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Als Appenzeller Spitskuif fokker heb ik altijd al belangstelling gehad 
voor het Annaberger kuifkrulveerhoen, ter plaatse bekend onder de 
naam Annaberger Haubenstruphuhn. Ik heb ze ook al een paar keer 
gezien op diverse Europashows. 
 
Vanwaar die belangstelling? Deze hoenders zijn destijds gecreëerd met behulp 
van o.a. de Appenzeller Spitskuif. In mijn ogen is het een Appenzeller Spitskuif 
met krulveren. 
 
Noot van de redactie:  
Herman heeft destijds de Appenzeller Spitskuifkriel gecreëerd en in 2003 (de 
zilver zwartgeloverde) en 2004 (de goud zwartgeloverde) ter erkenning 
gebracht. Zie http://www.aviculture-europe.nl/nummers/06N02A07.pdf voor 
een artikel over Herman en zijn Spitskuifkrielen. 
  
Creatie van de Annaberger kriel 
Twee jaar geleden heb ik mijn dochter naar Groningen gebracht voor een 
tentamen omdat de wegen erg slecht waren, omdat ik toch een aantal uren 
wachten moest ben ik doorgereden naar Berta v.d. Meer om daar wat Serama-
eitjes op te halen. Uit één van die eitjes kwam een krulveer haantje. 
Toen dat haantje geslachtsrijp was, heb ik hem gepaard aan mijn Appenzeller 
Spitskuifkriel hennen. De hennen die daar uit kwamen en die krulvederig waren, 
heb ik weer terug gepaard aan de Spitskuifkrielen. Wat daar uit kwam zat ter 
opluistering op de Noordshow van januari 2015. 

http://www.aviculture-europe.nl/nummers/06N02A07.pdf


Ik heb ze bewust niet laten keuren, want dan hadden de meeste een O (= 
onvoldoende) gekregen, omdat ze nog niet de horentjeskam hadden. 
 
Inmiddels heb ik hier weer kuikens van die vrijwel allemaal een goede 
hoorntjeskam hebben en vrij goed getekend zijn. Groot voordeel is dat ik steeds 
aan de Appenzeller Spitskuifkriel kan terugparen. 
 
Die witte haan op de foto rechts is de 
F2 van een kruising Krulserama x 
Appenzeller spitskuifkriel. 
Hieronder een foto van een F3 
haantje.  

En er blijken ook leuke kleuren te ont-
staan, o.a. zilver – chocolade gelo-
verd. 
 
Helaas wil de standaardcommissie ze 
niet, omdat ze in de EE besloten 
hebben dat ze geen nieuwe rassen 
willen met afwijkende veerstructuren. 



 
Links: Diverse leuke 
kleurtjes. 
 
 
Onder: Zilver-chocolade 
geloverde krulveerkriel. 
 

 
Straks ook de grote Annaberger in 
Nederland? 
Nu ben ik ook bezig om de grote 
Annaberger te maken, die dan wel in 
Nederland erkend kan worden. Die 
mogen wel, omdat het al een bestaand 
Duits (DDR) ras is. 

Diezelfde witte F2 haan, waar ik al krielkuikens van heb die al erkenningswaardig 
zijn, heb ik nu bij grote Appenzeller Spitskuiven lopen om dan maar grote 
Annabergers te brengen. Dat moet haast in 1 generatie lukken omdat hij wat aan 
de forse kant is voor kriel en geheel onverwant is. 



Links: F2 witte 
krulveer kriel-
haan, bij grote 
Appenzeller 
spitskuiven. 
 
Noot van de 
redactie: Op de 
Entente vergade-
ring in Pohlheim in 
maart j.l. heeft de 
EE standaardcom-
missie beslist dat 
een dwergvorm 
van een bestaand 
ras niet als nieuw 
ras gezien wordt. 
Dus als de Neder-
landse Standaard-
commissie dit ad-
vies overneemt, 
zijn er misschien 
toch nog kansen 
voor de Annaber-
ger krulveer kriel. 

 
Heeft u interesse in deze grappige kleine krulveerkrielen, of in de Appenzeller 
Spitskuifkrielen, neem dan contact met mij op via email hvanolst@hetnet.nl 
Website met allerlei informatie over mijn kippen: www.spitskuifkriel.nl 
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