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silkie comb, silkies, 
silky comb, comb shapes

In het artikel 'Fout Ondergrondje' van Ringalda in Kleindiermagazine februari 2010 
maakt hij melding van plots verminderde vruchtbaarheid bij Zijdehoenders als gevolg 
van het eraf fokken van de drie kamdoorntjes achterop de kam.
Hiervoor voert hij als bewijs aan een artikel van mij dat augustus 2008 gepubliceerd 
is in Aviculture-Europe onder de titel: Kopje koffie haan? Wat gaat over verminderde 
vruchtbaarheid van rozekammige kippen. Hierin wordt ook de Zijdehoender genoemd, 
maar niets over de combinatie kamdoorntjes en wèl vruchtbaar of meer vruchtbaar dan 
zonder doorntjes...  suggestief die verwijzing en onterecht.
Dus ik ging op zoek naar die doorntjes op de rozekam van de Zijdehoenders.
Lees eerst het citaat in het gele kader even, want dat is de basis van dit artikel...

Fokonzuiver duplex kam x rozekam met 
puntjes. Het zijn wat jonge dieren maar deze 
worden doodgemaakt (uitgeslecteerd heet 
dat), nog wel de tussenvormen op de foto dus. 
(BackyardChickens.com).

Drie doorntjes op de Zijdehoenkam
De schrijver beweert dat de drie kamdoorntjes ach-
terop de 'gemodificeerde rozenkam' van Zijdehoenders 
(met Belgische krielrassen bedoelt hij de Watermaalse 
en Bosvoordse) tot resultaat had dat die met-doorntjes-
zijdehoenders vruchtbaarder waren dan Zijdehoenders 
die geen doorntjes hadden. 
Daartoe waarschuwde de schrijver in 1981 in het 
Zwitserse ‘Tierwelt’ dat dieren zonder ‘trifid’ want 
zo heten die drie doorntjes, aanmerkelijk onvrucht-
baarder waren.
De schrijver beweert dat sinds trifid niet meer op de 
Zijdehoenders zit zij aanmerkelijk minder vrucht-
baar zijn gewórden wat hij al wist omdat ‘men’ juist 
selecteerde op wél doorntjes daarvoor (terwijl het 
standaardmatig was toevallig).
Zijn 'onderzoek' wat hij meldt als bewijs voor deze 
stelling is niet te vinden in Poultry Science of Journal 
of Heredity of welk wetenschappelijk blad dan ook.

Trifid
Die drie doorntjes heet ‘trifid’, welke naam reeds in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw gekozen is. 
Er is geen symbool aan toegekend en geen onderzoek 
naar gedaan. Wel heeft een (nu) wetenschapper ermee 
geëxperimenteerd. 
Trifid is dominant en makkelijk eruit te fokken. 
Fokonzuivere trifid geeft twee of drie doorntjes op 
een rozenkam. 
Maar er zit een addertje onder het gras. 
Er zijn twee 'soorten' trifid qua uiterlijk...

Als er een Kuifhoen (duplex kam) ingekruist is in 
de Zijdehoenders kan de rozenkam zich aan het eind 
opsplitsen in twee of drie puntjes wat lijkt op trifid. 
Er is ook melding gemaakt van fokzuivere rozekam 
op Zijdehoenders met structureel twee kamdoorntjes.  
Punnett vond trifid alleen op de Zijdehoenders, ont-
kent dat er walnootkam in zit, houdt vast aan enkel 
rozekam, nooit is erwtenkam (wat in walnoot zit) 
aangetoond.

DE PLOTSELING 'minder vruchtbare' 
               ZIJDEHOENKAM over kamdoorntjes en vruchtbaarheid

Kamvormen:
...+ enkele kam
D staat voor duplex, over de lengte 
gespleten
D^V twee hoorntjes kam (Kuifhoen) 
of bladerkammetje op de Houdan
R rozekam
P erwtenkam
RRPP walnootkam

Op tuinvee.nl nog een kamverhaal 
over fokonzuivere enkele/duplex kam 
en zgn. bekerkam bij het Lasne hoen 
en de Augsburger. CITAAT: uit artikel van Ringnalda 

'Fout Ondergrondje' febr. 2010:

d. Kamdoorns
Zijdehoenders hadden een walnootkam met 
drie kamdoorns, berustend op hetzelfde 
gen als bij Belgische krielrassen, zoals 
van Gink zo fraai afbeeldde. De kam werd 
achtereenvolgens ook uitgescholden voor 
aardbei- en moerbeikam. Kamdoornloze 
dieren (recessief!) werden uitgeselekteerd, 
want die bevruchtten minder goed. Plotseling 
moesten de kamdoorns verdwijnen, notabene 
een kenmerk dat dit ras wereldwijd sinds 
mensenheugenis bezat. Het moest een 
'gemodificeerde rozekam' worden. Ik 
schreef daarover in 1981 in het Zwitserse 
'Tierwelt' een artikel om te waarschuwen 
tegen deze eis, want onderzoek had toen 
al aangetoond dat kamdoornloze dieren 
aanmerkelijk minder vruchtbaar waren dan 
dieren met kamdoorns. Het mocht niet baten, 
de fokkers moesten de kamdoorns inruilen 
voor peren, gebakken wel te verstaan, want 
het uitkomstpercentage is nu veel lager dan 
vroeger. In het juli/augustusnummer '08 van 
het digitale tijdschrijft Aviculture-Europe 
vindt u een leuk en zeer nuttig artikel waarin 
verschillende onderzoeken naar de relatie 
tussen vruchtbaarheid en kamdoorns/rozekam 
vertaald en beschreven. (zijn).
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Trifid of duplex kam op Zijdehoenders?
Dr. Ron Okimoto over de trifid rozekam op Zijde-
hoenders:
“Ik heb gespeculeerd dat de trifid rozekam op Zij-
dehoenders beschreven door Punnett een duplex 
rozekam zou kunnen zijn. 
Duplex D^V reduceert de kammassa enorm en grotere 
kuiven worden daarmee geassocieerd. 
Aangenomen zou kunnen worden dat rassen met grote 
kuiven duplex dragen. 
Duplex produceert twee of drie kamdoorntjes aan de 
achterkant van de ‘afgesneden’ rozenkam in plaats 
van eentje      op Zijdehoenders. Het is dus een soort 
rozekam met zijspranken met een veel kleinere kam-
massa.”

Ook hier is er geen enkele indicatie dat deze ‘roze-
kamveranderaar’ invloed zou hebben op de vrucht-
baarheid. 
Duplex doet dat zeker niet, als deze theorie dat de 
rozekam (R) op de Zijdehoenders een duplex rozekam 
is, meegenomen wordt.
Duplex is in dit geval eruit te fokken wat de kammassa 
doet toenemen en de kuif weer doet krimpen. 
Ook in dit geval blijft R verantwoordelijk voor ver-
minderde vruchtbaarheid en het af en toe voorkomen 
van een enkele kam.

Boven en rechts: Silkie 
zonder dat er geselecteerd is.
Hierop is te zien dat het een 
gemodificeerde rozekam 
is. Oorsprong trifid niet 
duidelijk. Zoals boven zo zien 
die drie doorntjes eruit.

Onder: rozekam bastaard 
uit Sebright. Let op de 
kamcontour en structuur.

Rechtsonder: Amerikaanse 
Silkie, kam vertoont duplex 
kenmerk.
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Eerder kan aangenomen worden dat met het uitse-
lecteren van duplex de kuif op de Zijdehoenders 
gekrompen is, zo de kamdoorntjes afkomstig zijn 
van duplex en niet van trifid. Wanneer werd besloten 
dat de kuiven kleiner moesten? Toen de doorntjes 
afgeschaft werden?
Amerikaanse Zijdehoenders hebben gigantische 
kuiven, de kammen van die dieren vertonen alle 
kenmerken van duplex x rozekam als je naar de kam-
aanzet kijkt waar de gemodificeerde rozenkam nogal 
eens een splitsing boven de neus laat zien. Door de 
enorme kuif is de kammassa substantieel afgenomen. 
Het eruit fokken van duplex heeft óók geen invloed 
op vruchtbaarheid.

Rozekam (O-kam met 
dubbele kamdoorn) van 
een Assendelfter hoen, 
mislukte dus, van hun 
website.

Onder: Bosvoordse.

Rechtsonder en middenonder: Kammetjes van 
Watermaalse baardkrlelen. Deze hebben trifid.

Boven: Zwarte Zijdehoen Amerika, daaronder 
rozekam van een Wyandotte. Niet veel verschil in 

structuur als je niet zwaar selecteert. 

Boven Amerikaanse Zijdehoenders, 
onder mislukte rozekammige 
Wyandottekam met kenmerkende slag 
halverwege, waar kennen we die van? 
Het 'gleufje'?
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Amerikaanse standaard voor Zijdehoenkam:
Silkie: An almost round, somewhat lumpy comb, in-
clined to be greater in width than length; covered with 
small corrugations on top and crossed with a narrow, 
transverse indentation slightly to front of the middle 
of comb. Sometimes two or three small rear points 
hidden by crest, others without points. Generally 
considered to be genetically a rose comb, changed 
by rose comb plus crest.

De kam van de Zijdehoenders is een fokonzuivere 
kam?
Eerder zouden de fokkers van Zijdehoenders daar eens 
onderzoek naar kunnen doen: of dieren die nog wel 
kamdoorntjes hebben een grotere kuif laten zien.... 
want in Amerika zijn kamdoorntjes wel toegestaan, 
alwaar gigantische kuiven en dezelfde ‘problemen’ 
met de vruchtbaarheid. Dus daar dragen de doorntjes 
ook niks bij aan de vruchtbaarheid.
Dat Zijdehoenders een rozekam hebben blijkt uit het 
regelmatig opduiken van enkele kammen.

Dat trifid een van oorsprong bestaande raseigen-
schap is, is niet aangetoond
Gedetailleerde bestudering van antieke prenten van 
Zijdehoenders laten allen een relatief kleine vrij ronde 
kam zien en geen kamdoorntjes.
Eerder lijkt het dat door kruising met een Kuifhoen, 
ver voor de tijd van Ringnalda, indien drie doorntjes 
z’n oorspong in duplexkam heeft, de kuif heeft doen 
toenemen (VS). Op oude prenten hebben Zijdehoen-
ders een bescheiden kuifje. Zulke dieren zullen dan 
wel trifid kunnen hebben maar dit is nergens afge-
beeld. Trifid heeft géén invloed op de kuifgrootte, 
zie de Watermaalse en de Bosvoordse krielen. Het is 
pas relatief kort geleden (2005) dat er geen imports 
meer mogelijk zijn van Amerikaanse Zijdehoenders. 
Dikke kans dat er nog duplexbloed in de Continentale 
Zijdehoenders zit die fikse kuiven hebben... dat weten 
de fokkers van grote kuiven, die kunnen de doorntjes 
nog tegenkomen...

Trifid of duplex is een tierelantijn eigenschap die 
niets verandert aan de rozekammigheid welke de 
oorzaak is van verminderde vruchtbaarheid bij élk 
rozekammig ras.
Daartoe haalt de schrijver het artikel aan: ‘Kopje 

koffie haan? Aviculture-Europe juli/augustus 2008 als 
bewijs van zijn stelling. Geen bronvermelding dat ik 
wederom de schrijver van dat artikel ben.
Er staat echter niks in dat artikel over trifid en het al 
of niet invloed hebben daarvan op de vruchtbaarheid 
bij rozekammigen.
Eerder wordt juist zijn stelling onderuit gehaald als 
zou trifid dat voorkómen bij de ‘walnootkam’ van 
de Zijdehoenders want het probleem zit in R van 
Rozekam. 
Nog een omissie: walnootkam is erwt x roze, er is 
nooit erwtenkam aangetoond in Zijdehoenders. 
Zijdehoenders hebben een rozekam, al of niet met 
duplex, al of niet met trifid. 
De rozekam van de Zijdehoenders heeft dezelfde 

Zomaar wat oude plaatjes van internet. Waar zijn 
de drie doorntjes? Als die zo kenmerkend waren 
dan hadden de tekenaars dat niet over het hoofd 
gezien...

kamgladmaker als die in Wyandottes zit.
Trifid of duplex zegt tevens niks over vruchtbaar-
heid want nooit is een pleiotrofisch effect daarvan 
aangetoond.
Pleiotrofisch betekent dat een eigenschap voor één 
bepaald iets ook invloed heeft op iets totaal anders, 
bijv. het verdwijnen van lellen bij de 3d-baard (nb. dit 
is geen ‘ruimte’ probleem).

Conclusies: Trifid en/of duplex heeft ècht niets te 
maken met vruchtbaarheid. De plots verminderde 
vruchtbaarheid bij Zijdehoenders die Ringnalda 
constateert sinds trifid verboden is, moet dus een 
andere oorzaak hebben. Theoretisch is er niks aan 
de (on)vruchtbaarheid veranderd met of zonder 
kamdoorntjes want wordt veroorzaakt door R, 
rozekammigheid. 

Mijn artikel “Kopje koffie haan?” heeft niks met 
trifid te maken en onderbouwt niet de stelling van 
de schrijver als zou mijn artikel daar een bewijs 
voor zijn.
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Een gruwel voor Zijdehoenfokkers maar razend interessant 
als je antwoorden zoekt. Die met die twee hoorntjes is een 
echte duplex kam. Of het nu om fokonzuivere duplex gaat of 
trifid dat is niet te zien op déze foto's van Silkies.

Hoen links is natgemaakt zodat de kam goed te 
zien is. Let op de gespleten (duplex) kamaanzet 
op de neus. Een fokonzuivere duplex geeft geen 
verhoogde neus zoals op de haan hieronder. 
Boven lijkt om een duplex rozekam te gaan. 
Amerikaanse foto's want daar zijn nog volop 
kamdoorntjes.


