op de Zijdehoen. Omdat ze dit ras nog nooit

worden. Met al die ‘haren’ in plaats van veren, was het niet de kip

in levende lijve had ontmoet en Johan nog moest worden

die ik voor ogen had. Een Zijdehoen is een sierkip en ik zag liever

overtuigd, reden ze naar de Noordshow in Assen, waar ze het

een mooie legkip in de tuin rondlopen, zoals ik die uit mijn jeugd

Zijdehoen in het echt konden bewonderen. Johan: “Ik was het er

kende. Uiteindelijk ging ik overstag en ik moet eerlijk zeggen dat

helemaal niet mee eens dat het een Zijdehoen zou moeten

het achteraf een uitstekende keus is”.

’t Kuikengeluk
Zo langzamerhand heeft Jolanda veel kennis opgedaan en vindt
ze het erg leuk om mensen te enthousiasmeren over het houden
van Zijdehoenders. Dat doet ze via haar facebookpagina ’t
Kuikengeluk. ‘De Zijdehoender is een kip met een opvallend
knuffelbaar uiterlijk waardoor men gauw geneigd is tot een
impulsaankoop. Daar moet je altijd voor waken’’, vindt ze.
Jolanda let dan ook altijd goed op dat haar kuikens bij de juiste
mensen terecht komen. “De hobby begon een beetje uit de hand
te lopen. Onze tuin is niet al te groot, maar gelukkig heb ik mijn
zus Petra bij de hobby kunnen betrekken. Mijn zus woont op een
boerderij op het Groningse platteland en daar hebben we twee
jaar geleden een aantal hokken gebouwd waar we nu samen zes
kleurslagen Zijdehoenders houden: buff, citroen, splash,
parelgrijs, zilverpatrijs en platenbont. Elke twee weken reizen we
af naar Groningen om alle hokken goed schoon te maken en de
kippen te verzorgen.”

Meer gezelschapsdier dan boerderijdier

Zijdehoen weetjes
• Een zijdehoen heeft veren die meer lijken op haren als gevolg

Het Zijdehoen heeft een uitermate rustig en aanhankelijk
karakter en is gemakkelijk tam te maken. Het is een kip die niet
veel ruimte nodig heeft en gemakkelijk in de achtertuin gehou-

van de ontbrekende haakjes die de veren normaliter in elkaar

den kan worden, met als groot voordeel je tuin aardig intact blijft.

doen grijpen;

Ze hebben geen extra verzorging nodig, al moet je er wel op letten

• Zijdehoenders zijn geharde dieren en hebben geen probleem bij
lage temperaturen;
• De rustige en verdraagzame kipjes kunnen gemakkelijk tam
worden gemaakt;

dat er geen poep in hun pluizige achterkant blijft zitten. Mocht
dat gebeuren dan kan je dat eenvoudig ‘wegknippen’.
“Als in de zomer de tuindeur openstaat, dan zitten de kippen
binnen de kortste keren in de keuken en als je niet oppast dan

• De Zijdehoender is een echte sierkip die niet kan vliegen;

gaan ze tijdens het eten bij je voeten te schooien om iets lekkers.

• Een Zijdehoen heeft zwarte botten en zwart vlees. Dit fenomeen

Het zijn net hondjes; echte gezelschapsdiertjes”, aldus Jolanda.

noemen we hyperpigmentatie en is het gevolg van een genetische

Ze hebben één minpuntje, veel eieren leggen ze niet en als er dan

afwijking die bekend staat onder de naam fibromelanose;

toch eens een ei wordt gelegd, dan moet de hele buurt dat weten.

• De poten van de zijdehoen zijn licht behaard en bezitten een

Dan is het feest bij ’t Kuikengeluk van Jolanda en Johan.

extra teen;
• Het vlees en de botten hebben, volgens de Chinezen, genees-

Meer weten over dit zijdezachte ras? Kijk op de site van de

krachtige eigenschappen. Het zou helpen tegen vrouwenkwalen,

Zijdehoenclub: www.zijdehoenclub.nl of op de facebookpagina

buikloop, rugklachten, lever-, nier- en longziektes;

van Jolanda: www.facebook.com/Tkuikengeluk

• De Zijdehoen is er zowel gebaard (met een klein baardje onder
de kin) als ongebaard en komt in vele kleurslagen voor.
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