De Brahma verandert!
Eigenlijk is de titel van dit artikel niet juist.
Die zou eigenlijk moeten zijn: De Brahma is
veranderd! In grote lijnen is de stelling hoger
geworden en de rug-staartlijn strakker. Alleen
de standaardafbeeldingen zijn in Nederland
en in de rest van Europa nog als vanouds. Op
binnen- en buitenlandse tentoonstellingen
zien we over het algemeen dezelfde types
winnen en is er ook een redelijke eenheid
in de dieren die lage beoordelingen krijgen.
De middenklassedieren komen dan vanzelf
ook aardig met elkaar overeen. Over dit
veranderingsproces, maar vooral ook meer,
willen we u graag informeren.

Wit zwartcolumbia hen met kuikens.

(Geri Glastra)

Tekst: Geri Glastra

Populair ras
Wat de oorzaak van de populariteit van de Brahmakriel, maar vooral de grote Brahma is, kan verschillende
oorzaken hebben. Is het de typische Brahmakop en de
imposante verschijning op een mooi voetstuk, de statige
houding, of het beheerste, rustige en vertrouwelijke karakter en uitstraling? Vult u het voor u zelf maar in. De royale
keus in kleurslagen zal het waarschijnlijk niet zijn, want
er zijn diverse rassen waaraan de Brahma in dit opzicht

De huidige Nederlandse standaardtekening van de Brahma’s. Haan: hals wat kort,
staartdracht wat laag en rug-staartlijn wat hol en stelling wat laag. Hen: Staartdracht wat
laag, lichaam erg diep en stelling wat te laag. Ook de manchetten missen. (Archief KLN)

niet kan, maar overigens ook niet hoeft, te tippen. Aan de
geschiedenis zal het ook niet liggen, want de vele pagina’s die daaraan gewijd zijn, berusten veelal op gissingen
of verhalen die elkaar ook weer tegenspreken. Daarom
als vanouds: Geschiedenis is datgene wat overblijft, als
alles er al over gezegd is. Maar die geschiedenis spreekt
sommigen wel aan zoals de toom Cochins of Brahma’s die
gehouden werd door koningin Victoria.
Waarschijnlijk is het toch de enorme statige, rustige en

Nederlandse standaardtekening Brahmakrielen. Haan: rug-staartlijn
wat strakker, lichaam wat diep en stelling te laag. Hen: ook hier het
lichaam wat diep en de stelling wat te laag. (Archief KLN)
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Meerzomig zilverpatrijs hen en meerzomig patrijs haan uit de Duitse standaard. Hen: Fraaie rug- en borstbelijning en stelling, maar veel te weinig
volume achter de poten. Haan: Prima borstdiepte en stelling, maar staartdracht te laag, staartaanzet wat te smal en voetstuk beter van vorm.

Op deze afbeelding uit de Duitse standaard van de krielen is weinig af te dingen. Hooguit dat de borst van het haantje net even dieper mag
en het voetstuk wat beter van vorm.

fraaie verschijning van Brahma’s, in combinatie met de
bijzonder actieve en gezellige speciaalclubs in Nederland en België, die bovendien ook nog eens uitstekend
samenwerken.
Op de laatste Europashow 2015 in Metz werden 505 Brahma’s en 238 Brahmakrielen ingeschreven en overtroffen
daarmee alle rassen, mede door een grootse deelname
vanuit België. Op de jubileumshow van de Brahmaclub in
2016 met een internationaal karakter waren maar liefst 300
grote en 84 Brahmakrielen te bewonderen en op de Belgische clubshow, ondergebracht bij de grootste show van
België te Affligem in 2017, tikte de teller een recordaantal

van 345 Brahma’s en 138 Brahmakrielen. Allemaal prachtige aantallen, waar de meeste speciaalclubs alleen maar
van kunnen dromen.

De verschillende types
Sinds het verschijnen van de vijfdelige standaard rond
1955, waarin de nu nog geldende standaardtekening voor
het eerst werd geplaatst, is er best het e.e.a. veranderd.
Gek genoeg voldoet de standaardbeschrijving wel nog
steeds. Leden van de Nederlandse en Belgische Brahmaclub zenden niet zelden in het buitenland in, maar maken
dan, om aan de top mee te draaien, een net even andere
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keuze qua type. Vandaar dat de beide clubs gestart zijn
met het ontwikkelen van één standaardtekening voor heel
Europa. Wat zijn de verschillen en hoe zijn die ontstaan?
Oorspronkelijk bestond de Entente Européenne (EE),
hoofdzakelijk uit Nederland, België en Frankrijk. In Nederland werd in 1948 ook de eerste Europashow gehouden,
ondergebracht bij de 55ste Avicultura in de Houtrusthallen
in Den Haag. Waarschijnlijk stamt uit die tijd het verschil
tussen deze drie landen en Duitsland en de Duits georiënteerde landen in Europa. Denemarken, Spanje en Italië
hangen daar een beetje tussenin, ofschoon die met veel
rassen toch de Duitse richting aanhouden. Groot-Brittannië
en Ierland gaan geheel hun eigen gang, maar zitten met de
meeste rassen weer het dichtst bij ons (of wij bij hen).
Voor de Noordelijke Scandinavische landen lijkt een Europashow een brug te ver, zodat ik hun richting moeilijk kan
inschatten, ofschoon daar ook veel Nederlandse dieren
naar toe gegaan zijn. Wellicht zullen ze In Herning beter
vertegenwoordigd zijn en dan weten we meer. Er zijn dus
in feite twee kampen in Europa die we voor het gemak
maar het ‘originele’ en het ‘Duitse’ kamp zullen noemen en
waarbij bij sommige rassen de typeverschillen zeer groot
zijn. De benamingen ‘originele’ type en ‘Duits’ type sluiten
overigens ook uitstekend aan bij de richting die de EE
standaardcommissie al is ingeslagen door, heel verstandig,
een aantal rassen als ‘originele’ en ‘Duitse’ fokrichting te
erkennen. Twee voorbeelden daarvan zijn de Wyandottes
en de Araucana’s.
Maar nu terug naar het type van de Brahma. Hoe zit dat
Europees? Elk land heeft zo zijn eigen stijl en opbouw van
de rasbeschrijvingen, het landelijke jargon maakt het soms
nog wat moeilijker. Daarom is het niet makkelijk de standaarden te vergelijken, maar in grote lijnen komen ze met
elkaar overeen. Alleen door de verschillende afbeeldingen
blijken er nogal wat verschillen te zijn.
De afbeeldingen in de Franse, Engelse en Nederlandse
standaard laten middelhoog gestelde dieren zien, die door
de voetbevedering wat lager gesteld lijken te zijn. Alleen als
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Fraaie meerzomig blauwpatrijs hen uit de Duitse standaard qua hals en
lichaamsvorm, maar de stelling is wat laag en de staartdracht net even
hoger.
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de Fransen daarnaast ook de Duitse types in hun standaard
afdrukken, is niet meer te volgen welk type zij aanhangen. Het lijkt wel het ‘kool en de geitverhaal.’ In de Duitse
standaard (en daarmee ook de Europese) zijn namelijk maar
liefst drie verschillende hanentypes en twee hennentypes
opgenomen, die totaal niet op elkaar lijken. Veel Duitse,
Franse, Belgische en Nederlandse keurmeesters weten
meestal toch haarfijn de dieren goed op een rij te zetten en
de betere dieren laten winnen. Maar hoe mooi zou het zijn
als er één standaardafbeelding was. Overigens, de Belgen
hebben alleen een eigen standaard voor de Belgische rassen
en hanteren voor de overige rassen buitenlandse standaards, de Nederlandstalige veelal de Nederlandse.

Nu nog Europees
Nederlandse en Belgische dieren scoren in bijvoorbeeld
Duitsland ook hoog. De inzichten zijn dus best wel naar
elkaar toegegroeid. In feite zijn het de standaardafbeeldingen die verwarring zaaien, niet de beschrijvingen. De Ned.
Brahmaclub is daarom op zoek gegaan naar een afbeelding
die het dichtst bij haar ideaalbeeld komt. Die heeft zij
gevonden in de het schilderij van Delin van de meerzomig
zilverpatrijs Brahma’s. Na wat aanpassingen waren de
Ned. en Belg. speciaalclubs het gauw eens over de types
voor alle kleurslagen. Inmiddels zitten zij dus op één lijn,
nu de Duitsers nog. Zij zijn hierin cruciaal om tot algemene
Europese overeenstemming te komen. Met de Duitse speciaalclub zijn ook al diverse gesprekken geweest met veel
wederzijds begrip, maar er zijn nog steeds geen besluiten
genomen. De Nederlandse speciaalclub wil echter niet langer wachten met de fokkers en keurmeesters informeren
over haar standpunt.

De tekening van Delin uit 1945 die als basis diende voor de types,
zoals de Nederlandse en Belgische Brahmaclub nu de Brahma wil.
(Archief Geri Glastra)
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Het nieuwe type van de Brahma
De Ned. en Belg. speciaalclub willen een statige houding
met een brede korte kop met duidelijke wenkbrauwen, een
laag geplaatste drierijige erwtenkam, een vol bevederde
hals, een korte rug die in één lijn zonder onderbreking of
uitgesproken zadelkussen oploopt naar de middelhoog
gedragen staart, die ongeveer tot de hoogte van het midden van de kinlellen reikt. De borst moet breed, vrij vol en
vooral diep zijn. De loopbenen moeten goed bevederd zijn,
zonder dat de bevedering aan de tenen te royaal wordt. Om
aansluiting te vinden bij de rest van Europa moet bij ons
de stelling wat hoger worden en in de Duits georiënteerde
landen wat lager. Ondanks dat we weten dat de types per
kleurslag wat verschillend zijn, moeten we toch uitgaan
van één standaardafbeelding van haan en hen, zodat ons
ideaalbeeld duidelijk is.

Gierhakken of manchetten?
Gierhakken vallen onder de ernstige fouten. Dat was zo
en dat blijft zo, maar een volle voetbevedering verlangen
zonder gierhakachtige zachte bevedering is een onmogelijkheid. Daarom willen wij die zachte gierhakachtige bevedering, die deels in de donsbevedering schuilgaat en een
mooie afsluiting vormt met de voetbevedering niet alleen
toestaan, maar zelfs verlangen en ze tevens een andere
naam geven: manchetten. Als wij dat overnemen zitten we
op één lijn met de Duitse en Europese standaard.

Verschillen tussen groot en kriel
Bij de krielen wordt een verkleinde Brahma verlangd, maar
lukt nog niet altijd. Zo zijn de staarten in verhouding nogal
eens te groot en de vleugeldracht, m.n. bij hanen te laag en
zijn de koppen niet altijd typisch Brahma, doordat de kam
te groot is en de noodzakelijke wenkbrauwen niet aanwezig zijn. Dat laatste vooral bij de patrijsvarianten. Voor
die punten wordt, ook van keurmeesters, meer aandacht
gevraagd.
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Verschillen per kleurslag
Van de oude en goed doorgefokte kleurslagen kun je verschillen benoemen. Dat lukt bij de nieuwere kleurslagen
vanwege de grotere variatie nog niet echt. Door de snelle
ontwikkeling van nieuwe kleurslagen komt het type nogal
eens op de tweede plaats en begint het goed vastleggen
daarvan pas na de erkenning. Keurmeesters dienen dan
ook met raskennis sturend te keuren tussen wat verlangd
wordt en mogelijk is. De meerzomige patrijzen laten mooie
types zien die ons ideaal het dichts benaderen. Als die niet
voldoen, dan schort het meestal aan de borstdiepte, terwijl
vaak de hanenstaarten niet klaar of te rommelig zijn. Bij
Columbiavarianten zie je regelmatig goed gevormde hennen, maar stoort bij hanen vaak het V-vormige type door
een veel te ondiepe borst en nauwelijks ontwikkelde buik
met donspartij. Je ziet die types zo vaak, dat keurmeesters
geneigd zijn dergelijke types toch hoog te bekronen, als er
maar een fatsoenlijke kop en staart op zit.

Het ideaalbeeld van haan en hen zoals we die nu wensen en waarover overeenstemming is bij de Nederlandse en Belgische speciaalclub en
begrip bij de Duitse speciaalclub. (Afbeelding Berend Beekhuis).
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Aandachtspunten bij de beoordeling
De Brahmaclub vraagt ten aanzien van het aangepaste
ideaalbeeld bij het fokken en beoordelen van Brahma’s en
haar dwergvariant aandacht voor de volgende punten. Wat
de verschillen met de standaarden zijn, wordt met afbeeldingen duidelijk gemaakt. Dat spreekt het duidelijkst.
Naast het nu gewenste algemene typebeeld zijn er nog
meer punten waar de speciaalclub aandacht voor vraagt.
•	Aan een Brahma zitten veel onderdelen, die beoordeeld
moeten worden. Zo worden er hoge eisen aan de korte
brede kop met wenkbrauwen gesteld, de statige en zeer
rastypische vorm en voetbevedering. Daarom zuinig zijn
met aftrekpunten, anders blijft er al gauw niets meer
over van het predicaat, terwijl er toch een mooi dier in
de kooi zit.
•	Grote Brahma’s moeten nogal eens meer volume tonen
en de krielen minder.
•	De houding moet statig zijn. Het type moet symmetrisch
zijn t.o.v. de loopbenen. Het volume voor en achter de
loopbenen moet ongeveer gelijk zijn.
•	Een goede Brahma heeft een volle halsbevedering die de
hals bijna geheel omsluit, vooral de hanen. Als de haan
het karakteristieke knikje achter de kop toont, zit dat
meestal wel goed.
•	Let op voldoende borstbreedte en vooral -diepte.
•	De staart van hanen moet minstens redelijk afgedekt zijn
om voor een F type in aanmerking te komen.
•	Let ook op een voldoende breed zadel. De staart moet
open zijn en een omgekeerde open V vormen of zelfs bij
hanen enigszins een U-vorm, omdat de sikkels er wat
plat op liggen.
•	Let verder op de beenstelling, niet te hoog en niet te
laag. De lichaamsdiepte moet het van de pootlengte winnen. Met wat langere beenlengte bij jonge hanen soepel
omgaan.
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Roodgeschouderd meerzomig blauwzilverpatrijs haan met nogal wat
aanmerkingen: rug-staartlijn niet strak genoeg, staartaanzet te smal
en staart te geknepen, buik te veel opgetrokken en voetbevedering
niet fraai.
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•	Verder moeten Brahma’s iets gehoekt in de hakken staan
als ze tot rust gekomen zijn.
•	De kop moet kort en breed zijn en moet duidelijk
wenkbrauwen tonen. Als je van bovenaf de bolling van
de ogen nog kunt zien, mist het dier voldoende wenkbrauwen en is de kop meestal ook te smal (-1 punt en
als de kop ook nog te spits is, -2 punten). Graag rekening houden met het feit dat bij de krielen de meerzomig patrijsvarianten op dit punt achter lopen bij de
columbiavarianten.
•	De kam staat laag op de kop en heeft geen kamdoorn of
iets in die richting. Het kameinde moet afgerond zijn.
Goede contouren van de kam gaan voor een niet-strakke
drierijigheid. De middenrij mag echter niet ver boven
de buitenste twee uitsteken, dan G kam of nog beter het
probleem beschrijven.
•	De vleugels zijn goed horizontaal aangetrokken, bij de
krielen wat minder. Let op steekvleugels en kruisvleugels, dat laatste vooral bij de columbiavarianten.
•	Gierhakken zijn volgens de standaard een ernstige fout.
Als echter de bevedering aan de hakken zacht is en deels
in het dons verdwijnt zijn het geen gierhakken maar
manchetten en die horen erbij. Zolang ze voldoen aan
het criterium van manchetten, moet je daar niets over
zeggen. Wel rekening houden met het feit dat manchetten bij hanen wat stugger zijn dan bij hennen.
•	De voetbevedering moet een voetstuk vormen en dat
onderdeel graag apart beoordelen. Wij willen graag
royale bevedering aan de loopbenen en niet te royale
bevedering aan de tenen. Dat laatste i.v.m. dierenwelzijn.
Met een iets beschadigde voetbevedering kan het dier
toch in aanmerking komen voor F voetbevedering, mits
fraai van vorm.
•	Voetbevedering houdt in dat je extra alert moet zijn op
het ontbreken van nagels (mist 1 nagel max. ZG94, mist

Duitse standaard: wit-zwartcolumbia haan met het veel voorkomende
maar ongewenste V-vormige type en te krappe voetbevedering. Bij dit
type verworden de manchetten al gauw tot gierhakken.
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2 nagels =O), kromme tenen (echt krom =O, zijdelings
gedraaid niet), webvoet (=O) en een ontbrekend teenkoo
tje (=O), niet te verwarren met verkorte teenkootjes.
•	Door de voetbevedering zie je gebreken aan de loopbenen en tenen haast niet van buiten de kooi. Controleer
daarop in de hand en een eendenvoet door de loopbenen
met je duimen op de hakken te strekken. De achtertenen
moeten dan omhoog gaan staan. Heb je een verdachte
achterteen, dan goed in de kooi checken.
•	Aan een wat bleekgele beenkleur niet te zwaar tillen.
Daar zie je buiten de kooi niets van. Wel benoemen (dus
geen predicaat) maar niet zwaar laten meewegen in het
eindpredicaat.
•	Brahma’s hebben nog wel eens een krom borstbeen.
Altijd controleren!
•	De zoming en grondkleur van meerzomig patrijs hennen is over het algemeen minder in kwaliteit dan bij
Wyandottes. Als de buitenste zoom goed getekend is,
dan ZG zoming. Als die ook niet strak is, dan G zoming.
Indien de mantelbevedering overwegend alleen dwarsgestreepte tekening vertoont, deze fout als zodanig
benoemen en laten meewegen in het eindpredicaat.
•	Hou er wel rekening mee dat bij meerzomig blauwpatrijs
de tekening altijd minder fraai is en meer clementie is op
zijn plaats.
•	De grondkleur kan goed schoon zijn. Bij patrijs vaak
lichtere buitenzoompjes. Wel benoemen maar als het
gering is, niet in predicaat laten meewegen.
•	Denk erom, bij zilver is de grondkleur standaardmatig
grijs en niet wit verlangen!
•	Let op doorbrekende schachtstreeptekening bij meerzomig patrijs en columbiavarianten. Benoemen, maar
alleen in gevallen waarbij de schachtstreep duidelijk
doorbreekt (duidelijk afgekapte schachtstreep), dit in
predicaat laten meewegen.

Nog even één kleurslag specifiek, wit zwartcolumbia

De fraaie meerzomig zilverpatrijs winnende haan op de EE show
in Leipzig met F96, met toch nog een wens t.a.v. de borstdiepte.
(Rudi Proll)

Op dezelfde EE show de winnende buff zwartcolumbia hen U97 en
zowaar ook volgens onze begrippen geen wensen! (Foto Rudi Proll)

Dit geldt overigens ook voor de andere columbiavarianten.
De Brahmahaan wordt zonder zadeltekening verlangd
en daar hoort ook een witte donskleur bij, die bij hennen
wit tot licht-blauwgrijs is. Met zo’n donskleur fok je wel
veel moeilijker goede nakomelingen en voor je het weet,
ben je alle pigment kwijt. Dat past niet meer in de huidige
ideeën over gescheiden foktomen. Daarom pleit ik er voor
om, net als in de Europese standaard, de donskleur te
wijzigen naar grijs, mits die niet zichtbaar door het witte
bovengevederte is en ook iets schachtstreeptekening in
het zadel van de haan niet te bestraffen. Overigens, als het
vaste veerveld van de bevedering lang genoeg is, heeft de
donskleur geen invloed op het witte kleurbeeld. Het wit
wordt door grijze dons wel wat zilverachtig. Een langer
vast veerveld, waar geen dons doorheen komt, maakt in
meer opzichten een Brahma fraaier.
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Tenslotte
De speciaalclub is een gezellige en levendige club die
jaarlijks een fokkersdag op verschillende locaties houdt.
De verenigingsgeest zit er nog goed in, want de leden
vinden het een eer om de fokkersdag bij hen te mogen
organiseren. Ook de Jongdierendag is een groots Brahmafeest met meestal goed werk voor zo’n vijf keurmeesters.
Je kunt daarnaast ook lid worden van de Brahmaclub
België, wat veel leden over en weer doen. Je wordt dan
dubbel gekieteld, want België is zeker zo actief en gezellig
als Nederland. Overigens kun je bij de secretaris Wilco Bril
(brahmavoorst@gmail.com) terecht voor meer informatie
over de Brahmaclubs. Er zijn bij Theo Visser (th.g.m.visser@gmail.com) ook nog enkele 40-jarige jubileumboeken
‘Brahma’s en Brahmakrielen’ te koop, kostprijs € 49,00,
(plus € 5,= verzendkosten. In Europa € 10,=).

•
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