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Er is regelmatig discussie onder Wyandottefokkers 
over de vraag wat nu de juiste kleur ‘goud’ is bij de 
goud zwartgezoomde Wyandotte. Vandaar dat ik 
de voorzitter van de Standaardcommissie van de 
NHDB, de heer Willem Voskamp, graag wilde 
uitnodigen zijn mening te geven over wat nu de 
juiste kleur, of liever ‘kleurnuancering’ is.
In dat verband mailde ik hem voorafgaand aan de 
jaarvergadering van de Nederlandse Wyandotte 
Club (NWC) een discussiestukje met een paar 
gerichte vragen. In reactie daarop liet de heer 
Voskamp ter vergadering een diversiteit aan plaatjes 
zien van goud zwartgezoomde Wyandottes in ver-
schillende tinten. Naar aanleiding van de getoonde 
kleurenplaatjes, waarvan sommige ook in dit artikel 
zijn opgenomen, ontstond een interessante discus-
sie en beloofde de heer Voskamp zijn visie ook nog 
aan het papier te willen toevertrouwen. Hieronder 
mijn vraag en zijn antwoord.  

Vragen 
Is er één goede, sluitende omschrijving van de kleur 
‘goud’ in ‘goud zwartgezoomd’ te geven, of  is het 
een kwestie van persoonlijke voorkeur, en hangt het 
antwoord op de vraag, zoals meer ervaren fokkers 
me vertelden, af van de keurmeester die je treft? 

Zelf had ik het afgelopen seizoen deels wat lichter 
getinte dieren (meer neigend naar wat in de volks-
mond ‘goud’ wordt genoemd, naar mijn idee en 
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smaak althans), deels wat donkerder dieren (naar 
rood neigend bruin). Verschillende van de lichte 
hennen haalden tot drie keer toe een F 96, maar 
op een paar andere shows G 92 of ZG 93, en niet 
omdat het einde seizoen was. 
Nu staat de kleur ‘goud’ voor wat betreft de kleur-
slag goudzwart gezoomd in de standaard omschre-
ven als: ‘(Warm) goudbruin’. Dit moet kennelijk 
geïnterpreteerd worden als ‘in hoofdzaak bruin, 
maar neigend naar goud’.
De overwegend tamelijk donkere dieren die je 
hier in Nederland ziet zou ik echter niet (net zo 
min als die in Duitsland en België) ‘goudbruin’ 

willen noemen: daar zit weinig ‘goud’ aan. ‘Rood-
bruin’ of ‘bruinachtig rood’ is daarvoor een betere 
kwalificatie.
Juist de lichtere dieren neigen eerder naar ‘goud-
bruin’. 
Wat is uw mening hierover?

Enigszins merkwaardig is ook dat de kleurslag 
‘goud’ heet, maar dat deze tegelijkertijd wordt be-
schreven als een variant daarop, of liever afwijkend 
daarvan, namelijk als ‘goudbruin’.
Waarom is ‘goud’ niet gewoon ‘goud’?  
Of als met goud dan niet goud wordt bedoeld, 

Deze kleur van de Wyandotten werd door de Wyandottefokkers die op de jaarvergadering aanwezig 
waren als het meest ideaal gezien.
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waarom is aan deze kleurslag dan geen andere 
naam gegeven?

Kortom: er is sprake van een zodanige nomencla-
tuur, een zodanig taalgebruik en een zodanig ver-
schil in interpretatie van kleuren, dat dit welhaast 
onvermijdelijk tot misverstanden moet leiden. Zou 
het mogelijk zijn dat uw Standaardcommissie hierin 
enige duidelijkheid verschaft?

En, als dit onverhoopt niet mogelijk is, zou het 
dan een idee zijn dat de NHDB voor de fokkers 
een lijst aanlegt bestaande uit twee kolommen, 
namelijk een met daarin de keurmeesters die een 
voorkeur hebben voor de lichte variant, en een 
met keurmeesters die een voorkeur hebben voor 
de donkere variant?
Dat zou de fokkers een hoop moeite besparen wat 
betreft inschrijven, schoonmaken en inzenden van 
de verkeerde dieren voor de verkeerde keurmees-
ter….

Ik zou het bijzonder waarderen als u enig licht in 
de duisternis zou kunnen scheppen! 

Antwoorden van Willem Voskamp
‘De kleur van de goud Wyandottes is altijd min 
of meer verbonden geweest met die van de zilver 
Wyandottes. Beide kleurslagen zijn ook waar het 
de types betreft altijd vrij uniform geweest, dit 

werd natuurlijk mede veroorzaakt doordat de 
ene kleur gebruikt kan worden om de andere te 
verbeteren. Het is dan ook vreemd dat de zilver 
zwartgezoomde Wyandottes in ons land, maar ook 
in andere landen altijd populairder zijn geweest dan 
de goudkleurigen.
Wellicht dat dit te verklaren is doordat het contrast 
van de zilvers wat groter is. Toch zou de goudkleur 
een voordeel kunnen hebben omdat de grond-
kleur niet zo gemakkelijk te beïnvloeden is door 
bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Vooral de 
zilverkleurige hanen hebben nogal vlug last van een 
gelige of roestige tint op rug en schouders. 
Een punt van discussie is echter inderdaad nog 
steeds de kleur goud.
 
De Nederlandse Standaard zegt dat de kleur goud-
bruin moet zijn. De Duitse Standaard laat ‘bruin’ 
weg, maar toch zijn de dieren die we op de Duitse 
shows zien donkerder en wat roder van kleur dan 
de onze.
We kunnen echter gerust stellen dat de grondkleur 
van onze Wyandottes duidelijk een tint donkerder 
is dan het goud van bijvoorbeeld de goudpel Hol-
landse Hoenders.
In het verleden werd regelmatig geschreven dat de 
grondkleur diep buffkleurig moest zijn, dit geeft 
wel aan dat inzichten aan verandering onderhevig 
zijn, want diepbuff en goudbruin lijken toch niet 
geheel hetzelfde.

 
We zijn bij alle ‘dubbele’ kleuraanduidingen steeds 
uitgegaan van het gegeven dat de nadruk ligt op de 
laatste kleuraanduiding. Is de oogkleur van een ras 
oranjerood, dan dient het rood te overheersen. In 
het geval van de goud Wyandottes zou dus het bruin 
de overhand moeten hebben. In de praktijk is dat 
ook vaak zo, maar veel fokkers en ook keurmeesters 
hebben de voorkeur voor een iets lichtere tint.
Op zich is dit wel te verklaren omdat het contrast 
tussen grondkleur en zoming dan wat groter is. Het 
probleem doet zich dan vaak voor dat de veernerven 
te licht worden. En bij de beoordeling gaat egaliteit 
boven de kleurdiepte.

Vaak is gedacht dat de lichte veernerven een gevolg 
zijn van de kruising goudhaan met zilverhennen. 
Uit deze combinatie worden goud zwartgezoomde 
hennen geboren die beduidend lichter van grond-
kleur zijn, maar vaak wel lichtere veernerven 
bezitten. Zelf heb ik diverse keren goudberken 
met zilverberken gekruist en ging dan steeds uit 
van een zeer intensief gekleurde, dus wat donkere 
goudberken haan. Ook de Sebrightfokkers is het 
gelukt om de kleur van de goud zwartgezoomde 
dieren iets lichter te krijgen. Maar ook hier ligt het 
gevaar van de wat lichte veernerven steeds op de 
loer. Door een strenge selectie en door zeker niet 
te fokken met dieren die deze fout laten zien is het 
gelukt mooie egaal gekleurde dieren te fokken.

Verder is er natuurlijk nog de vraag of we nog 
gescheiden hanen- en hennenfok willen toepas-
sen. Willen we standaardmatige dieren fokken 
dan kunnen we daar niet omheen. Zonder dat hier 
afspraken over gemaakt zijn worden op de shows 
de hennenfokhanen geaccepteerd en derhalve ook 
bekroond. Natuurlijk is het nog steeds zo dat een 
dier met een fraai type en een wat minder fraaie 
kleur de klas kan winnen, omgekeerd zal een dier 
met een fraaie kleur en een minder goed type nooit 
winnen. 

De vraag sinds wanneer goud geen goud meer is, is 
hiermee niet echt beantwoord, maar ook hier geldt, 
net als voor veel andere kleurbenamingen, dat de 
naam niet altijd de lading dekt.’

Van deze afbeelding uit 1930 vonden de meesten de types nog het best.
De kleur vond men iets te bruin.
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De speciaalclub van Brahma-, Cochin- kriel Brahmafokkers is van plan om op 29 en 30 november  2008 een landelijke Clubtentoonstelling te 
organiseren in Schüttorf (Duitsland). Schüttorf ligt direct aan de A31, 20 kilometer vanaf de grens bij Oldenzaal en is goed bereikbaar via de 
A1(Amsterdam- Hannover). Het tentoonstellingsgebouw is in het Kleintierzüchter-Zentrum aan de Eichenstrasse in Schüttorf. Voor deze 
tentoonstelling nodigen wij graag alle leden v/d speciaalclubs uit; alsmede alle anderen fokkers en liefhebbers v. d. Cochin, Brahma en 
Brahmakrielen  in Nederland en België. 
Sluiting v. d. aanmelding: zondag   2   november 
Inkooien v.d. dieren:  vrijdag  28 november (12 -21 uur) 
Keuring:   zaterdag  29 november  
Opening:   zaterdag  29 november om 15.30 uur 
Tentoonstelling  zaterdag  29 november (14 -18 uur) 
    zondag  30 november (10 -14 uur) 
Uitkooien v.d.dieren  zondag  30 november vanaf 14.00 uur 
De fokkersavond (maaltijd, prijsuitreiking en verrassingsactiviteiten) wordt op zaterdagavond (29 november) vanaf  19.00 uur gehouden en 
vindt plaats in het tentoonstellingsgebouw. Mocht U graag geïnformeerd willen worden over de overnachtingsmogelijkheden, dan willen we U 
graag bij behulpzaam zijn. Verdere informatie omtrent overnachting, vindt U op onze website: www.rgzv-schuettorf.de of stuur een e-mail 
naar:dietrich.kroener@ewetel.net 

OPGELET: op grond van de geldende voorschriften mogen rashoenders die geënt zijn tegen de klassieke vogelgriep NIET deelnemen aan de 
tentoonstelling.    

Meer informatie: Dietrich Kröner, Schwichteler Strasse 44A, 49377 Vechta (Dld) Tel. 04447-91034  Mobil. 0172-4310427 
           E-mail    dietrich.kroener@ewetel.net internet: www.rgzv-schuettorf.de 

Internationale Clubtentoonstelling 
van Brahma- Cochin-en Brahmakrielen

in    2008 te Schüttorf. 

Schüttorf

Naschrift
Dank aan Willem Voskamp voor zijn heldere uit-
eenzetting. Al met al lijkt het allerlaatste woord over 
dit onderwerp nog niet te zijn gezegd. 
Dat bleek al toen we dit artikel aan het samenstellen 
waren en de illustraties erbij zochten. Als het gaat 
om de ideale kleur in combinatie met het gewenste 
type, komen vraagsteller en antwoordgever uitein-
delijk toch uit op de tekening van Van Gink (plaatje 
4), terwijl tijdens de bijeenkomst van de Wyandot-
teclub plaatje 1 nog de voorkeur kreeg.
Helemaal terug bij af voelde ik me toen mijn echt-
genote zich, na het lezen van een eerder concept 
van dit verhaal, in de discussie mengde met haar 
alles weer op losse schroeven zettende woorden: 
“goud is helemaal geen kleur, dat is net als zilver 
een grondstof en je kunt hooguit van goud- en 
zilverkleurig spreken!” 
Hoe het ook zij, de mogelijkheden van nieuwe dis-
cussierondes dienen zich snel weer aan, namelijk op 
en naar aanleiding van de aanstaande jubileumshow 
(25-27 september te Amersfoort/Leusden) alsook 
de jonge dieren clubshow (23-25 oktober te Rijs-
sen), waar we, naast uiteraard de andere kleurslagen, 
veel goud zwartgezoomde dieren hopen te mogen 
verwelkomen!

De hier afgebeelde dieren vond men unaniem 
veel te donker, plaat uit 1912. 

De kleur van de goud zwartgezoomde Wyandotte


