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 Als we een combinatie van de woorden “gigantisch” en “ras” horen, verwachten we 
dat we verrast gaan worden. Of het nu gigantische paarden, - honden of - kippen 
zijn, het houdt een belofte van verbazing in - voorbijgangers moeten stoppen en 

staren, hun nieuwsgierigheid moet een waterval van vragen uitlokken, en er moet 
een duidelijk verschil zijn tussen de “reuzen” en de dieren van “normale grootte”. 

Aangezien de titel het woord “Brahma” bevat, is het gemakkelijk te raden waar het 
in dit artikel over gaat: over een van de drie gigantische pluimveerassen; de andere 
twee zijn de Cochins en Langshans. (Natuurlijk over de grote versie van Brahma, 

niet de krielen.) 

 

Twee hennen pakken eten vanaf een tafel; de hoogte van de tafel is 70 cm. 

 

Volgens de algemeen erkende standaard in Europa (de Duitse) zou de haan tussen 
3,5 en 5 kilo moeten wegen, en de hen tussen 3 en 4,5 kilo (als we het hebben 
over volwassen dieren, van tenminste 10 maanden oud). Er is echter een opvallend 

verschil tussen gewicht en uiterlijk, en de Standaard heeft geen bepalingen voor de 
grootte op zich. Zelfs de grootte van de showkooien verschilt van land tot land - de 

hoogte varieert tussen de 60 centimeter (te oncomfortabel voor de meeste goed 
ontwikkelde hanen) en 80 centimeter, waarbij 70 centimeter de meest gebruikelijke 
hoogte voor showkooien is. Aan de andere kant tonen de kooien geen goed beeld 

van de grootte van het dier - vooral omdat, in tegenstelling tot de ogenschijnlijk 
uniforme standaard (met discutabele verschillen in Nederland en België, maar dit 

debat is te complex om hier te worden aangepakt) het ras zelf voorkomt in 
verschillende types en maten, die te maken hebben met nationale verschillen in het 
benaderen van het idee van rasperfectie. Nederlandse en Belgische Brahma's 

neigen massiever te zijn, met stevige, brede lichamen en vrij korte poten, terwijl de 
Duitse dieren hoger gesteld zijn en hun gehele type wordt gedefinieerd door de 

langere poten en langere ruglijn; Franse, Engelse, Roemeense en Hongaarse 
Brahma’s zitten enigszins tussen deze “uitersten” in - maar laten we teruggaan 
naar de discussie over de grootte.   



Boven: Een grote Brahma hen naast een grote buff Cochin haan; beide dieren 

waren in de rui, maar je kan toch een goed idee krijgen van hun grootte. 
 
Allereerst is het idee van grootte zelf complex. Aan de ene kant is er de absolute 

maat (de hoogte, gemeten van de grond tot de kop/kam, en de werkelijke breedte 
en lengte van het lichaam). Aan de andere kant is er het ‘verschijnsel’ grootte, dat 

meer te maken heeft met het type van het dier; de verhoudingen, de balans tussen 
kop, nek, lichaam en poten, de bevedering en de algemene conditie van het dier, 
de hoeveelheid voetbevedering, de massiviteit en de stand spelen allemaal mee als 

we de grootte bepalen. Natuurlijk, als we met grootte de hoogte bedoelen, houden 
langbenige dieren het record. Als we het strikt over de hoogte hebben, zijn er 

opnieuw twee mogelijkheden: meten van kop tot tenen/grond en meten van de 
rug/schouders tot tenen. In het eerste geval kan het dier zijn kop omhoog houden, 
zijn hals strekken - wat dus het meetlint verder laat uitrollen - of hij kan zijn kop in 

een “normale” positie houden (zoals ze gewoonlijk in de standaard worden 
afgebeeld). In het laatste geval hangt de meting af van het type van het dier (heeft 

het korte of lange poten, houdt het zijn lichaam vrijwel parallel aan de grond of met 
de rug oplopend onder een bepaalde hoek). In de Brahma-wereld zijn er altijd 
verhalen over hanen die van de tafel kunnen eten, en af en toe hoor je dat hanen 

tot een meter hoog kunnen reiken (ja, dat betekent 100 centimeter ...). Metend van 
kop tot teen, heb ik zelf wel Brahma-hanen gezien die ruim 85 - 90 centimeter 

waren met hun hals gestrekt terwijl ze probeerden om iets (lekkers) te bereiken 



wat op een bepaalde hoogte was geplaatst. Hun type en lichaamsbouw kwamen 

echter niet echt overeen met de standaardbeschrijving van het ras, in de zin dat 
hun borstontwikkeling ontbrak, hun gehele type was meestal uit balans – met 

ooievaarachtige poten en vaak te grote kammen. Toch heb ik ook Brahma’s gezien 
van de destijds bekende Duitse fokker Volkmar König; dieren die enorm waren, 
maar ook een fantastisch type hadden, met een diepe borst, goed geproportioneerd 

lichaam en correcte kopversierselen. Met hun kop omhoog zijn de meeste Brahma 
hanen tussen de 60 en 70 centimeter; kleiner dan 50 cm. betekent gewoonlijk 

onvoldoende grootte, en wat boven de 70 cm. is heeft een indrukwekkend formaat. 
Voor de hennen zijn deze getallen 10 - 15 centimeter lager. Dit brengt ons bij een 
nogal lastig aspect bij het keuren van Brahma's: hoewel gepresenteerd als een 

gigantisch ras, wordt de afmeting zelden of nooit in overweging genomen bij het 
beoordelen. Natuurlijk is type het belangrijkste, maar na het type zou grootte meer 

mee moeten wegen in de ogen van de juryleden - in dit opzicht is het andere 
gigantische ras dat gewoonlijk iedereen meteen opvalt op de shows, de Cochin, op 
de een of andere manier in het voordeel bij het beoordelen. Het belangrijkste is om 

op de eerste plaats de “wauw”-factor van deze hoenders te behouden; de 
gebruikelijke volgorde van belangrijkheid bij het keuren zou moeten zijn: 1. Type; 

2. Grootte; 3. Kop;  4. Voetbevedering;  5. Kleur. 

Links een Brahma haan die vrij ongemakkelijk staat in een kooi van 65 cm; rechts 

een haan die meer op zijn gemak op de sofa staat. 

 
Ik fok al 14 jaar Brahma’s en mijn allereerste selectiecriterium - voordat ik zelfs 

maar een blik op de standaardomschrijving had geworpen - was grootte, direct 
gevolgd door voetbevedering. Dit was aanvankelijk vanwege de belofte die mijn 

vader me ooit deed:  “Als je groot bent, krijg je een paar Brahma’s, die grote 
kippen met voetbevedering”. En toen ik uiteindelijk mijn eerste Brahma's kreeg, 
bleef het idee van mijn vader over de standaardgerelateerde prioriteit hetzelfde: 

Brahma's moeten zo groot mogelijk zijn, met enorme voetbevedering. Alle andere 
zaken - kleur, kop, oogkleur, beenkleur, bevedering - kwamen volgens mijn vader 

op de tweede plaats na grootte en voetbevedering. Hij denkt er nog steeds zo over 
en ik probeer nog steeds aan dit criterium te voldoen.  



Links: een Brahma haan van normale grootte (ongeveer 65 centimeter van de kop 

tot de grond, in deze positie), 2 jaar oud; rechts, een grote Brahma haan (9 
maanden oud - bijna 80 centimeter). Hoewel beide hanen vrij langbenig zijn, ziet 

bij de eerste haan het gehele uiterlijk er veel indrukwekkender uit; de andere 
vertoont een zekere mate van onbalans. 
 

Bij hennen kan het verschil in grootte iets beter worden opgemerkt, zelfs op foto's, 
aangezien hennen proportioneel een reeks andere kenmerken vertonen, vergeleken 

met hanen: links een hen van normale grootte; rechts, een hen van bijna dubbele 
grootte. 

 



Maar het fokken van extreem grote dieren werpt een aantal problemen op; het lijkt 

erop dat de moeilijkheden evenredig zijn aan de grootte. Zo hebben de reuzen-
hoenders de neiging om zwakke gewrichten, slechte vruchtbaarheid en een nogal 

onstabiel immuunsysteem te hebben; het uitkomstpercentage van de eieren is ook 
lager dan bij ‘normaal’ ontwikkelde Brahma's. Dan is er de kwestie van het showen: 
hoe groter het dier, hoe meer fouten het vertoont. (De lichaamsverhouding is niet 

meer in evenwicht, de ontwikkeling van de borst is niet wat hij zou moeten zijn, en 
ook de kammen bij de hanen zijn te groot; een duidelijk teken dat ondanks selectie 

de significante grootte direct samenhangt met testosteron- en groeihormoon-
niveaus). 
Grotere dieren verliezen dus punten op shows, omdat ze te kort komen in massivi-

teit, type, kamvorm, vaak ook in bevedering en vleugelstructuur. Dus, verrassend 
genoeg, wordt een indrukwekkende afmeting een nadeel in de showkooi voor dit 

gigantische ras, omdat men bij selectie op grootte vaak niet op andere belangrijke 
kenmerken heeft gelet. "Moeilijk" betekent echter niet "onmogelijk" - we hebben 
ontelbare voorbeelden gezien van enorme Brahma-hennen en hanen die shows 

wonnen. Ik heb reusachtige-maar-perfect-in-type dieren gezien van Volkmar Konig, 
Bernd Wimmer, Peter Kick, Martin Linskens, Roland Schmidt, Lutz Wackwitz en vele 

anderen (en ik had ook dieren van sommigen van hen). Eén opmerking moet hier 
worden gemaakt: een enkele uitzondering daargelaten, is zijn het de wit 

zwartcolumbia kleurslag dieren die de meest verbazingwekkende grootte vertonen. 

Links een echt grote jonge Brahma haan (6 maanden oud, bijna 80 cm.) en links 

kan je de problemen zien die hij heeft met zijn poten – hypermobiliteit van de 

gewrichten, een algemeen probleem bij extreem grote dieren.   

 
Een ander aspect van deze discussie is het verschil tussen het zien of bewonderen 

van grote dieren, en het fokken ervan. Het spreekt voor zich dat als je grote dieren 
wilt hebben, je grote dieren als ouders voor de volgende generatie zou moeten 
kiezen - maar tenminste één ouderdier zou een echt goed type moeten hebben, 

met een goed ontwikkeld lichaam, anders zullen de nakomelingen slechte dieren 
zijn met ‘ooievaarspoten’.  
 



Links een hen van normale grootte; in het midden de gebruikte haan; rechts hun 

dochter, beduidend groter dan de moeder, maar tot op zekere hoogte nog wel met 

het type van de moeder.  

 

Om je een idee te geven van de indruk die een echt gigantisch dier bij de 

toeschouwers achterlaat, verwijs ik naar een vriend, Peter Kick, die op enig 
moment Europees kampioen was met zijn meerzomig blauwpatrijs Brahma’s, en 
toen begon met het fokken van wit zwartcolumbia Brahma’s, in de hoop de Duitse 

“meester” van deze variëteit, Volkmar Konig, te verslaan. Peter had enorme dieren 
- hieronder zie je een van zijn hennen, naast een volwassen zilverpatrijs Brahma 

gefokt door een beroemde fokker. (De zilverpatrijs Brahma hen was ook behoorlijk 
groot). 

Ik had het geluk dat ik die hen van Peter kreeg, en het was echt een gigantische 
hen – je kan haar op de rechter foto zien, volledig uitgegroeid. Ik noemde haar 

altijd ‘de Mutant hen’. Ze woog 6,2 kilo en was bijna 70 cm hoog als ze opgericht 
stond. Dus, met dit formaat dieren hoopte Peter te winnen van Volkmar Konig; hij 
stuurde me nog een bericht vlak voor de Duitse Nationale Show, waarin hij zei hoe 



tevreden hij was met grootte, type, kleur en conditie. Maar toen hij de dieren van 

Konig had gezien, schreef hij me: “Konig kan simpelweg niet worden verslagen. 
Zijn dieren zijn waanzinnig groot. Vergeleken met zijn hennen is jouw ‘Mutant hen’ 

een Brahmakriel”. Eerst dacht ik dat hij een grapje maakte, maar het was echt zo.  

Linksboven een grote hen; rechts, een 
nog grotere haan; beide 9 maanden oud, 

en beide op de rand van het verliezen van 
hun type. Als ik echter bezoekers krijg, 

zijn ze het meest geïnteresseerd in het 
soort kippen dat van de tafel kan eten, 
hoeveel fouten ze ook hebben; de 

meesten kan het totaal niet schelen dat ik 
andere dieren beter vindt, volgens de 

standaard.  Die hierboven zijn de blikvan-
gers - echt groot, maar niet volledig 
ontwikkeld, met vrij korte rug en de 

koppen niet breed genoeg. Hiernaast, 
links, is een van mijn favorieten aller 

tijden, een hen die nu 6 jaar oud is.  
 
Omdat we in het computertijdperk leven, 

kan de interesse van mensen in gigan-
tische afmetingen gemakkelijk worden 

afgelezen aan het aantal weergaven en 
likes van de video van “De grootste haan 
ter wereld” op YouTube: de slow motion-

film van een wit zwartcolumbia haan.  
https://www.youtube.com/watch?v=JWSrXUQNCtg 

Het succes van deze video werd gevolgd 

door een echt nieuwsbericht, met beelden 
van de fokker die (op een betwistbare manier) de haan meet en zijn hoogte 

vaststelde: vermoedelijk 70 centimeter. De video biedt een aantal visuele aanwij-

https://www.youtube.com/watch?v=JWSrXUQNCtg


zingen over hoe grootte verkeerd kan worden geïnterpreteerd en hoe het menselijk 

oog gemakkelijk kan worden misleid door hoeken en vormen. Allereerst komt de 
haan uit een kippenhok dat duidelijk niet geschikt is voor Brahma’s; dan trans-

formeren de slow-motion bewegingen van het nogal langbenige dier, het beeld van 
de haan naar epische proporties, waardoor een ongelooflijk aantal mensen over-
tuigd raakt dat de haan echt iets buitengewoons is. (Er zijn ook andere video’s, met 

meningen van “specialisten” die het ras presenteren met behulp van internet-
informatie en de vreemdste foto's ooit, meestal van Amerikaanse dieren die duide-

lijk klein zijn). Voor een Brahmafokker is de video niet eens grappig, maar voor de 
mensen die niet veel weten van het ras is het iets geweldigs. Toch is de video om 
één reden belangrijk: het toont duidelijk de aantrekkingskracht van de mens voor 

het buitengewone, en grootte is een van de eerste dingen die iemand in een dier 
opmerkt. Bovendien is de Brahma nog beroemder geworden door video's als deze, 

wat ontegenzeggelijk goed is. 
 
 Het beoordelen van de grootte door middel van foto's is nog moeilijker: hoek, licht 

en de stijl van de fotograaf geven vaak een onrealistisch beeld. Beneden, 2 x 
dezelfde haan: links ziet hij eruit als een enorme haan met vrij korte poten, met 

een brede rug en een korte ruglijn. Rechts  lijkt hij vanwege de hoek reusachtige 
proporties te hebben (in werkelijkheid is hij van normale grootte). 

Het goede nieuws is dat er een relatief korte afstand is tussen het bespreken van 
de grootte van Brahma’s en het verbeteren van de grootte van Brahma’s met 
behoud van het type; als de fokker over dieren met de juiste genenpool beschikt 

kunnen in slechts twee generaties, of zelfs één generatie, belangrijke veranderin-
gen worden aangebracht. Bijvoorbeeld, (zie volgende pagina) de hen links (de 

grotere) is de dochter van de hen rechts - dit is het resultaat van het eerder 
gebruiken van een haan met ooievaarspoten (foto rechts).  
Gelukkig heeft de hen het type van haar moeder behouden en heeft ze alleen het 

extra formaat van haar vader geërfd.  



Naast het gebruik van hoger gestelde dieren, is er altijd nog het alternatief van 
“kruisen” - dit werkt natuurlijk het beste wanneer de twee rassen Brahma en ... 
Brahma (verschillende kleurvariëteiten) zijn. 

 
De hen rechts (foto op de volgende pagina) is 25% zilverpatrijs Brahma en haar 

zoon meet al ong. 75 cm, met een fatsoenlijk type en lichaamsgrootte op 9 
maanden oud. Een ander voordeel van het kruisen van wit zwartcolumbia Brahma’s 
met zilverpatrijs Brahma’s – een kruising die meestal wordt gemaakt om de eerste 

te verbeteren, omdat de laatste zijn tekening verliest gedurende 3 generaties of 
meer - is het extra zwarte pigment. (Columbia Brahma’s hebben de neiging om hun 

pigmentatie te “verliezen”, daarom zal het paren van twee perfect gekleurde dieren 
uiteindelijk resulteren in nakomelingen met onvoldoende zwart pigment). 
 

Mijn punt is: een gigantisch ras moet worden beoordeeld, rekening houdend met 
het concept van grootte. Natuurlijk moet grootte niet noodzakelijk het eerste 

criterium zijn, maar naast het type, moet het ook in de ogen van de juryleden mee-
wegen. Ik heb veel dieren met perfect type en perfecte tekening zien winnen op de 
show, ook al waren ze klein. Natuurlijk, een Brahma is geen struisvogel, maar als ik 

Brahma hanen zie die niet groter zijn dan Orpington hanen, of kampioen hennen 
die minder dan 2 kg. wegen, kan ik niet anders dan denken dat er iets mis is met 

het imago van het ras, en dat de obsessie van sommige keurmeesters voor details 
het algemene beeld benadeelt. Zolang het type overeenkomt met de afbeelding in 
de standaard, moeten we geen beperkingen opleggen aan de grootte van Brahma’s 

(omdat dit in feite is wat er gebeurt als keurmeesters de grootte niet belonen). 
Misschien dat de bezoekers die de showhal binnenkomen hier iets over te zeggen 

hebben: de meesten hebben geen idee wat de standaard is voor de Brahma, maar 
ze stoppen en staren vol ontzag naar de kooien met echt gigantische dieren. Ze 
geven niet om perfecte kammen of perfecte oogkleur, maar zijn echt onder de 

indruk van de monsterachtige wezens die ze zien. Misschien moet hun verbazing 
enkele punten toevoegen aan het keurrapport van de keurmeester.  

De meest voor de hand liggende vergelijking is die met bodybuilding; een sport die 
esthetiek en dimensies combineert. Hoewel symmetrie, bepalingen en verhou-
dingen een belangrijke rol spelen in de evaluatie van de jury, is de primaire kwali-

teit van een bodybuilder spiermassa; als je niet voldoende lichaamsbouw hebt met 



massieve spieren, worden alle andere kwaliteiten zinloos. Op dezelfde manier 

zouden giantische Brahma’s in de eerste plaats gigantisch moeten zijn, waarbij ze 
een levend beeld van het type presenteren zoals beschreven in de standaard. 

Daarna pas komen de details in het spel.  
 

Onder: De hen rechts is 25% zilverpatrijs Brahma, en haar zoon is al ong. 75 cm 

hoog, met zeer goed type en volume op 9 maanden oud. 
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