CITROEN OP ZIJDEHOEN IS ANDERS
Kleurengenetica bij de
Zijdehoenders

... is niet anders dan bij andere kippen
zij het dan dat Zijdehoenders wel wat
extra’s bezitten. Ze zitten volgepakt met
tierlantijntjes die je ook wel bij andere
rassen ziet, echter zelden tegelijkertijd
in één kip.
Naast zijdevederigheid, 5 tenen per
poot, een kuif, pootveren, valt bij
Zijdehoenders ook het zwarte vel op.

die donkere beentjes moeten hebben,
dat gaat ook bij hen niet lukken dus
leigrijze beentjes worden wit.

B/b+, id+/id+,
lav/lav, Fm/Fm:
blauw vel

B/b+, id+/id+,
Fm/Fm: wit
vel

B/-, id+/-, Fm/
Fm: wit vel

De koekoek veerkleur op een
zwartvellige kip is een mooi
voorbeeld om aan te geven dat

Kam/oogkleur: id+, Fm

Zwart vel

Nou ja, niet bij alle kleuren Zijdehoenders, de zwart koekoekkleurigen
hebben geen zwart vel maar wit vel met
blauwe vlekken en bij hennen kan het
vel een blauwe gloed hebben omdat het
gen B (barred/koekoek/gestreept) er
incompleet in zit in plaats van compleet
omdat de kleur geslachtsgebonden is.
De velkleur van een koekoekkleurige
Zijdehoenhen (B/- donkere koekoek) is
dus niet maatgevend voor de velkleur
van een fokzuivere B/B koekoek
Zijdehoenhaan (lichte koekoek)
domweg omdat er minder tegenhouder
van zwart in zit.
Doe je er parelgrijs bij in dan krijg
je parelgrijs koekoek, die kleur staat
wat meer pigmentatie in de huid toe.
De reden is niet bekend, een split
parelgrijs koekoek zie je weer niks
aan qua velkleur. Er wordt wel gezegd
dat het wel mogelijk is het vel van
een Zijdehoen waar koekoek (B) in
zit zwart is te krijgen als je er maar
genoeg zwart in stopt. Zo werkt het
niet want koekoek heeft geen invloed
op het verenzwart in de huid in de zin
van: stop er maar genoeg in (steeds
terugkruisen op zwart) dan wordt de
zwarting van de huid zwaarder. Dat
werkt wel als je meer zwart in de véren
wil krijgen, echter in dit geval gaat
het om zwart in de huid van een ras
dat zwart vel moet hebben volgens de
standaardbeschrijving.
Gelukkig is er al een aantal jaren
geleden de aandacht op gevestigd
dat zwart vel het niet 'doet' bij
koekoekkleur op Zijdehoenders.
Dit is dan ook zo opgenomen in de
standaardbeschrijving. En terecht.
Hetzelfde verhaal geldt ook voor rassen

Blauw oor: Fm
Geel: Co, Db, Pg, pg+
Geel: s+, Di, ig, Ar+

met betrekking tot
de invloed van
veerkleurgenen op
andere onderdelen
van de kip. Een
veerkleurgen maar ook
een tierlantijntjesgen

een veerkleurgen in staat is ook invloed
te hebben op velkleur en zo zijn er wel
meer genen die dat doen op diverse
rassen, niet alleen bij Zijdehoenders.
Verenzwart heeft invloed op de
pootkleur als er niet een tegenhouder
daarvan in zit. Iets donker pigment in
de buitenste huidlaag bij een zwarte
kip (m.u.v. zwarte Leghorn of grijze
Sussex) wordt als normaal gezien.
Echter, als je aan zo'n kip witgepareld
toevoegt dan óf verdwijnt die donkere
tint helemaal, of deze wordt vlekkerig.
Dit wordt geaccepteerd want hoort bij
het gen voor witgepareld (mo).

Onderdons: eb, eWh
kan óók inwerken op
andere onderdelen dan
het beoogde. Dit heet:
pleiotropisch effect, een
bijeffect. Die effecten kunnen
minimaal zijn of behoorlijk, denk
aan het dodelijk zijn voor het
embryo van bepaalde genen als ze
fokzuiver zijn.

Hollandse krielen en Baardkuifhoeders
moeten donkere poten hebben, dat heet
in de hobby leigrijs. Echter, maak je
een buffkleurige Hollandse kriel of een
kakelbont Baardkuifhoen, dan klopt
ineens de pootkleur niet meer met de
standaard.
Fokkers krabben zich achter de
oren wat ze fout doen want een 'niet

Het bijeffect van koekoek op de
poot-, oog- en velkleur is bekend.
Ook witgepareld (mo) kan invloed
hebben op de pootkleur (kakelbonte
Baardkuiven kunnen lichte poten
hebben) en bij de buff Hollandse kriel
verandert de roodverdunner 'dilute' (Di)
de donkere pootkleur in een lichtere
tint, zij het wat minder als er nog wat
zwart in de staartkleur blijft zitten, het
gen is minder extreem dan koekoek (B).
Er is bij de standaard kleurbeschrijving
geen rekening gehouden met het feit
dat er zwart pigment nodig is bij

Zwart vel: id+, Fm, W
standaardmatige' pootkleur levert geen
punten op of zelfs een O want fout is
fout.
Gelukkig komt er wat consensus
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Koekoek (B) heeft invloed op:
Veerkleur, oog-, vel- en pootkleur,
hoornkleur
Witgepareld (mo)heeft invloed op:
Veerkleur, oog-, vel- en pootkleur,
hoornkleur
Dilute (Di) heeft invloed op: Rood
pigment, zwart pigment in oog-,
vel- en pootkleur
Columbia (Co) heeft invloed op: Verdeling zwart en rood pigment, licht
rood pigment op wanneer fokzuiver
Db (zwartstaart-gen) heeft invloed
op: Verdeling zwart en rood pigment, licht rood pigment op indien
fokzuiver
Pg (patroongen) heeft invloed op:
Zwart pigment, zowel fokonzuiver
als fokzuiver
id+ (dermaal melanine) heeft invloed op: Poot-, oog-, velkleur als er
Fm in zit, zonder Fm op pootkleur
Fm (fibromelanose, zwart vel) heeft
invloed op: Vel-, oog-, poot-, vlees,
hoornkleur en is afhankelijk van de
aanwezigheid van id+
De expressie van id+ wordt beïnvloedt door: B (koekoek), mo (witgepareld), Di (goudverdunner) .

donkerpotige dieren. Buff kippen die
donkere poten hebben, hebben dus een
'probleem' als men vasthoudt aan het
raskenmerk donkere poten. Iets wat niet
meespeelt bij rassen die lichte poten
hebben, daar kun je ongestraft het zwart
uit kieperen.
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Wat is citroenkleur bij kippen?

Citroenkleur is een hobbynaam en
zegt daarmee niets over wat er in de
kip zit. Dit geldt ook voor andere
fantasienamen voor kleuren op kippen.
Citroenkleur bij Zijdehoenkrielen is
door de manier van maken op meerdere
manieren ontstaan en dat verklaart,
net als bij buffkleur, zij het in mindere
mate, dat er tintverschillen en ook
kleurverdelingsverschillen tussen rood
en zwart in optreden.

Buff en buff op eb aziatisch patrijs en eWh
tarwe, plus mixen...

Het is nog niet zolang geleden dat
citroenkleur op een redelijk aantal
nakomelingen relatief stabiel vererfde.
Echter nog immer worden er dieren
geboren die de createur indertijd al
kopzorgen gaf hoe die kleurafwijkingen
toch mogelijk waren.
Het lastige is dat je meestal aan de
buitenkant niet kunt zien wat er in een
hoentje zit, dat weet je dan pas als je
ermee fokt en inteelt zodat wat erin zit
fokzuiver wordt en daarmee zichtbaar.
Anders blijft het een verrassing.
Nu kunnen verrassingen leuk
zijn, echter als je een officiële

standaardmatige kleur wil maken dan
moet deze uniform blijven door de
generaties heen waarbij er rekening mee
gehouden moet worden dat sommige
kleuren zwabberen qua tint.
Citroenkleur bij de Zijdehoenders is
bedoeld als een sterk verdunde gouden
grondkleur zoals citroenkleur bij de
Sebright visueel is. Dit is een stabiele
basis waarbij de grondkleur vóór de
verdunning qua intensiteit bepaald
wordt door het e-allel.
Dit is ook zo bij de buffkleurige

Buff op eb, grijs onderdons, onvoldoende
columbia-actie dus niet goed.

*) Zijdevederigheid heeft, in tegenstelling tot gladvederigheid, geen gesloten
veervlag dus de bovenkleur raakt vermengd met het onderdons als de veervlag
niet voldoende lang is ten opzichte van het onderdons. Bij zijdevederigheid is het
belangrijk dat het aandeel onderdons t.o.v. de veervlag beperkt blijft omdat de
kip anders de kleur van het onderdons krijgt in plaats van die van de veervlag.
Afhankelijk van de kleur van de kip is hier makkelijk of moeilijker op te selecteren.
En dit is weer afhankelijk van het e-allel. Het is makkelijker het opkruipen van
onderdons (ten behoeve van volume) onder controle te houden bij een kleur
waarvan de veervlag afwijkt van de onderdonskleur.

Amerikaanse buff op eWh tarwebasis. Zit geen zwart in.
Zijdehoenders. Bij de Zijdehoenders is
nooit een afspraak gemaakt welke tint
buff nu het mooist is. Dit is vastgelegd
bij de erkenning ooit, zonder dat men
wist wat erin zat. De dieren die erkend
werden hadden een matte buffkleur
zonder zwart in de staart en met wit
onderdons. Een beetje zoals wat er op
een Orpington zit qua tint.
Voelt u hem al aankomen waarschijnlijk
denkend aan de buffkleurige Hollandse
kriel met de lichte poten?

Buff en citroen kuikendons (eb).

Twee soorten buff, goud- en zilver
citroen en zwevers in 2007.
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De vale buffkleurige Zijdehoenders zijn
gemaakt op een goudtarwe (eWh) basis,
een kleur die zwartonvriendelijk is
omdat rood/goud voorgetrokken wordt
bij dit e-allel. Het is de basis die vanuit
de kippenkleurenfabriek het minste
zwart heeft meegekregen. Het bijna
witte onderdons mengt zich visueel
met de veervlag (die open is want
zijdevederig) waardoor de onderkant
van de kip tot wit aan toe kan zijn.*
Er zijn ook okergele welhaast soms
licht oranje buff Zijdehoenders. Deze
dieren zijn gemaakt op basis van goud

Aziatisch patrijs, een e-allel dat zwart
toestaat en deze dieren zijn dan ook te
herkennen aan wat zwart in de staart en
vlerken en grijs onderdons.
Citroenkleur op een Zijdehoen is een
door columbia's begrensd en waarvan
het rood lichter gemaakt goud is, of een
door columbia's begrensde zilveren, of
half zilver bij haan, met een aandeel
autosomaal rood wat netjes verdeeld is
over de kip.
De goud/rood verdunner 'dilute' heeft
invloed op de huidpigmentatie bij
hanen vanwege hun geslachtshormonen
waardoor de kam sowieso roder is.
Echter heeft dit ook invloed op de kam/
huid van de hen omdat zij slechts één
dosis id+ bezit. Bij Zijdehoenhennen
wordt ook rood in de kam gezien, maar
wel minder, verder is het zo dat hennen
'zwarter' zijn dan hanen, iets wat bij
tekeningpatronen zichtbaar is op het
zadel (loopt sneller dicht). Dat een hen
zwarter is dan een haan is goed te zien
bij zwarte Zijdehoenders, de hennen
vertonen doorgaans geen lekkage
van goud of zilver in de hals waar de
hanen, als zij op maximale hormonale
slagkracht zijn ietsje goud of zilver in
de de hals vertonen.
Er zijn dus diverse manieren
om citroenkleur te maken op de
Zijdehoender. Tijdens het maakproces
krijg je op zeker moment dat een
schijnbaar stabiel verervende kleur
ineens uit elkaar gaat spatten. Dat
moment vastleggen is belangrijk
omdat het inzicht geeft in wat er in
een kleur rondzwerft. Als je het uit
elkaar spatten juist kunt interpreteren,
haal je er de combinaties uit waarmee
fokzuiver is verder te gaan. Of je
komt tot de ontdekking dat je bepaalde
eigenschappen juist niet wil. Als je
weet wat je gebruikt hebt om een
kleur te maken, weet je ook waar
een ongewenst effect vandaan kan
komen. Dit laat niet onverlet dat je
bepaalde veerkleurgenen nodig kunt
hebben, die raseigenschappen zoals
velkleur negatief kunnen beïnvloeden.
Gelukkig wordt er steeds meer kennis
doorgegeven en legt men zich erbij
neer dat je niet álles kunt hebben. Zo
kunnen zo langzamerhand genetisch
onmogelijke eisen uit de standaards
gefilterd worden. Bijvoorbeeld
buffkleur. Aan buffkleur en ook aan
citroen zullen andere eisen gesteld

Citroen zonder ig of fokonzuiver ig, goudverdunner, zie
‘buff’ hals

Dilute heeft invloed op donker pigment, bij onvoldoende
zwart pigment wordt ook de
oogkleur te licht.

Wit en ‘zilver’ citroen, haantje met autosomaal rood, te
weinig.
Nog een zilver citroen (2009),
Columbia en Db zijn wel aanwezig, erg veel zwart, waarschijnlijk op basis van eb-buff.
Onvoldoende autosomaal
rood.

Links: miniatuur hoentje in
citroen, onduidelijk of deze
hen zilver is of goud.

Haantje rechts is oorzaak van ‘zilvercitroen’. Hij lijkt fokonzuiver voor goud of is gewoon zilver. Een hen kan alleen goud of
zilver zijn. Let op zijn vleugeldriehoek die is meer wit dan goud.
Met een op goud gebaseerde hen kan hij fokonzuiver zilveren
zoons maken. Zilver is dominant, zo kan een practisch witte
citroen ontstaan. Zijn dochters zijn zilver of goud.

Boven: twee eb buffs en een
eWh tarwe buff. Op tarwe
gebaseerde citroenkleur zal
zeer licht zijn en nauwelijks
zwart in de staart hebben,
resulterend in een rode kam
en te lichte ogen.

Let op halskleuren van citroen en buff. Deze donkere
buffs zijn gebaseerd op eb aziatisch patrijs en daarom
donker kaneelkleurig tot oranje. Een tint die niet gezien
wordt bij op tarwe gebaseerd buff. In dezelfde groep
links proto-citroenkleurigen .
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moeten worden als het een donkerpotig
of een lichtpotig ras is. Een buff
Orpington is geen buff Zijdehoen. De
eerste heeft witte poten, de tweede
hoort zwarte te hebben. Dit botst met
de kleurgenen die nodig zijn voor buff.
Het lijstje aan het begin van dit verhaal
geeft inzicht in de onmogelijkheden
als het velkleur versus veerkleur
betreft. Zeker bij een Zijdehoen is het
wel zo slim om rekening te houden
met de hoedanigheid van het ras,
het is geen Orpington hoewel de
standaardveerkleurbeschrijving daar
wel op is afgestemd. Je kunt nog zoveel
willen op papier, de natuur laat zich
maar tot op zekere hoogte dwingen.
Met genexpressie kom je een eind.
Echter, wil je iets vastleggen voor de
toekomst dan is het handig om rekening
te houden met wat kan en wat niet kan
om niet vast te draaien en een kleurslag
door een onmogelijke beschrijving
onaantrekkelijk te maken.

Fm, zonder id+.

Poten met fokonzuiver Fm
en id+. Fm is incompleet
dominant en laat zich ook
fokonzuiver zien in de
vorm van pigmentvlekken.
Fokonzuiver id+ doet niks. De
haan heeft id+/id+ nodig.

Hen, te lichte oogkleur, te lichte
kamkleur voor een hen. Enkele kam
want roze-deel is gestorven in het zaad
van haar vader. Prima fokhen.

Haan, goede (logische) huids(kam)
kleur, goede oogkleur. Rozekam.

Hen, goede oog- en huids(kam)kleur.
Foute kam: walnoot = geen lellen en
lelijke keelwam.

En ook al heb je voldoende zwart, dan nog
zal een haan die maximaal in de hormonen
zit, rood in het gezicht worden. De enige
manier om hier vanaf te komen is... Di eruit
en dan heb je geen citroenkleur.

Hoentje met kuikens, 2006, let op de verschillende kleuren
kuikendons. Kuikendons zag er in 2009 uit als op buff maar dan
geler met een Co kopstip en Db nekstreepje.
Donkere poten op
citroenpel. Waarom?
Omdat er voldoende
zwart aanwezig is.
Haan en hen zandkleur,
beiden lichte ogen en
velkleur. Eén van de uit
elkaar gespatte kleuren:
geen ig, verdunner van
geslachtsgebonden
rood/goud.
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