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Zijdehoen standaardbeschrijving kam en baard:
Kam: goed voorop de kop geplaatste walnootkam, bij voorkeur breder dan 
lang, met enkele kleine groeven en verhevenheden, zonder kamdoorn: 
purperkleurig.
Kinlellen: kort en goed gerond; purperkleurig; bij dieren met een baard zeer 
klein tot nauwelijks ontwikkeld.
Kuif: nauwelijks middelgroot, goed gesloten, als geheel iets naar achteren 
gericht; de ogen vrijlatend, de kuif is direct achter de kam geplaatst. De kuif 
van de hen is meer bolrond van vorm.
Baard: indien aanwezig, middelgroot, driedelig, de keel en benedenhelft van 
het gezicht bedekkend.
Ernstige fouten: kleine of misvormde kuif, kamdoorntjes.

 
Feiten:
In de standaard staat dat Zijdehoenders een walnootkam moeten hebben, dit is 
een erwten/rozekam (Pea,Rose). Deze kan fokonzuiver of fokzuiver zijn: 
(P/P, R/R) (P/p+, R/r+ ) (P/P, R/r+) (P/p+, R/R). Alles geeft ongeveer hetzelfde 
uiterlijke resultaat. Beide genen zijn incompleet dominant wat betekent dat ze zich 
laten zien óók in fokonzuivere vorm als waren ze fokzuiver.
 
Pleiotropie
...betekent dat een gen behalve zijn eigen actie nog extra effecten heeft. 
Het pleiotropisch effect van P (erwtenkam) is dat de kinlellen beduidend kleiner 
worden, de kammassa verkleint en dat er een keelwam ontstaat. Tevens kan er 
verminderde bevedering voorkomen op het borstbeen omdat de veren wijder 
uitelkaar staan ingeplant, zoals te zien is bij bijv. Shamo’s.
Erwtenkam kan ook fijne haartjes in het gezicht geven alsmede op de kam zelf. 
Dat erwtenkam de kammassa en het formaat van de kinlellen verkleint en ook hoe 
is inmiddels bewezen. (Wright, Andersson, 2009).

Copy number Variation in Intron 1 of SOX5 cuases the pea-comb 
phenotype in chickens
Het is aangetoond dat het SOX5 gen verantwoordelijk is voor de 
pleiotropische effecten van erwtenkam. SOX5 is een groeistopper van de 
gezichtsappendages in het vroeg embryonale stadium en heeft invloed op 
de ontwikkeling van de groei van collageen in kam en lellen. Bij rozekam zijn 
deze effecten er niet omdat het SOX5 gen geen invloed heeft op de regio 
waar het rozekam-gen zich bevindt, de lellen blijven hetzelfde zoals ze zijn 
bij r+ (enkele kam) en er ontstaat geen keelwam, noch een borstrichel en 
verminderde bevedering op het borstbeen.

 

De standaardbeschrijving van 
de kamvorm van de ongebaarde 

Zijdehoenders klopt niet.

Hieronder waarom niet en tevens 
wat voor kam er wél op moet 

zitten.

Koekoek showgirl, rozekam. 
Foto: Angela Schouten.

Walnootkam showgirl, kam helemaal volgens 
de standaard, en de lellen? Tja...
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Korte uitleg en onderbouwing van de (vermeend) aanwezige 
kamgenen:

Erwtenkam (P): Erwtenkam is een raseigenschap van de Brahma, Indische 
Vechter (Cornish), Araucana, Cubalaya, Sumatra en div. andere rassen. 
Erwtenkam wordt ook wel drierijige kam genoemd (triple comb). Erwtenkam is 
laag en eliptisch van vorm met drie in de lengte gesitueerde rijen met punten 
van voren naar achteren op de kop. De middelste rij is iets verhoogd en het 
meest in het oog springend. Erwtenkam vererft autosomaal (op beide geslachten 
hetzelfde) en incompleet dominant (fokonzuiver dezelfde actie als fokzuiver) 
(Bateson 1902). Partiële dominantie is niet erg opvallend wanneer gekruist met 
enkele kam met kleine lellen, maar wanneer erwt gekruist wordt met Mediterrane 
rassen of rassen met grote kinlellen, dan ontwikkelt de middelste rij zich bij 
fokonzuiverheid tot een goed ontwikkelde middelste kamrij met laterale richels 
bestaande uit twee buitenrijen met punten (Bateson en Punnett, 1906). Munro 
en Kosin (1940) meldden dat erwtenkammige dieren een richel van verdikte 
huid hebben (keelwam) die van de kin doorloopt tot over het borstbeen. Deze 
wam en huidrichel wordt alleen gevonden bij dieren die P hebben en is daarmee 
een manifestatie van het gen. Crawford (1961) verifieerde de relatie tussen P 
en borstrichel en toonde aan dat de borstrichel/wam ook een karakteristiek was 
van walnootkammige dieren omdat zij ook P hebben. Hij vond het handig zo een 
onderscheid te maken tussen rozekammige en erwtenkammige dieren en de 
walnootkam, en onderscheid tussen erwten- en enkele kam, omdat het herkennen 
van de kamvorm moeilijk is in jongere dieren.
 
Walnootkam (P,R): Dit kamtype is het resultaat van de tegengestelde actie 
van roze- en erwtenkam (Bateson en Punnett, 1905b, 1906, 1908). Dus 
walnootkammigen kunnen één van de volgende genotypen zijn:  (P/P, R/R) 
(P/p+, R/r+ ) (P/P, R/r+) (P/p+, R/R). Dit kamtype is een karakteristiek van de 
Chantecler, Kraaikop, Maleier en Orloff. In de Chantecler wordt gesproken van 
een kussenkam en in de Maleier van een aardbeienkam, deze benamingen zijn 
beschrijvend voor het fenotype en de verschillen onderling. De walnootkam is 
kleiner dan de roze- of erwtenkam. Doorgaans zit er een ondiepe dwarsgroef in 
die de achterste tweederde scheidt van de voorste eenderde. In eendagskuikens 
zijn kleine haarachtige veertjes in de groef te zien, welke bij oudere dieren 
vervangen kunnen worden voor kleine veren. Vanwege de kleine kammassa, 
is deze kamvorm interessant bij kippen die in koude weersomstandigheden 
verblijven omdat ze minder last hebben van vorstletsel (Wilfred, 1927; Petrov, 
1935).
 
Rozekam (R): ...kent verschillende verschijningsvormen. De rozekam is relatief 
plat en bedekt met al of niet uitgesproken uitsteeksels, de kam eindigt in een 
punt die omhoog of naar beneden gaat. De lengte en breedte varieert per ras. 
Rozekam is dominant over enkele kam (Bateson 1902, Hurst 1905, Davenport 
1906, Bateson en Punnett 1908). 

Het oppervlak kan ruw of glad zijn. Dit komt door het gen He+ (Cavalie en 
Mérat, 1965). Het dominante He+ geeft een ruw oppervlak en veroorzaakt 
meerdere geprononceerde uitstulpingen. De recessieve tegenhanger ‘he’ geeft 
een glad oppervlak. Het lijkt erop dat de penetratie van He+ meer uitgesproken 
is in hennen, dit kan komen door modificerende andere genen op het 
geslachtschromosoom of de hormoonwerking. 
He+ en he beïnvloeden ook het aantal kamtanden op de enkele kam waarbij de 
‘he’ dieren minder kamtanden laten zien en He+ meer (Cavalie en Mérat, 1967). 
Het lijkt erop dat He+ ook het uiterlijk van de walnootkam beïnvloedt, dat ‘he’ de 
oorzaak is van het gladde oppervlak van de kussenkam.

Trifid rozekam is bekend van de gekuifde Watermael, deze rozekam heeft drie 
kamdoorntjes aan het eind waarvan de middelste meest wat langer is. Punnett 
(1923) suggereerde dat de Zijdehoenkam een gemodificeerde rozekam is waarbij 
het verkorten van de kam en de doorntjes te maken hadden met de aanwezigheid 
van het kuifgen (Cr), terwijl de kamdoorntjes wellicht door een ander gen 
veroorzaakt konden worden. 
Cunningham (1912), Bonhote (1914), Dunn en Jull (1927, Jull (1930), toonden 
aan dat de aanwezigheid van kuif verantwoordelijk is voor het verkorten van 
de kam en de aanwezigheid van kamdoorntjes. De Watermaelkam is identiek 
aan die van het Zijdehoen en is het resultaat van kuif x rozekam en derhalve 

Volle baard, was fokonzuivere roze-
kam waarvan de roze is afgestorven, 
dus enkele kam. Let op de slag in 
de kam op 1/3 van de voorkant. Bij 
erwte- en rozekam is dit de plek waar 
de gleuf zit. Deze gleuf of slag heeft 
te maken met het tegen de kuif op 
botsen van de kam. N.b. oogkleur is 
licht in citroenkleur door aanwezigheid 
van het gen Di (dilute) waardoor zwart 
pigment minder makkelijk in de huid 
en iris tot uitdrukking komt, ondanks 
Fm (fybromelanose cq. zwart vel). 
Deze hen heeft een té lichte oogkleur, 
kan donkerder.

Koekoek showgirlhaan met rozekam 
He+/He+, dus kamdoorntjes.  Foto: 
Angela Schouten.

Fokzuivere baard, rozekam met lellen 
die verkleind zijn door baard.
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‘gemodificeerd’. 
Somes (niet gepubliceerd) bestudeerde de driedoornige rozekam in niet-gekuifde 
rassen. Wanneer de driedoorntjes rozekam gekruist werd met driedoorntjes 
rozekam bestond de F1 uit: 72 enkele doorn, 155 meerdere kamdoorns. 
Wanneer een driedoorntjes rozekam gekruist werd met enkele kam werden er 109 
enkele doorns en 91 meerdoornige geboren. Deze laatste groep was te verdelen 
in twee en drie kamdoorns. Deze gegevens tonen aan dat het een dominant gen 
is dat de meerdoornige rozekam veroorzaakt. Meer onderzoek is er niet gedaan 
naar de meerdoornige rozekam.
Meer over trifid op www.tuinvee.nl > artikels > De ‘minder vruchtbare 
zijdehoenkam’.
 
Driedelige baard (Mb) (muff beard): De baard bestaat uit bakkebaarden die aan 
beide kanten van het gezicht groeien en een baard die verticaal naar beneden 
groeit onder de snavel. Bakkebaarden en baard verschijnen in fokzuivere vorm 
tesamen en (bakke +)baard is dus één eigenschap. De expressie varieert 
wanneer Mb fokonzuiver is. Het is aangetoond dat de aanwezigheid van Mb het 
formaat van de kinlellen doet krimpen (Mérat, 1962). Baard is bestudeerd door 
Davenport (1906), Serebrovsky en Petrov (1930) en anderen, allen toonden ze 
aan dat het een dominant autosomaal (niet-geslachtsgebonden) gen is. 
 
 

Testkruisingen m.b.t. het krimpen van de kinlellen door Mb
Mb is effectiever in het krimpen van de kinlellen dan erwtenkam.
Eigen kruisingen gaven de volgende gegevens:
Enkele kam, fokonzuiver voor Mb: iets gereduceerde kinlellen (ca. 1 cm 
doorsnede).
Enkele kam, fokzuiver voor Mb: zeer gereduceerde kinlellen (1 mm 
doorsnede). Dit is beter zichtbaar in de hanen omdat ze grotere lellen 
hebben dan hennen. 
 
Kruising 1: 
Enkele kam, fokzuiver Mb x erwtenkam, zonder Mb: de P/p+, Mb/mb+ 
dieren hadden sterk verkleinde kinlellen gelijk aan de fokzuivere Mb dieren 
met enkele kam van hierboven.
 
Kruising 2: 
Enkele kam, fokzuiver Mb x fokzuivere rozekam, ongebaard, gaf 
heterozygoten (R/r+, Mb/mb+) met kinlellen even groot als de 
bovengenoemde enkele kam/fokonzuiver baard  (r+/r+, Mb/mb+): ca. 1 cm 
in doorsnede.

 
 
Baardloze Zijdehoenders en de walnootkam
Zijdehoenders zonder baard mogen geen walnootkam (P,R) hebben, want 
erwtenkam verkleint de kinlellen sterk, ook in fokonzuivere vorm want erwtenkam 
is incompleet dominant als het fokzuiver aanwezig is, m.a.w. dezelfde expressie 
fokonzuiver als dat P fokzuiver zou zijn. Dat betekent dat baardloze Zijdehoenders 
met lellen een gemodificeerde rozekam hebben en geen walnootkam.
 
Baard en baardloos worden onderling gekruist...
Baard verkleint de kinlellen maar doet dit bij enkel- en rozekammigen een stuk 
minder als R (rozekam) en r+ (enkele kam) fokonzuiver zijn. Als baard fokonzuiver 
is worden de kinlellen ook niet sterk gereduceerd. Dit verklaart zekere lellen bij 
gebaarde Zijdehoenders. Deze dieren hebben een gemodificeerde rozekam óf ze 
zijn fokonzuiver voor baard.
 
Gebaarde Zijdehoenders zonder of met sterk verkleinde kinlellen kúnnen een 
walnootkam hebben maar dit kan ook komen door fokzuivere baard.

Kamdoorntjes...
Het kamdoorntjesverhaal in het verleden had te maken met rozekam. Het is 
bekend dat de rozekammige haan verminderd vruchtbaar is voor rozekam 
en daarbij ook nog eens enkele kam kan doorgeven. Kamdoorntjes is een 
fenotype van rozekam in combinatie met kuif en al of niet He+, de kamverruwer. 
Zie Watermaelse baardkrielen die een gemodificeerde rozekam hebben met 
He+. De Watermaelse baardkriel is dus: Cr/Cr, He+/He+, R/R.  Dit is identiek 

Walnootkam zonder baard.

Walnootkam, met fokonzuivere baard, 
lel rudimentair.
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aan de onderzochte en beschreven Zijdehoenders begin vorige eeuw en 
ook op latere tijdstippen, dit waren Zijdehoenders met drie kamdoorntjes. De 
kamdoorntjes waren nooit een punt, pas in de jaren tachtig ontstond daaromtrent 
een heksenjacht onder leiding van Duitsland. Wie ooit verzonnen heeft dat 
Zijdehoenders een walnootkam moeten hebben is mij niet bekend. De Italiaanse 
standaard spreekt van een moerbei kam, de Duitse standaard spreekt van een 
op een op een halve walnoot gelijkende kam qua vorm en structuur zonder doorn 
met liefst een vouw erin. De Franse (bantam) standaard vraagt een kussenkam 
zonder doorns. De Engelse vraagt een meest ronde kam, liever breder dan lang, 
met enkele verhevenheden en een vouw in het eerste 1/3 deel. En bij allemaal 
zitten er lellen onder de snavel van de ongebaarde.
 
Als alle Zijdehoenders in Nederland een walnootkam moeten hebben dan 
moet er genoegen worden genomen met baardloze zijdehoenders met 
rudimentaire of sterk gereduceerde kinlellen.
 
Bij het kruisen van baard x baardloos waarbij er walnootkam aanwezig is, zullen 
ingeteelde F2 nakomelingen gereduceerde kinlellen hebben zonder altijd de 
expressie van baard. Bij verder selecteren om een baardloze te krijgen zullen 
de lellen niet terugkomen zolang er erwtenkam aanwezig is. Bij deze dieren is 
de keelwam ook te zien en iets meer haartjes op de wam. Deze heten dan ‘uit 
gebaard gefokt’, waarbij de baard de schuld krijgt, dus: je moet nooit baard en 
baardloos kruisen want ‘dat komt niet goed’. Dat komt wél goed als er geen 
erwtenkam (walnootkam) op zit. Dus dit fokkerslatijn kan ook weer naar het Rijk 
der Fabelen gezonden worden.

Fokonzuivere baard kan door de verwarring ook wel redelijk verborgen blijven, 
echter, de gereduceerde lellen kunnen een indicatie zijn. Want had het dier een 
rozekam gehad, dan had het wel lellen. 
Dit is allemaal knap verwarrend want je hebt geen houvast of het dier nauwelijks 
baard laat zien maar toch Mb/mb+ is, of dat de baard weg is en het dier heeft een 
walnootkam.
De dwarsgleuf is geen indicatie zoals te zien is bij rozekammige dieren. Die gleuf 
zit erin vanwege het botsen tegen de kuif.
 
Hoe weet ik wat wat is?
Omdat er baardloze Zijdehoenders mét lellen bestaan, klopt de kambeschrijving 
‘walnootkam’ in de standaard niet voor de baardlozen.
Eerst zal uitgezocht moeten worden welke kamvorm ongebaarde Zijdehoenders 
hebben die (te) kleine lellen laten zien. Dit is zeer waarschijnlijk een walnootkam 
en dragen zij erwtenkam waardoor kam en lellen reduceren. Deze dieren zullen 
ook een keelwam laten zien. Hoe kom je erachter of je fokonzuivere gebaarde 
dieren met te kleine lellen hebt, of een ongewenste walnootkam? Kruisen met 
enkele kam en F1 intelen.

Het is kiezen of delen
Dan zal er een keuze gemaakt moeten worden: baardloze Zijdehoenders zonder 
lellen mét walnootkam, óf baardloze Zijdehoenders mét lellen en dus een 
gemodificeerde rozekam (R/R of R/r+ met he/he om de doorntjes te reduceren).
Omdat fokkers baard en baardloos kruisen, kunnen door het gebruik van 
gebaarde Zijdehoenders die een walnootkam hebben, de baardloze zonder 
kinlellen komen te zitten.
Vraag is dan: welke kamvorm moeten de gebaarden hebben? 
Nog een vraag is: zijn er voldoende baardloze dieren mét lellen per kleur 
aanwezig om een gezonde populatie instand te houden?
Nog een vraag is: is er wel eens gekeken naar hoeveel baardlozen er wél lellen 
hebben?
Ik kan u al vertellen dat er maar bar weinig baardloze Zijdehoeders op de laatste 
jongedierendag waren in Voorthuizen die normale lellen hadden.

Antwoord: Walnoot (P, R) of een gemodificeerde rozekam (R,R)? Dit zal iets 
meer lelvorming geven bij de gebaarden vergeleken die met een walnoot cq 
erwtenkam. Zie daarvoor de voorbeeldfoto’s want er zijn genoeg gebaarde 
Zijdehoenders met een rozekam.
 Parelgrijze hen. Lellen te klein voor 

een overjarige hen. P/p+, R/R of R/r+.

Franse parelgrijze haan, fokzuiver 
voor baard en met lelletje, rozekam 
met he/he de kamvergladder. Een 
model-walnootvormige kam. Foto: 
Angela Schouten.

NL parelgrijze haan, fokonzuiver  of 
mager fokzuiver voor baard met roze-
kam want lelletje.
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Platenbonte krielhaan met  baard, te weinig 
voor fokzuiver, teveel voor fokonzuiver. Roze-

kam met baard geeft 
meer lel dan wal-

nootkam met baard, 
daarbij is de lel 

gereduceerd tot een 
strookje verhoogde 

huid. Aanzet tot trifid 
rozekam.

Deze (gladvederige showgirl 
haan) De kakatoe, heeft een 
rozekam en daardoor enorme 
lellen.

Rudimentaire lellen, baardloos, 
walnootkam met mooi wammetje. Dit 
is een baardloze met walnootkam en 
dus te kleine lellen. Kansloze hen op 
een show als er naar de standaard 
gekeurd wordt? Niet dus, want 
ongebaarden ‘hebben nu eenmaal 
weinig lel’... Waarvoor is er dan een 
standaard?
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Hierboven twee hanen in citroenkleur: 
ruwe rozekam R/R of R/r+ (getuige de 
enkelkammige citroen hen op pag. 2. 
He+/He+ dus een ruwe kamstructuur, 

nog nèt geen kamdoorn. 
Alleen met een gemodificeerde 

rozekam is het mogelijk een lel op 
een baardloze te krijgen.

Allebei de hennen 
zijn baardloos, 
de ene met en de 
andere zonder lellen. 
De kale heeft een 
walnootkam.

Vergelijk kamstructuur 
met de citroenkleurige: 

zwarte rozekam met he/
he (gladde kam), citroen 

met He+ (ruwe kam). 
Beiden een rozekam. 

De kreukels komen door 
de kuif, het is niet een 

‘walnootkamgleuf’.
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Dus, ongebaard mét lellen is....?
Wat vaststaat is dat de kamvorm van ongebaarde Zijdehoenders mét lellen géén 
walnootkam is.
Deze dieren hebben een gemodificeerde rozekam. Het voorkomen van twee of 
drie kamdoorntjes zit vast aan rozekam en zal getolereerd kunnen worden tot op 
zekere hoogte zolang ze niet zichtbaar zijn van de buitenkant door de kuif.
Het is mogelijk de kamdoorntjes te verkleinen door de kamverruwer He+ eruit 
te fokken die de doorntjes ook kan veroorzaken. Dit is gebeurd in ongebaarde 
Zijdehoenders met lellen (of gebaarde met zichtbare lelletjes) die geen doorntjes 
vertonen en een hele gladde kam hebben.
 
Nadeel van de rozekam is de verminderde vruchtbaarheid van de rozekamfractie 
in sperma. Dit kan leiden tot meer enkelkammigen, naast het feit dat je 
nauwelijks verschil ziet tussen R/R en R/r+ door de frommel die in de kam zit 
door de kuif. Dit komt niet voor bij een walnootkam (P, R) want zulke dieren 
zullen een gemodificeerde erwtenkam laten zien als ze R kwijtraken als dit 
bijv. fokonzuiver bij een ouder was (P/P, R/r+ of P/p+, R/r+), wellicht zullen er 
heterozygoten te zien zijn met 1, 2 of 3 doorntjes omdat de erwtenkam in principe 
drie-rijig is. Dit zijn dieren met een zgn. ‘ruwe’ kam zonder dat ze de kam-verruwer 
He+ hebben. Deze ruwkammigen zijn fokzuiver of -onzuiver voor erwtenkam 
en hebben tevens een frommelige maar gladde 3-rijige erwtenkam kam na het 
afsterven van rozekam in het sperma (P/P, r+/r+, he/he). Snapt u het nog? Ik af en 
toe niet meer... en dat alleen maar door een verkeerde standaardbeschrijving...
Wat me nog het meest verbaast is dat er vanuit de fokkers én keurmeesters 
nooit iets gehoord is over de verschrompelde lellen van de baardlozen. Er wordt 
gewoon overheen gekeken of gezegd: het gaat om het geheel... of: dat is nu 
eenmaal zo. Maar waarom staat er dan in de standaard dat de baardlozen wel 
lellen moeten hebben?
 
Dus wat te doen met de Zijdehoenkam?
Sowieso een standaardwijziging m.b.t. de ongebaarden want die moeten lellen 
hebben: die moeten een gemodificeerde (door de kuif) rozekam hebben en niet 
een walnootkam omdat dat onmogelijk is. 
Ook kan de standaard anders geformuleerd worden zoals dat in de Duitse is 
gedaan: op een halve walnoot gelijkend. Dan wordt er niks gezegd over wat de 
kam genetisch precies moet zijn en kunnen de fokkers lekker wat aanklooien, met 
de kennis die hier staat. De ABA standaard in Amerika is ook fout: walnootkam. 
En daar kennen ze wel degelijk het verschijnsel erwtenkam, maar omdat er 
overwegend gebaarden gefokt worden, zal niemand malen over de afwezigheid 
van lelletjes...  totdat er iemand z’n paar baardlozen wil opkrikken en daarvoor 
een gebaarde gebruikt.

Foto’s om te laten zien hoe de kamvorm invloed heeft op de lel
In het hierna volgende 8 pagina’s tellende foto-overzicht is te zien dat de 
ongebaarde (de oorspronkelijke) Zijdehoenders prima lellen hadden en heel 
soms ook de huidige nog. In de jaren 60 ging het al af en toe mis. Bedenk dat de 
foto’s gemaakt zijn van de Beste Dieren, want anders werden ze niet op de foto 
gezet. Bedenk ook dat het vaak om iets jongere dieren gaat die in het voorjaar 
voorafgaande aan de show geboren zijn. Dus m.n. de hennen zullen iets minder 
lel laten zien als ze nog niet helemaal geslachtsrijp zijn, maar de hanen hebben 
daar geen last van.

1930, rozekam.

1937, rozekam met kamdoorntjes.

1963, erg kleine lellen (en 
kuif) op deze hen. Jong?

Jaren 50, rozekam, normale lel.

1937, fraaie lellen want 
rozekam..
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1885, 
rozekammige 
Zijdehoenders.

Standaard uit 1947.

Haan uit 1973.

Zijdehoenders door Van Gink, rozekammig mét de gangbare kamdoorntjes.

Ook eind 1920 hadden de 
baardlozen nog lellen.

1
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Haan en hen uit 2009.

Jaren 80-90, standaardmatige 
walnootkam, helaas geen lellen, tóch 

op de foto. 

Fokkers zetten wel kippen zonder 
lellen in de kooi, maar niet met 

kamdoorntjes.

Wat stoort meer? Onzichtbare 
kamdoorntjes of afwezige lellen?

De doorntjes-jacht is belangrijker...

Gezonde Zijdehoenders 
worden over de kling 

gejaagd vanwege 1, 2 
of 3 stukjes vlees ter 

grootte van de punt van 
een kaasprikker, nog 

niet eens de achterkant 
van een lucifer. Hoeveel 
respect voor het leven 

spreekt daaruit?

Tekening van voor de heksenjacht, let op op de mooie ronde rozekam waar 
wel eens een doorntje aan kan zitten... hier maar één puntje.

2



10

3
1966, het maken van krielen... zonder 
een lelletje.

2009, krielhen, veel te kleine 
lellen, deze hen is overjarig.

Jaren 80, dat het wel goed kan laten deze foto’s boven en onder zien.

1998, het kan wel.... 2010, patrijs krielhaantje met rozekam. 2000, rozekam uit Duitsland.

1968, maar mét lelletje kan toch ook. 
Tarwekriel als begin van buff.
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4

Dit zijn fokdieren voor zwarte 
krielen. Door de keelwam krijgen 
ze hele ‘dikke’ koppen. Dit is 
vooral van onderaf goed te 
zien. Hieronder een hen uit de 
moeders links die een F haalde, 
ook al heeft ze gekrompen lellen 
en een wam.

Jongedierendag 2010 Zijdehoenclub, mooie walnootkammen op de patrijs krielen helaas geen lellen en behoorlijke 
keelwammen. Toch krijgen deze diertjes serieus een predikaat...

Een F Zijdehoenkriel hen, ingetekend hoe de lel zou moeten zijn om een echte F waard te zijn voor een baardloze, 
maar kennelijk wordt de norm aangepast aan wat het meest te zien is. Of juist niet. Waar is het mis gegaan?

2000, rozekam uit Duitsland.
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Zoek de verschillen...

De kriel rechts heeft een 
fokonzuivere walnootkam P/
p+, R/R, de lel is behoorlijk 
verschrompeld maar niet 
helemaal.

Zoek de verschillen...

Dame met walnootkam.

Zo zou het moeten zijn... 
met een rozekam.

Het maken van Buff koekoek in 
Frankrijk, prachtige rozekam.

Zoek de verschillen...

Deze heeft een walnootkam, wam en  
rudimentaire lellen en is baardloos.

5
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Witte krielhaan met juiste kam: 
rozekam.

Onder: in 1992 waren er toch ook  nog wel 
rozekammige ongebaarden. Deze met de 

kamverruwer He+/He+.

De Engelse ongebaarden hebben een fraaie rozekam 
en bijbehorende lellen. Door het zwart in de veren (buff 
zwartstaart) heeft deze buff haan een zeer donkere 
huid.

Nog een Engels dier, hier is toch wel sprake van 
uniformiteit in de rozekam. Beide foto’s komen uit de 
Engelse (vorige) standaard.

Australische splash krielen ongebaard met de juiste 
lellen. Rozekam dus. Let op de kamdoorntjes bij de 
haan. Door fokzuiver blauw verdwijnt ook het zwarte 
pigment uit de huid, met name bij de haan, door z’n 
hormonen. Zo te zien zijn dit broer en zus.

6



14

2008, het maken van rode grote gebaarde 
Zijdehoenders door Angela Schouten. Kruising 
met Rhode Island Red 1x ingeteeld. Ondanks 
de halve baard, een rozekam en lellen. Foto: 
Angela.

2010, het maken van buff 
koekoek gekruld in Nederland, 

halve baard, rozekam. Foto: 
Aliene Donkersteeg.

2010, het maken 
van koekoek 

gekruld, halve baard, 
rozekam. Deze 

komt uit Frankrijk. 
Krul zijdehoenders 

worden gemaakt 
met  gekrulde 

Cochinkrielen, de 
kruising is dus met 

een enkelkammige.

2006, krielhaan rood, de 
lellen zijn gekrompen door 
de volle baard. Rozekam.

Rozekam met fokzuivere baard.

Halve 
baard, 
foute kam: 
walnoot, 
de lel is 
practisch 
weg.

Zilvertarwe met halve baard en 
rozekam. Foto: Angela Schouten.

En nu naar de baarden en verschillende kamvormen en lellen...

7
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2010, zilvertarwe hen met baard uit 
Frankrijk, de baard heeft de lellen 
doen krimpen maar ze zijn er nog wel. 
Rozekam. Foto: Angela Schouten.

Nog een half baardje met lel, dus 
rozekam. Deze kan dus zonder 
gevaar gebruikt worden om 
gebaard en baardloos onderling 
te kruisen. Alleen de baard eraf, 
dan komt de lel helemaal terug.

Als dit een halve baard was, dan 
zouden er toch lellen op moeten 
zitten. Wat dit is? De isabel rechts 
heeft een walnootkam, dus geen 
lellen.

Een Japanse Ukokkei, fokonzuiver 
voor alles, baard en rozekam. Maar 
ook Fm (zwart vel). Zie de mooie 
kronkel van de halve enkele/halve 
rozekam. Boem tegen de kuif.

Wat hiervan te denken? Een 
vroege rode kriel. Voor een 
halve baard of geen baard, 
toch érg weinig lel. Dus een 
walnootkam. P/P R/r+.

Geen foto, maar 
geschilderd. Zo 
moet de lel eruit 

zien op een jonge 
ongebaarde hen.

8
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Nog wat monsters... kruisingen om te laten zien wat de kamgenen doen...

Of dit een monster is? Het is een 
Wushan (Chinees productie) 
Zijdehoen met een rozekam met 
zoveel doorns dat die op een 
spijkerbed lijkt, en een soort van halve 
baard.

Hier wel een 
monster zoals op 
de eerste pagina. 
Het maken van 
de showgirls in 
Nederland. Dit is een 
fraaie erwtenkam, 
uh... walnootkam.
Hier kun je dus niets 
mee.

Met bovenstaande dame was niets 
te doen vanwege de afwezigheid 
van lellen. Verder fokken met de 
rozekammige dus. Kijk die haan! 
Broertje van de kakatoe, als dat 
geen lellen zijn! Ze moeten gefokt 
worden met de dot op de hals, 
anders verliezen ze 30% van hun 
veren bij fokzuiver naakthals. 

Dit is wel een goeie: een 
rozekam mét mooie lellen.
Tja, dan komen er wel eens 
kamdoorntjes op. Dit is een 
kruising zijdehoen/Serama/
Chabo geselecteerd op 
rozekam, om de bronzen 
baardloze krielen hun lellen 
terug te kunnen geven.

Nog een foute walnootkam op een 
ongebaarde bronzen kriel kruising...


