
  

Aandachtpunten bij het keuren van Zijdehoenders en hun 
dwergvorm

Type en bouw

Haan.
● Romp breed, kort en gerond, achterlijf diep en vol, houding horizontaal.

● Rug breed, kort, in een holle lijn oplopend naar de staart, zadel breed.

● Borst breed, goed gerond en diep.

● Vleugels kort, breed, vrijwel horizontaal en goed aangesloten gedragen, de uiteinden 
schuilgaand onder het zadelbehang.

● Staart kort, afgerond, vol, vrij hoog gedragen.

● Loopbenen nauwelijks middellang.

Hen
● Romp meer gedrongen met een breed en vol zadelkussen en een diepere borst



  

● F  type
● Zg bouw (kan iets 

breder en ronder)
● F ruglengte en 

afronding
● Zg  staart (kan iets 

voller)
● F pootlengte
● F kopvorm
● G vleugeldracht



  

● F type
● F bouw
● F staartdracht en 

vulling
● F ruglengte
● F kopvorm
● F pootlengte
● Prima dier



  

● G type (borst moet 
lager)

● Zg bouw (kan iets 
breder)

● F ruglengte
● F pootlengte
● F staartvorm
● F kopvorm



  

● G type (rug te lang)
● Zg bouw (iets ronder 

gewenst) 
● G staart (te laag 

gedragen en te spits)
● F pootlengte
● Zg kopvorm
● Zg vleugeldracht



  

● G type (staartdracht 
te laag en rug te lang)

● F bouw
● G staartvorm (mist 

zijdevederigheid en 
afronding)

● F vleugeldracht
● F pootlengte
● Zg kopvorm



  

● Zg type
● Zg bouw (kan iets 

breder en meer 
afgerond)

● F pootlengte
● Zg staartvorm (iets 

spits
● Zg kopvorm



  

● Dwergvorm parelgrijs
● F type
● F bouw
● F staartdracht en 

vorm (mooi afgerond)
● F vleugeldracht
● F pootlengte
● Zg kopvorm



  

● G type (te veel 
opgericht)

● G ruglengte (te lang)
● G pootlengte (te lang)
● G staartvorm en 

dracht
● F vleugeldracht
● Zg kopvorm



  

● Dwergvorm
● Zg type
● F bouw
● G staartvorm (mist 

ronding en 
zijdevederigheid)

● F vleugeldracht
● F pootlengte



  

Conclusie
● Een mooi zijdehoen moet 

breed, goed gerond, laag 
op de poten, geopende 
bevedering, korte hoog 
gedragen afgeronde staart 
hebben

● Geen gierhakken gewenst!
● De kop moet harmonieus 

zijn ten opzichte van de 
rest van het lichaam, hetzij 
kort en rond, dat helpt ook 
het type bepalen

● Hiernaast een U- dier die 
aan die eisen voldoet



  

Kamvorm bij zijdehoenders
● Walnootkam, dit kamtype is het resultaat van de tegengestelde actie van de roze- en 

erwtenkam volgens Bateson en Punnett. Walnootkammigen kunnen verschillende 
genotypen hebben. Dit type is een karakteristiek van o.a. de Chantecler, Kraaikop, 
Maleier en Orloff. Bij Chantecler spreekt men van een kussenkam, bij de Maleier van 
een aarbeikam, het zijn fenotypische verschillen. De walnootkam is meestal kleiner 
dan de roze- of erwtenkam. Meestal zit er een ondiepe dwarsgroef of dwarsgleuf in 
die het achterste tweederde deel scheidt van het voorste.

Goed vooraan op de kop geplaatste walnootkam met een 
dwarsgroeve in het midden en zonder doorns, donker purper 
van kleur.

● Baardloze zijdehoenders kunnen een perfecte walnootkam hebben en ook 
mooie  kinlellen.

● De dwarsgleuf zit er vanwege het botsen met de achterliggende kuif.



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm , niet te 

groot, met een mooie 
dwarsgleuf en vrij van 
uitsteeksels

● Kleur mag nog iets 
donkerder

● F plaatsing op de 
voorkop



  

● Standaardmatige kam
● G kamvorm
● Iets te grof, veel te 

rood, te veel putjes op 
de bovenkant, 
onzuivere dwarsgroef

●  2 predikaten 
verminderen?



  

● Standaardmatige kam
● F  kamvorm en kleur
● U  koppigmentatie en 

oorkleur
● Met voldoende grote 

kinlellen!



  

● Onzuivere kamvorm 
met veel puntig 
kamwerk die leiden 
tot de doorntjes

● Altijd een 
uitsluitingsfout



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm met een 

mooie dwarsgleuf en 
kleur

● Is niet te groot en 
goed voorop 
geplaatst



  

● Standaardmatige kam
● G kamvorm, te lang 

en de dwarsgleuf 
ontbreekt

● F kamkleur en textuur
● 2 punten 

verminderen?



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm, mooi kort 

en goed van textuur
● Dwarsgleuf ontbreekt 

en de kleur is te rood
● 2 punten 

verminderen?



  

● Zg kamvorm hen
● Kam met twee kleine 

doorntjes
●  F kamkleur en 

kamgleuf
● Uitsluiten of flink 

drukken?



  

● M kamvorm, wat lang, 
dubbele kamgleuf, 
begin van 3 doorntjes, 

● F kamkleur
● Uitsluiting gewenst
● Zerotolerancie voor 

dergelijke kam?



  

● 4 weken oud, hen
● Doorntjes al 

zichtbaar, kleur kam 
erg licht

● Fijn kamwerk, 
nultolerancie

● Opruimen gewenst, 
zeker niet 
tentoonstellen



  

● Standaardmatige kam 
4 weken oud, haan,

● Zg kamvorm en 
kamkleur

● Kamgleuf moet nog 
verder ontwikkelen

● Beloftevol



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm en 

kamgleuf
● F kamkleur
● Struktuur is iets grof, 

kam mag niet groter



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm en 

dwarsgleuf (goed 
kort)

● G kamkleur
● Bleek in het gezicht
● Twee predikaten 

verminderen?



  

● Standaardmatige kam
● Zg kamvorm 
● F kamkleur 
● F dwarsgleuf en 

kamstruktuur



  

● Standaardmatige kam
● Zg kamvorm
● U kamkleur
● Onzuivere dwarsgleuf
● F keellellen



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm en 

dwarsgleuf
● G kamkleur
● Eén predikaat 

verminderen?



  

● Standaardmatige kam
● F kamvorm en 

dwarsgleuf
● Zg kamkleur



  

● F kamvorm en kleur
● Dwarsgleuf kan 

duidelijker
● Een predikaat 

verminderen?



  

● Kam met grote 
doorntjes

● Kleur ook te rood

● Altijd een uitsluiting
● Nultolerancie



  

● Standaardmatige kam
● Zg kamvorm 

(dwarsgleuf ontbreekt 
en bovenkant kan 
donkerder)

● Zg gezichtpigmentatie
●  2 punten 

verminderen?



  

Conclusie
● Tussen de standaardmatige kammen is er nog veel variatie

● Kies voor kammen met een mooie dwarsgleuf

● Kies voor middelgrote harmonieuze kammen zonder fijn kamwerk zoals bij sommige 
rozekammen

● Let op de donkere tot purpere kamkleur met aandacht voor de onderlinge kleurslagen

● Koekoekkleurige dieren hebben rode kammen

● Druk flink het predikaat bij te grote kammen

● Druk het predikaat voor duidelijke fenotypische verwijzingen naar de erwten- en 
rozekam

● Erwtenkam (drierijig) zoals o.a. bij de Araucana, Twents hoen, Sumatra, Brahma is 
niet gewenst

● Rozekam kent verschillende verschijningsvormen en is in combinatie met de kuif een 
opstapje voor de kamdoorntjes

● Een strenge fokselectie op de kammen is noodzakelijk



  

Slag- en staartpennen

● Er zijn vier ankerpunten om de zijdevederigheid 
te beoordelen, nl. de slagpennen, de sikkels 
(haan) ,het dons en de staartpennen

● De staart moet rond, zacht en soepel zijn
● Wanneer men de hand door de staart laat 

glijden mag men weinig weerstand ondervinden
● Slagpennen hebben aan de basis een deel die 

niet zijdevederig is, en het overige deel 1/3 veer 
op het einde, moet goed zijdevederig zijn

● Alle nieuwe kleurslagen staan nog niet op 
dezelfde hoogte als de witte op dit onderdeel



  

● G zijdevederig
● Zg kleine slagpennen
● Bij de grote 

slagpennen zijn er 
een aantal te 
zijdevederig

● Veerbeschadiging?



  

● M  zijdevederig
● Alle slagpennen 

vertonen te weinig 
zijdevederigheid en 
gelijken nog te veel 
op de gewone veren

● Te weinig rafels



  

● M  zijdevederigheid 
● te weinig 

zijdevederigheid in 
slagpennen en 
dekveren

● Te weinig rafels



  

● G zijdevederig
●  Te grote openingen 

tussen de pennen, 
mist textuur

● F dekveren
● Te veel rafels



  

● M zijdevederigheid
● Vleugel niet compleet, 

mist zowel grote als 
kleine slagpennen

● Zg dekveren
● Uitsluiting



  

● F zijdevederigheid
● Mist nog iets 

zijdevederigheid aan 
de uiteinden van de 
pennen



  

● U  zijdevederigheid
● Prima slagpennen en 

dekveren
● Mooie vleugel



  

● U staartpartij
● De sikkels zijn breed 

en zacht en het 
geheel is mooi 
afgerond

● Prima rafels



  

● F  zijdevederigheid in 
slagpennen en 
dekveren

● F staartvorm, dracht 
moet hoger

● F kinlellen voor 
baardloos

● Geen wam!



  

● F types in groothoen 
en dwergvorm

● Tussenvormen zijn 
niet gewenst

● Dwergen mogen niet 
te klein worden

●  (600 - 500 g) jong
● Grote niet te groot 

(1,4 - 1,1 kg) jong



  

● G staartpartij
● Moet meer 

zijdevederig zijn en 
beter afgerond

● Dracht moet hoger
●



  

Conclusie

Hanen- en hennenstaarten zijn erg gelijkend

Staartstuurveren zijn aan de basis gesloten en de 
uiteinden zijdevederig of rafelig

Spleetvleugels komen veelvuldig voor

Staartpartij moet goed gevuld zijn met donsrijke 
veren

Staart is kort, vol, afgerond en vrij hoog gedragen



  

Berusting

Keur naar de huidige stand van het ras en kleurslag

De huidige standaardeis voor het ras is foktechnisch haalbaar zonder 
gevaarlijke neveneffecten

De walnootkam past prima bij dit ras

Etaleer geen gebrek aan opportunisme, maar laat toch uw keurziel ook 
meespreken

Dierenkennis is niet altijd gelijk aan menselijke wijsheid

Samensteller Wilfried Lombary           Foto's Matthieu Leuridan

Keurmeestercongres Beek Nederland  7 mei 2011



  

Slot

Bedankt voor jullie bereidwillige 
aandacht en eindeloos geduld
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