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BLUES vanDedeobscure geschiedenis
					
blauwe Amerikaanse
							 Serama

Jeff kruiste de F1 terug op Serama en continueerde dit twee generaties per jaar. In
2007 kreeg Jerry zo’n vier keer terug op Serama gekruiste OEGSerama van Jeff
en hij deed hetzelfde, telkens weer terug op Serama. Na zes keer terug op Serama
kreeg ik wat eieren van Jerry met het advies: selecteer zwaar ook al kun je er
met een auto overheen rijden. Nooit eerder had ik zulke sterke en reproductieve
kippen.
Dus ook ik kruiste deze ‘zes keer terug op Serama’ tegen m’n beste Serama’s.
Omdat ik ook zwarten kreeg van deze OEGSerama’s die een extreem goede
gezondheid hadden, gebruikte
ik die dieren voor mijn choco/
brons project (nogal ingeteeld).
Uiteraard was ik me bewust
van de OEG karakteristieken
zoals langere ruggen, witte
eieren, teveel te lange te slappe
bijsikkels en een hardere
veerkwaliteit. Een tijdje later
moest ik kiezen tussen een aantal
projecten omdat het aantal uit
de hand liep en ik koos voor
choco/brons omdat ik die kleur
interesanter vind dan blauw wat
toch een vrij gewone kleur is.
OEGB x Serama, x Serama
(F1 terug op Serama) van Jeff
Summers. Let op de smalle sikkels
en overvloedige bijsikkels, de
korte grote slagpennen (geen
schaarvleugel) en zeer goede
veerkwaliteit.
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OEGB = Old English Game Bantam

Er was één kleur die Jerry
miste in zijn dieren en dat
was blauw. Hij had nooit een
blauwe Serama gevonden
tussen de duizenden dieren
die hij in de beginjaren fokte,
sinds de import uit Maleisië.
Het was in 2005 dat een
Seramafokker Jeff Summer
uit het noorden (Carolinas)
bedacht om blauw in de
Serama te stoppen en
hij kruiste een zwarte
Seramahen met een goed
type tegen een splash Oud
Engelse Vechtkriel met een
slecht OEGB type die meer
op een Serama leek.

CHICKENCOLOURS.COM

Evert Timmer kreeg een paar blauwe Serama’s en ik hield een oude
hen voor het bloed in geval er iets zou gebeuren en om choco/brons x
blauw te maken. Deze hen werd later door mijn zoon geadopteerd en is
recentelijk overleden (ze kwam als ei van Jerry).
Als er gezegd wordt: kijk uit Serama’s worden gekruist met Chabo’s
en Hollandse krielen dan is dit al heel lang geleden toen er niet genoeg
Serama’s waren en mensen er een slaatje uit wilden slaan (5 jaar geleden
en verder terug). Als er gezegd wordt: er is ons niks bekend over dat
Serama’s gekruist zijn met Oud Engelse Vechtkriel, dan hebben ze met
hun neus gekeken als ze wèl blauwe Serama’s gezien hebben.
Alle blauwe Serama’s en Serama’s met blauw erin zijn dieren die van mij
afkomstig zijn. De foute dieren gingen naar Frankrijk via een handelaar
(als boerenkrielen) tot eind 2009. De blauwe Serama’s zijn hybriden

Blueboy, showwinnaar in 2007 van
Jerry, let op het grote oog, korte
vleugels en goed veerkwaliteit.

De spuuglelijke blauwe Serama die
gevonden werd bij Jerry tussen de
uitgeslecteerde dieren die ook wat bloed
toevoegde, hoewel zijn type net zo slecht
Serama was als dat van de OEGB’s.

Links: Zwarte
OEGB van Soda
Bottle Seramas
Georgia. Kam
afsnijden is in
Amerika nog
niet verboden.
Rechts: Splash OEGB van
SunnyChick Florida
(Newman Show).
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Let op het te grote en vooral te
donkere oog- voor een splash.
OEGB 7x terug op Serama, zelfde
lijn als Blueboy (2007 mijn kip).

Onder, 2013, zelfde lijn nog steeds.
Er is weinig over van het OEGBtype, vergelijk maar met de OEGB
hennen eronder. Veerkwaliteit is iets
achteruit gegaan vergeleken OEGB.

uit de 6e t/m 9e terugkruising telkens weer op Serama. Wat hieruit te
leren valt is dat het veel makkelijker is een slechte ‘echte’ Serama te
fokken dan een kruising met een ander ras dat op een slechte Serama
lijkt. Waarom zou je de moeite nemen als er al genoeg slechte ‘echte’
Serama’s zijn?
In dezelfde tijd dat Jerry de blauwe Seramamix kreeg, maakte
SCNA keurmeester Edgar Mongold een wandelingetje door het
schorriemorriehok (uitgeselecteerde dieren) van Jerry toen zijn oog op een

Magische foto van OEGB hen Stacy van
www.poopinacoop.com

Splash OEGB hen van SunnyChick Florida.
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ontzettend lelijke haan viel en riep: die is blauw!
Ze haalden de lelijke haan uit het hok; geen type, vreselijk grote en ruwe kam
alsof hij 220 Volt had gehad. Jerry kruiste deze lelijke grote Seramahaan aan
zijn mooiste Serama hen en verbeterde het type zoals gebruikelijk. De daarop
volgende jaren kruisten de lijnen zich en hedentendage is er geen spoor meer te
zien bij Jerry van de lelijke blauwe Serama of de ooit kruising met een splash
Oud Engelse Vechtkriel.
Soms, als je een spierwit ei vindt, is het mogelijk dat deze uit OEGB komt,
alleen fokkers met ‘het oog’ kunnen nog steeds de OEGB genen in de Serama
herkennen, welke het dus nooit tot fokdier zullen schoppen...
Oud Engelse Vechtkriel karakteristieken in Serama, tegenwoordig niet
meer zichtbaar tenzij er niet geselecteerd is:
- betere (minder losse) veerkwaliteit
- smalle sikkels en bijsikkels
- overvloedige lange slappe bijsikkels, Seramas hebben er veel minder en
		
kortere
- heel veel glim op zwarte dieren
- langwerpiger kop, minder rond/breed
- grotere ogen
- kortere vleugels, m.n. grote slagpennen
- hennen neigen ertoe de staart te knijpen
- horizontale houding, ook als de rug kort/staarthoek scherp is
- ander karakter, vriendelijk doch assertief
- actiever, waakzamer dan meer dromerige Serama, jagers
- langere poten al of niet met id+
- witte eieren (OEGB legt wit tot crème ei, gebruikte dier gaf kennelijk wit).

Waarom was het gebruiken
van een ander ras goed voor
de Serama? Omdat hybride
kippen (zonder verwantschap)
‘bastaarden’ super sterk zijn. In
de pluimveeindustrie zijn deze
hybriden eindproducten met de
beste eigenschappen waarop ze
geselecteerd zijn.

Het is makkelijker een
slechte Serama te fokken
dan een mix die eruit ziet
als een Serama

Blauw koekoek Seramakuiken.

Per ongelukke foto: blauw x choc/brons
experiment is ook door Jerry gedaan
(deels rechts), moeder is blauwe (links),
2013/14.

Splash x choc/brons
Seram, experiment
2010 om te kijken
of choc/blauw
mixt zoals bij de
‘lilac’ Orpingtons.
In Serama lijken de
twee zwartverdunners niet te mixen,
veren zijn of/of,
en/of, en/en (staart
rechtsboven).
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Er wordt nog wel eens gezegd: dat
is een mix met Chabo (korte dikke
poten, grote kam, enorme staart)
of Hollandse kriel (wit in het oor,
opgetrokken vleugels, zachte
gebogen sikkels) als ze een lelijke
Serama zien. Dat hoeft helemaal
geen mix te zijn.
Als je jaren ervaring hebt met
Serama’s dan heb je deze zgn.
mixen ook in je hok gezien. De
claim dat de Serama ‘puur’ is,
blijkt er in de praktijk anders uit
te zien. Niet alle ongewenste
(smaak) genen zijn eruit gehaald.
Uit de door Jerry geïmporteerde
dieren kwamen alle typen en
variëteiten voort.

Blauwen, zomaar gefotografeerd
januari 2014 bij Jerry voor dit artikel.

Ook het zgn. extreme type komt
uit de Amerikaanse Serama. De
Amerikaanse Serama is een all-inone kip. Je hoeft geen Serama te
kruisen met een pauwstaartduif
om een koploze Serama te krijgen
(van voren gezien). Noch hoef je
ervoor naar Maleisië, je kunt zo’n
type zelf maken, zie de stokoude
foto’s op www.seramaclub.nl

‘Faites vos jeux’

Normale (gezonde)
Seramatypes in
blauw, splash en
gemixt in allerlei
stadia en leeftijden.
Niks is geposeerd.
Voor Europese fokkers die niks weten over de Old
English Game American Style.
De Amerikaanse OEGB (Old English Game Bantam) ziet
er anders uit dan de Engelse OEGB, die dieren hebben een kleindere (garnalen)
staart en een ander type. Ik weet de geschiedenis niet en waarom de US en UK
OEG(B) er zo verschillend uitzien, de naam lijkt de enige overeenkomst te zijn.
De blauwe Serama is gemaakt met Amerikaanse OEGB zoals op voorgaande
pagina’s te zien is, is dat geen onlogische keuze. Zo’n kruising om er een kleurtje
op te krijgen zal niet werken in Europa omdat de Engelse niks van een Serama
hebben. Voor Europeanen geldt dus: don’t try this at home. Je moet eerst een
Amerikaanse OEGB importeren, en de blauwe Serama is in Europa sinds 2007
dus kun je jezelf de moeite bespraren. In Maleisië zijn er natuurlijk wèl Serama’s
met blauwe veren, het is op zich niks bijzonders dus...
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