
De Siberische Driepootkip, een nieuw hoog eierenproducerend vleesras. 
 
De hond in de pot. 
Men dempt de put als het kalf verdronken is. 
Als je nu door de hond of door de kat gebeten wordt ….. 
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. 
Evert sloeg et knientsje dea en Jeltsje verkocht it feltsje. 
In een groen, groen groen groen knollen knollenland, daar zaten twee haasjes heel 
parmant….toen kwam er plots een jager jager aan……knal, plof, haas dood ! 
U kent ze wel.Zegswijzen, waar dieren in voor komen zijn er vele.  
Uit de voorbeelden blijkt dat het meestal niet goed afloopt of dat er iets aan de hand is, wat 
beter anders had kunnen zijn. 
Hoe zit het met de kippen in de zegswijzen. 
Met de kippen op stok. 
Ik voel me kiplekker. 
Haantje de voorste. 
Het lijkt er op, dat met de kip in het gezegde, de betrokkene beter af is. 
Om meteen maar de knuppel in het hoenderhok te gooien, zal ik u vertellen hoe je dit moet 
uitleggen. 
Kijk nog maar eens naar de hiervoor genoemde uitdrukkingen over kippen. 
Het komt er op neer, dat als je vroeg op bed gaat, je de volgende morgen fit bent en dat je er 
dan als eerste bij bent, als er wat valt te halen. Ziedaar, het positieve wat de kip in het verhaal 
brengt. Kippen zijn gezellig. 
Het is toch hartstikke leuk, als je op een groen grasveldje de kippetjes lekker ziet scharrelen. 
Je wordt zeer populair als je scharreleitjes kun aanbieden. 
Je vrienden, familie en buren weten je geregeld te vinden. 
Dat brengt ook weer gezelligheid en afwisseling met zich mee.Voor de kip zelf is het een 
ander verhaal.  
Die wordt meestal aan het eind van zijn carrière gepromoveerd tot soepkip, drumstick, 
gemarineerde kippenpoot of al dan niet fijnmazig gekruide kipfilet . 
Dat het met sommige kippen toch anders kan aflopen blijkt uit het volgende verhaal. 
Misschien weet u het nog niet, maar er is in 2017 een nieuw kippenras gefokt. 
De driepotige kip. 
De vleesindustrie keek met halsreikend verlangen uit naar fokkers die zich wilden toeleggen 
op deze nieuwe kippensoort. Ook de eiproducenten hadden een meer dan gemiddelde 
belangstelling voor dit ras. De Siberische Driepootkip.  
Deze naam dankt hij aan het feit, dat hij zich ijskoud in een mum van tijd van de ene plaats 
naar de andere plaats kan vervoegen. Een prachtig gezicht, dat de kijker steeds weer 
opnieuw de mond doet openvallen van verbazing.  
Het diertje heeft een enorme eetlust, maar is vrijwel geheel in staat zijn eigen kostje, mits hij 
vrijloopt, bij elkaar te scharrelen.  
Wat wil je ook, met drie poten ben je zelfs de snelste worm, vlieg en al wat kruipt, fladdert en 
vliegt altijd te snel af. En van al die beweging krijg je weer honger.  
Een prachtig gezicht, zo’ n kip op je groene grasveldje. 
Dan is ie hier, dan is ie daar. 
Weinig voerkosten dus. 
Deze kippen moeten nog wel worden bijgevoerd met ongeveer 100 gram tarwe per dag. 
Niemand weet waarom, maar op tarwe, wat in aanschaf relatief goedkoop is, doen ze het ‘t 
beste. 
Omdat ze drie poten hebben, kunnen ze per dag twee eieren produceren. 
Tussen elke poot zit namelijk,…u begrijpt het al. 
Ook een geweldig voordeel.  
Om maar niet te spreken van de productie voor de vleesindustrie. 
Drie kippenpoten per kip, daar zien de slagers wel vlees in !!! 
Toch is het ras inmiddels in vergetelheid geraakt. 
Het voordeel was tevens het grote nadeel. 



Ze moeten om economische redenen buiten lopen, zoals al uitgelegd is. 
Maar als ze eenmaal slachtrijp zijn, zijn ze niet te vangen omdat ze met die drie poten een 
dusdanige wendbaarheid bezitten en een snelheid kunnen ontwikkelen, waar zelfs Sven 
Kramer versteld van staat. 
Uiteindelijk is de Siberische Driepootkip verwilderd.  
Men heeft hem nooit meer terug gezien. 
Eind van het verhaal is, dat dit dan ook de enige kippensoort is die u nimmer in soep, in een 
draaiende vitrinegril bij een slager, of als filet, drumstick of ordinaire gemarineerde kippenpoot 
in het supermarktschap, zult ontmoeten.  
 
Dit alles heeft mij aan het denken gezet. Ik denk overigens wel eens vaker en nu dus ook 
weer. Gevolg is geweest dat ik mij de afgelopen jaren in stilte heb toegelegd op het fokken 
van eenden met meerdere poten. U wist van niets maar nu kom ik er mee naar buiten. 
Het leek mij een aardig alternatief voor de Siberische Driepootkip, omdat eenden nu eenmaal 
lang zo snel niet kunnen lopen als een kip. Helaas is ook dit project in mist opgegaan, 
misschien beter gezegd “verwaterd”. Eenden floreren het beste bij aanwezigheid van ruim 
zwemwater. Dat weet iedereen. Dus ik ook. Proefondervindelijk heb ik echter vastgesteld dat 
de zwemcapaciteit van deze nieuw gefokte eend mijn stoutste verwachtingen verre te boven 
ging. Dientengevolge ontsponnen zich de volgende gebeurtenissen. Na het loslaten van mijn 
eerste en enige meerpotige eend, om te kunnen zwemmen in ruim beschikbaar water 
gebeurde het volgende. Er ontstond toen de eend begon met de benodigde 
zwempootbewegingen meteen een enorme waterwolk door het opspattende water. Deze was 
zodanig dat het zicht mij volledig werd ontnomen. Toen het was opgetrokken en de omgeving 
weer zichtbaar werd was de eend in velden nog wateren meer te bekennen. Het was mijn 
enige “prototype” voor het vervolgfokprogramma. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als met 
de kip maar dan geheel anders. Helaas heb ik alleen de foto nog van de eend als kuiken. 
Gelukkig maar want anders zou u mij waarschijnlijk niet geloven. Hierna de foto, het 
onomstotelijke bewijs ter onderbouwing van mijn verhaal. 
 

 
 
Het is mij tot nu toe niet meer gelukt een tweede prototype te fokken. 
Mocht u onverhoopt, dwalend door de natuur, in of rondom de Friese wateren één of meer 
nakomelingen waarnemen gelijkend op bovenstaande beeltenis, dan verzoek ik u onverwijld 
contact met mij op te nemen.  Van eventuele verdere ontwikkelingen houd ik u uiteraard 
meteen op de hoogte. Ik wens u veel humor, fok- en diervreugde toe, onder het motto:  
“Fok met vreugde en houd de moed er in!”  
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