Aanmelden nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Hollanderclub,
waarbij ondergebracht de Witte van Hotot Club Nederland. De secretaris is de
heer W.J.G. Basoski, Koolzaadakker 3, 8091 ML Wezep. Tel. 038-3761412.
E-mailadres: w.basoski@chello.nl. Nieuwe leden ontvangen dan van de secretaris
een welkomstpakket. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar voor leden en
€ 5,00 per jaar voor jeugdleden. De contributie kan worden overgemaakt op
girorekeningnummer 4318500, ten name van Hollanderclub te Munnekeburen.
Nieuwsbrief
Het bestuur van de Hollanderclub brengt tweemaal per jaar (mei en december)
een uitvoerige Nieuwsbrief uit. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de
jaarlijkse fokkersdag, de clubshows, bijzondere thema’s, ingezonden stukken
van de leden etc..
De agenda en bijbehorende stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering worden
ook in de Nieuwsbrief gepubliceerd.
Copy voor de Nieuwsbrief kan worden gemaild naar: benmeijer@chello.nl
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Witte van Hotot

De bakermat van de Witte van Hotot ligt in de Franse stad Hotot (Normandië).
Het werd daar voor het eerst in 1912 tentoongesteld. Een kruisingsproduct van
zwakgetekende gevlekte konijnen en zwakgetekende Hollanders. De tekening
werd daarbij zover teruggedrongen, dat slechts rond de ogen een geheel smalle
zwarte streep overbleef. In de loop der tijd heeft het ras zich ontwikkeld tot
een markant konijn met een goede oogtekening en dito pels.
Kortom: De Witte van Hotot, een lust voor het oog!

De bakermat van de Witte van Hotot ligt in Frankrijk. Mevr. Eugénie Bernard woonde
in de Franse stad Hotot (Normandië). Zij kruiste verscheidene zwakgetekende bonte
(gevlekte) konijnen en zwak getekende Hollanders met elkaar en onder elkaar. Zonder
twijfel is dit een combinatieras. Het is een product van systematisch fokken geweest.
De tekeningen van de gevlekte en Hollander konijnen werden daarbij zo ver teruggedrongen (verdringingsfactor), dat slechts rond de ogen een geheel smalle streep van
een zwarte kleur overbleef. De Hotot is zodoende geen albino, de oogkleur is namelijk
bruin. Het lichaam is geheel wit met alleen op de kop (om de ogen) nog een tekening.
In 1912 werd het als een middenras
in Frankrijk tentoongesteld. De oorspronkelijke dieren waren bij lange na nog
niet zo getekend als de huidige. Door
onvermoeid fokkerswerk werden de
tegenwoordige standaardeisen bereikt.
De Zwitsers hebben hier een groot aandeel
in gehad. Door een verstandige fokkerskeus
werd er naast een goede oogtekening,
dus van gelijkmatige grootte en beter
van vorm, ook een goede pels bereikt.
In Nederland is het de bekende fokker en keurmeester Hamaker geweest, die het ras
heeft verbeterd. Hamaker gebruikte ook zwakgetekende dieren, Chaplins en zwakgetekende Hollanders. De Witte van Hotot is in ons land erkend in mei 1940. In
Duitsland is het de bekende fokker en keurmeester Friedrich Joppich geweest, die
het ras van uit Zwitserland heeft geïmporteerd en in zijn land op een hoger peil heeft
gebracht. Het ras werd in Duitsland in 1961 erkend.
De kring van fokkers is helaas klein, eigenlijk te klein, en
voor het ras zou het wenselijk zijn als meerdere fokkers
zich met dit ras gingen bemoeien. De fokkers van dit ras
zullen elkaar moeten helpen, door uitwisseling van fokmateriaal en dan is het mogelijk om dit ras weer in grotere
getale op onze tentoonstellingen aan te treffen. De Witte
van Hotot vererft niet intermediair. In een nest komen
zowel goed getekende dieren voor als ook gevlekte met een tekening, hier is de
Hollandertekening nog enigszins in te herkennen, en éénkleurige witte dieren.

De Witte van Hotot behoort tot de tekeningrassen, die in de Standaard bij de groepsindeling 2 zijn geplaatst. Onze Nederlandse Standaard verlangt een walsvormig type.
De bouw van de Witte van Hotot is iets gestrekt, breed in de schouders alsmede in het
kruis. De voorbenen zijn recht en stevig met gesloten voeten. De nagels zijn kleurloos.
De hals is kort en goed gevuld. De kop is goed ontwikkeld en vooral de rammen
moeten goed ontwikkelde kaken hebben. De oren zijn vlezig en moeten stevig rechtop
worden gedragen. De oogkleur is zuiver donkerbruin. De tekening bestaat uit een
zwarte oogomzoming van 4-7 mm, die overal even breed dient te zijn, zonder onderbreking en vrij van uitlopers. De intensiteit van deze zwarte rand dient zo diep mogelijk
te zijn, waarbij de kleur van de oogleden deze moet ondersteunen. De kleur van de
pels is helder wit met fraaie glans zonder aanslag of anders gekleurde haren en vlekken.
De pels moet veel onderwol bevatten en van goede structuur zijn. Voor lichte en zware
fouten kan men de Standaard raadplegen.
De fokkers van de Witte van Hotot zijn
verenigd in de “Witte van Hotot Club
Nederland”, echter vanwege de eerder
genoemde kleine kring van fokkers is de
speciaalclub sinds 17 juni 2006 ondergebracht bij de Hollanderclub. In de
Hollanderclub is een ideale partner gevonden
om de belangen van de Witte van Hotot te
behartigen Zoals uit de ontstaansgeschiedenis
van het ras blijkt is de Witte van Hotot nauw verwant aan de Hollander. Daarbij is de
Hollanderclub een enthousiaste speciaalclub waar ook de nodige expertise voorhanden
is zodat wij, Witte van Hototfokkers, ons daar enorm welkom voelen.
De Witte van Hotot is er ook in miniatuurvorm, namelijk
de Kleurdwerg met Witte van Hotottekening. De belangen
van het laatstgenoemde ras worden niet door onze
speciaalclub behartigd. De dwergvariant is ondergebracht
bij de Nat. Polen- en Kleurdwergenclub
(www.dwergenclub.nl).

