
 
 

Serama 
 
Herkomst: Wereldwijd verspreid Maleisisch oorspronkelijk krielras. In 2001 in Noord-Amerika en 
enkele jaren later via Nederland naar Europa ingevoerd. 
 
Algemeen voorkomen: Zeer klein, breed en compact krieltje met zeer typische en majestueuze 
lichaamshouding. In zijaanzicht vormen kop, hals en borst tezamen een S-vorm. Bijzonder 
vertrouwelijk en tam ras.   
 
Raskenmerken haan: 
 
Romp: kort, breed en diep, naar achter afhellend.  
Hals: middellang, S-vormig naar achter gebogen; halsbehang rijkelijk ontwikkeld en tot ver over de 
schouders reikend. 
Rug: zeer kort, breed, de ruglijn in zijaanzicht een V vormend tussen hals en staart. 
Schouders: breed en goed gerond. 
Vleugels: groot en lang, verticaal gedragen en de grond net niet rakend. De vleugelboegen iets van 
het lichaam uitstaand en de vleugeleinden iets naar binnen gedraaid. Grote slagpennen middelbreed 
en lang, de uiteinden niet volledig door de kleine slagpennen bedekt. 
Zadel: breed; zadelbehang rijk ontwikkeld en de staartovergang vloeiend afdekkend. 
Staart: middelgroot en bijna verticaal gedragen. Staartstuurveren breed en goed gespreid, door hun 
lengte boven de kop uitstekend en van achteren gezien in een omgekeerde V-vorm ingeplant. 
Hoofdsikkels lang, breed, sabelvormig en slechts zeer weinig gebogen; bijsikkels waaiervormig 
gespreid en middellang, de bovenste sabelvormig, de onderste licht gebogen. De voorzijde van de 
staart mag de kamhiel raken maar mag niet nier voor doorslaan (eekhoornstaart). 
Borst: hoog, zeer goed ontwikkeld, vol, breed en goed gerond, sterk naar voor gedragen, zeer 
duidelijk voorbij de snavelpunt reikend. 
Achterlijf: kort, donsrijk. 
Kop: klein en iets naar achter gedragen. 
Gezicht: klein, rond, fijn van weefsel, rood. 
Kam: enkel, middelgroot, recht, voorzien van liefst vijf regelmatige en spitse kamtanden. De middelste 
kamtanden zijn ongeveer even hoog als het kamblad zelf. De kamhiel volgt de schedellijn niet. 
Kinlellen: middelgroot, rond, fijn van weefsel. 
Oorlellen: klein, ovaal, glad aanliggend; rood, iets inmenging van wit toegestaan. 
Ogen: rond, levendig, oranje tot roodbruin. 
Snavel: krachtig, licht gebogen; komt qua kleur overeen met de loopbenen. 
Dijen: eerder kort, krachtig, evenwijdig en goed uit elkaar geplaatst.  
Loopbenen: middellang zodat de vleugels verticaal kunnen gedragen worden; glad, regelmatig 
geschubd; voor de kleur zie ‘kleurslagen’. 
Tenen: vier, recht, goed gespreid en regelmatig geschubd. 
Bevedering: vol en goed ontwikkeld, aangesloten. 
 
Raskenmerken hen: 
Komt overeen met de haan op de geslachtsgebonden onderscheiden na. 
Rug: de ruglijn eerder in de vorm van een smalle U, zadel goed gevuld. 
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Zware fouten m.b.t. raskenmerken: 
Groot, plomp of smal van lichaam; lange rug; smalle of platte borst; horizontale lichaamshouding; te 
rechte kop-halslijn; kortbenigheid; slepende, te hoog of te ver naar voor gedragen vleugels; te lage of 
naar voor doorslaande staartdracht; sterk gebogen sikkels grove kopversierselen; overwegend witte 
oren.  
 
 
Kleurslagen: 
 
Belangrijk : Bij de beoordeling worden kleur- en tekeningfouten enkel gebruikt om het onderscheid te 
maken met qua type gelijkwaardige dieren. Kleur en tekening zijn veel minder belangrijk dan type, 
houding en overige raskenmerken. 
 
 
Wit: 
Zuiver wit. Bij de haan wordt wat gele aanslag in de sierbevedering toegestaan. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten : Sterk gele aanslag; anderskleurige veren. 
 
Zwart: 
Gelijkmatig diepzwart met groene glans. In het halsbehang van de haan worden enige rode of zilveren 
veertjes toegestaan. 
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan. 
Zware fouten : Veel rood of zilver in het behang; sterke schimmelvorming; sterke violetglans. 
 
Blauw: 
Grijsblauw in een lichtere of donkerdere nuance met weinig of sterker uitgesproken zoming. 
Siergevederte van de haan donkerder blauw tot zwartblauw. Enkele rode of zilveren veertjes in het 
behang toegestaan.  
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan. 
Zware fouten : Zeer vlekkerige grondkleur; veel rood of zilver in het behang; sterke schimmelvorming. 
 
Brons: 
Zo egaal mogelijk diep bruin met bronsachtige gloed. De sierbevedering van de haan sterker 
glanzend.  
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan.  
Zware fouten : Zeer vlekkerige grondkleur; ontbrekende glans; sterke schimmelvorming. 
 
Zwartbont: 
Grondkleur diepzwart met groenglans. In het halsbehang van de haan worden enige rode of zilveren 
veertjes toegestaan. De veren voorzien van een wit uiteinde of onregelmatige witte vlekken. De 
tekening van de haan aangepast aan de geslachtsgebonden veervorm. Bij de hen een zo gelijkmatig 
mogelijk verdeelde tekening. Volledig witte veren in staart en/of vleugels toegestaan. Met de leeftijd 
neemt de witte tekening toe.  
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan. 
Zware fouten : ontbrekende glans; overheersend wit bij jonge dieren. 
 
Blauwbont: 
Grondkleur grijsblauw in een lichtere of donkerdere nuance. Sierbevedering van de haan donkerder 
blauw tot zwartblauw. Enkele rode of zilveren veertjes in het behang toegestaan. 
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan. 
Tekening en fouten zoals bij ‘zwartbont’. 
 
Bronsbont: 
Grondkleur zo egaal mogelijk diep bruin met bronsachtige gloed. 
Loopbenen geel, donkere aanslag toegestaan. 
Tekening en fouten zoals bij ‘zwartbont’. 
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Tarwe: 
HAAN : Kop, hals- en zadelbehang bruinrood met een gouden zoming en zonder schachtstreep. 
Schouders en rug licht roodbruin. Grote vleugeldekveren zwart met groene of blauwgroen glans. Grote 
slagpennen dofzwart met een smalle bruine buitenrand. Kleine slagpennen met goudbruine 
buitenvaan (vleugeldriehoek) en dofzwarte binnenvaan. Borst, flanken, achterlijf en dijen zwart. Staart 
zwart met groene glans; de onderste bijsikkels met een bruine zoming. 
HEN : Kop en halskraag roodbruin; iets matzwarte tekening in het onderste gedeelte van de halskraag 
toegestaan. Vleugeldriehoek iets donker. Binnenvanen van de slagpennen met zwarte tekening. Rug 
en mantelgevederte tarwekleurig. Borst, flanken, achterlijf en dijen licht tarwekleurig. Staart zwartgrijs 
met bruinachtige waas. Een iets donkerder totaalbeeld is toegestaan. Donskleur grijs, tarwekleurig 
toegestaan.  
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan veel bruin in de borst of de staart; bij de hen een zeer lichte grondkleur, 
sterke pepering of lichte zoming in het mantelgevederte. 
 
Zilvertarwe: 
HAAN : Kop, hals- en zadelbehang strogeel met een smalle zilverachtige zoming en een bruinachtige 
schachtstreeptekening in het onderste gedeelte van het behang. Schouders, vleugeldek en rug warm 
oranje. Vleugelbanden zwart met groene of blauwachtig groene glans. Grote slagpennen matzwart 
met een witachtig buitenrandje. Kleine slagpennen met zwarte binnenvaan en een geelwitte 
buitenvaan (vleugeldriehoek) met daarin een bruinachtige kleurovergang toegestaan. Borst, flanken, 
achterlijf en dijen zwart. Staart groenglanzend zwart; de onderste bijsikkels met een zilverachtige 
zoming. 
HEN : Kop en halskraag matbruin met een zilverachtige zoming; iets matzwarte tekening in het 
onderste gedeelte van de halskraag toegestaan. Binnenvanen van de slagpennen met zwarte 
tekening. Rug en mantelgevederte tarwekleurig. Borst, flanken, achterlijf en dijen ivoorkleurig. Staart 
zwartgrijs met bruinachtige waas. Een iets donkerder totaalbeeld is toegestaan. Donskleur lichtgrijs, 
licht tarwekleurig toegestaan.  
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan te bruin, te wit of te vlekkerig halsbehang, veel zilver in de staart of in de 
borst; bij de hen bijna witte grondkleur, ontbrekende zilverzoming in de hals, sterke pepering of lichte 
zoming in het mantelgevederte. 
 
Bronstarwe: 
Zoals tarwe maar alle zwarte veergedeelten zijn vervangen door een diep bruin met bronsglans.  
 
Bronszilvertarwe: 
Zoals zilvertarwe maar alle zwarte veergedeelten zijn vervangen door een diep bruin met bronsglans. 
 
Tarwebont: 
HAAN : zoals ‘tarwe’ maar bruin in de borst is toegestaan. De veren voorzien van een wit uiteinde of 
onregelmatige witte vlekken. De tekening past zich aan aan de geslachtsgebonden veervorm. Volledig 
witte veren in staart en/of vleugels toegestaan. Met de leeftijd neemt de witte tekening toe. 
HEN : zo egaal mogelijke donker tarwekleurige tot roodbruine grondkleur. Binnenvanen van de 
slagpennen met zwarte tekening. Staart zwartgrijs met bruinachtige waas. De veren voorzien van een 
wit uiteinde of onregelmatige witte vlekken. De witte vlekken bevinden zich vaak op een zwarte lover. 
Het totaalbeeld zo regelmatig mogelijk. Volledig witte veren in staart en/of vleugels toegestaan. Met de 
leeftijd neemt de witte tekening toe. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: volledig witte vleugeldriehoek; lichte sierbevedering bij de haan; te bleke grondkleur bij 
de hen. 
 
Licht tarwebont: 
HAAN : zoals ‘tarwebont’ maar het behang is blinkend oranjerood.  
HEN : zoals ‘tarwebont’, echter met een zo egaal mogelijke lichte geelachtige tarwekleurige 
grondkleur. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: volledig witte vleugeldriehoek; donkere sierbevedering bij de haan; te donkere 
grondkleur bij de hen. 
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Zilvertarwebont: 
HAAN : zoals ‘zilvertarwe’ maar crème in de borst toegestaan. Tekening zoals bij ‘tarwebont’. 
HEN : zoals ‘tarwebont’ maar met een zo egaal mogelijke crème tot licht tarwekleurige grondkleur.  
Loopbenen geel. 
Zware fouten: volledig witte vleugeldriehoek; te donkere grondkleur bij de hen. 
 
Bronstarwebont: 
Zoals tarwebont maar alle zwarte veergedeelten zijn vervangen door een diep bruin met bronsglans.  
 
Geelzwartstaart: 
Kop-, hals- en lichaamsbevedering gelijkmatig en warm geel (bij de haan wat intensiever). Grote en 
kleine slagpennen met gele buiten- en zwarte binnenvanen zodat de gesloten vleugel volledig geel 
lijkt. Staartstuurveren zwart met wat verborgen geel aan de basis. Hoofd- en bijsikkels zwart met bij 
voorkeur een smalle gele zoming. Donskleur lichtgeel tot lichtgrijs. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten : zwarte halstekening; overwegend gele staart; schimmel. 
 
Roodzwartstaart: 
HAAN : tekening zoals bij ‘geelzwartstaart’. Als grondkleur wordt een warme roodbruine kleur 
nagestreefd. De sierbevedering is iets intensiever gekleurd. 
HEN : ziet er uit als een zeer rode tarwekleurige hen. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten : zware halstekening; overwegend rode staart; schimmel; zeer vlekkerige grondkleur bij 
de hen. 
 
Crème-tarwe: 
HAAN: Kop, hals- en zadelbehang tarwekleurig. Schouders, vleugeldek en rug crèmewit. Grote en 
kleine slagpennen met bleek tarwekleurige buitenvanen (vleugeldriehoek) en grijsbruin gepeperde 
binnenvanen. Borst, buik en benedendijen zeer bleek crèmekleurig tot bijna wit. Het uitwendig 
zichtbare deel van de staartstuurveren tarwekleurig, het bedekte deel met een gruisbruinachtige 
pepering. Hoofd- en bijsikkels krachtig tarwekleurig. Een sterk contrast tussen de intensief gekleurde 
sierbevedering en staartpartij met het bleke overige deel van het gevederte wordt nagestreefd. 
Donskleur grijs.  
HEN: Kop en halskraag licht tarwekleurig. De rest van het gevederte met een zo gelijkmatig mogelijke 
zeer bleke crèmekleurige tot bijna witte grondkleur. Grote en kleine slagpennen met zeer bleke 
tarwekleurige buitenvanen (vleugeldriehoek) en grijsbruin gepeperde binnenvanen. Het uitwendig 
zichtbare deel van de staartstuurveren licht tarwekleurig, het bedekte deel met een gruisbruinachtige 
pepering. Donskleur grijs, tot zwartgrijs op de kop. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan een zeer bleke sierbevedering en/of staartpartij, te donkere kopkleur, 
ontbrekend contrast; bij de hen een te donkere grondkleur, zwarte halstekening.  
 
Bronsstaart: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang blinkend oranje met een matte bronsbruine schachtstreep. 
Schouders en rug glanzend roodbruin. Grote slagpennen mat bronsbruin met een bruine buitenrand. 
Kleine slagpennen met roodbruine buitenvaan (vleugeldriehoek) en mat bronsbruine binnenvaan. 
Borst, vleugeldek, vleugelbanden, buik en benedendijen licht kastanjebruin. Staartstuurveren zeer 
donker matbruin, met niet zichtbaar iets licht kastanjebruin naar de basis toe. Sikkels glanzend 
bronsbruin, bijsikkels licht gepeperd en sterk glanzend. Donskleur bruinachtig grijs.  
HEN : kop en hals diepgeel met in het onderste gedeelte matbruine schachtstrepen voorzien van gele 
veernerven. Slagpennen geel met matbruine binnenvanen. Rug, vleugeldek, zadel en staartdekveren 
lichtgeel met gele veernerven en veerranden. Het binnenste gedeelte van deze veren voorzien van 
een meer of minder uitgesproken matbruine pepering. Borst, buik en benedendijen gelijkmatig 
lichtgeel. Staart chocoladebruin, de bovenste staartstuurveren qua kleur en tekening aansluitend bij 
de staartdekveren. Donskleur grijsachtig. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan onzuivere borstkleur, donkere sierbevedering en ontbrekende glans; bij de 
hen zeer lichte of vlekkerige grondkleur.  
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Bronsstaart gezoomd: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang blinkend oranje met een matte bronsbruine schachtstreep. 
Schouders en rug glanzend roodbruin. Grote slagpennen mat bronsbruin met een bruine buitenrand. 
Kleine slagpennen met roodbruine buitenvaan (vleugeldriehoek) en mat bronsbruine binnenvaan.  
Borst, vleugeldek, vleugelbanden, buik en benedendijen licht kastanjebruin met een fijne zwartachtige 
zoming. Staartstuurveren zeer donker matbruin, met niet zichtbaar iets licht kastanjebruin naar de 
basis toe. Sikkels glanzend bronsbruin, bijsikkels licht gepeperd en sterk glanzend. Donskleur 
bruinachtig grijs. 
HEN : zoals de bronsstaart hen. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan onzuivere zoming, donkere sierbevedering en ontbrekende glans; bij de 
hen zeer lichte of vlekkerige grondkleur. 
 
Bronsstaart zilverhals: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang : zichtbare gedeelte licht crèmekleurig tot bijna wit, veerbasis 
lichtbruin. Schouders en rug glanzend oranjerood. Grote slagpennen mat bronsbruin met een bruine 
buitenrand. Kleine slagpennen met roodbruine buitenvaan en een smalle crèmekleurige buitenrand 
(rotbruine vleugeldriehoek met iets crèmekleurige inmenging toegestaan), binnenvaan mat bronsbruin. 
Borst, vleugeldek, vleugelbanden, buik en benedendijen licht kastanjebruin. Staartstuurveren zeer 
donker matbruin, met niet zichtbaar iets licht kastanjebruin naar de basis toe. Sikkels glanzend 
bronsbruin, bijsikkels licht gepeperd en sterk glanzend. Donskleur bruinachtig grijs. 
HEN : kop en halskraag tarwekleurig met een zilverachtige zoming en in het onderste gedeelte een 
matbruine schachtstreep. Slagpennen tarwekleurig met matbruine binnenvanen. Rug, vleugeldek, 
zadel en staartdekveren tarwekleurig met een lichte veerrand. Het binnenste gedeelte van deze veren 
voorzien van een meer of minder uitgesproken grijsbruine pepering. Borst, buik en benedendijen licht 
tarwekleurig met een blekere veerrand en bleke veernerf. Staart grijsbruin, de bovenste 
staartstuurveren qua kleur en tekening aansluitend bij de staartdekveren. Donskleur grijsachtig. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan onzuivere borstkleur, sterk gele of vlekkige sierbevedering, ontbrekende 
glans; bij de hen zeer vlekkerige grondkleur, ontbrekende bleke zoming. 
 
Bronsstaart zilverhals gezoomd: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang : zichtbare gedeelte licht crèmekleurig tot bijna wit, veerbasis 
lichtbruin. Schouders en rug glanzend oranjerood. Grote slagpennen mat bronsbruin met een bruine 
buitenrand. Kleine slagpennen met roodbruine buitenvaan en een smalle crèmekleurige buitenrand 
(rotbruine vleugeldriehoek met iets crèmekleurige inmenging toegestaan), binnenvaan mat bronsbruin. 
Borst, vleugeldek, vleugelbanden, buik en benedendijen licht kastanjebruin met een fijne zwartachtige 
zoming. Staartstuurveren zeer donker matbruin, met niet zichtbaar iets licht kastanjebruin naar de 
basis toe. Sikkels glanzend bronsbruin, bijsikkels licht gepeperd en sterk glanzend. Donskleur 
bruinachtig grijs. 
HEN : zoals de bronsstaart zilverhals hen. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan onzuivere zoming, sterk gele of vlekkige sierbevedering, ontbrekende 
glans; bij de hen zeer vlekkerige grondkleur, ontbrekende bleke zoming.  
 
Bronsstaart zilverhals dubbelgezoomd: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang : zichtbare gedeelte licht crèmekleurig tot bijna wit, veerbasis 
lichtbruin. Schouders en rug glanzend oranjerood. Grote slagpennen mat bronsbruin met een bruine 
buitenrand. Kleine slagpennen met roodbruine naar crèmekleurig overgaande buitenvanen 
(vleugeldriehoek tweekleurig roodbruin/crème), binnenvaan mat bronsbruin. Borst, vleugeldek, 
vleugelbanden, buik en benedendijen licht kastanjebruin met een fijne zwartachtige zoming om de 
veerrand. Aan de binnenzijde van deze zwartachtige zoom bevindt zich een duidelijke crèmekleurige 
binnenzoom. Staartstuurveren zeer donker matbruin, met niet zichtbaar iets licht kastanjebruin naar de 
basis toe. Sikkels glanzend bronsbruin, bijsikkels licht gepeperd en sterk glanzend. Donskleur 
bruinachtig grijs. 
HEN : zoals de bronsstaart zilverhals hen. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan een sterk verwaterde zoming, een veel te brede crèmekleurige 
binnenzoom waardoor de borst niet mooi regelmatig driekleurig is, sterk gele of vlekkige 
sierbevedering, ontbrekende glans; bij de hen zeer vlekkerige grondkleur, ontbrekende bleke zoming. 
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Zilver bronsstaart gezoomd: 
HAAN: kop, hals- en zadelbehang zilverwit met een matte licht bronsbruine schachtstreep. Schouders 
en rug zilverwit. Grote slagpennen mat bronsbruin met een witte buitenrand. Kleine slagpennen met 
witte buitenvaan (vleugeldriehoek) en mat bronsbruine binnenvaan. Borst, vleugeldek, vleugelbanden, 
buik en benedendijen zilverwit met een fijne zwartachtige zoming. Staartstuurveren matbruin, met niet 
zichtbaar iets grijswit naar de basis toe. Sikkels glanzend licht brons, bijsikkels licht gepeperd. 
Donskleur bruinachtig grijs.  
HEN : kop en halskraag bijna wit met in het onderste gedeelte een matbruine schachtstreep. 
Slagpennen zeer bleek tarwekleurig met grijsbruine binnenvanen. Rug, vleugeldek, zadel en 
staartdekveren crèmekleurig tot bijna wit. Het binnenste gedeelte van deze veren voorzien van een 
zeer zwak uitgesproken matte grijsbruine pepering. Borst, buik en benedendijen nagenoeg wit. Staart 
licht grijsbruin, de bovenste staartstuurveren qua kleur en tekening aansluitend bij de staartdekveren. 
Donskleur grijsachtig. 
Loopbenen geel. 
Zware fouten: bij de haan sterk gele aanslag in de grondkleur en onzuivere zoming; bij de hen een 
zeer vlekkerige grondkleur.  
 
 
Gewicht: Haan tot 500g, hen tot 425g. 
 
Minimumgewicht broedeieren: 23g. 
 
Eischaalkleur: beige tot crèmewit. 
 
Ringmaat: haan 11, hen 10. 
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