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Serama Club België Keuringsdag, Hasselt 16 Maart, 2014.
Lokatie: Avivaria Hasselt, België.
De eerste Serama keuring voor 2014 valt bij de Serama Club België ergens in
maart. Het leek ons een goed idee om deze op een andere locatie te houden dan
voorheen. We zijn tenslotte Serama Club België. Met veel internationale
erkenning en interesse zouden we beter voor Europa gaan want dat doen we nu
al op verschillende vlakken. Ok, we wijken af. De locatie moest zich buiten WestVlaanderen bevinden en liefst goed bereikbaar voor Nederland en Duitsland want
ook daar zijn sinds eind 2013 Serama Clubs ontstaan met gelijke aan de Maleise
standaard. De gebouwen van Avivaria Hasselt liggen centraal qua bereikbaarheid
en goede accommodatie om een dergelijke keuring te organiseren.

Het is geweldig dat er een Serama Club Duitsland en een Serama Club Nederland
ontstaan zijn en de dezelfde doelstelling volgen van onze club. Dit betekent dat
de evenementen in het kader van de Maleise Serama internationaal geworden
zijn. Ook Frankrijk is in de ‘making of’ en we kijken benieuwd uit hoe dat zal
lopen omdat men daar schijnbaar, naast de Maleise, ook het soort Amerikaanse

type Serama (niet meer conform met de huidige Maleise standaard) volgt. Doch,
de Franse interesse, met voorkeur voor de Maleise Serama, is wel erg in opmars.

In feite en bovenal bestaat er maar één soort Serama en dat is de originele
Maleise Serama “MALAY AYAM SERAMA”. Zie de gigantische populariteit en
intense fokkersbewegingen met opkomst van de enthousiaste menigte voor dit
ras in het land van oorsprong: Maleisië.

De Europese Serama is geen ras. De dieren die onder deze noemer vallen zijn
amper van boerenkriel en de langpotige Chabo te onderscheiden. Vandaar dat
fijnproevers weten dat het zuivere spul het enige beste is! Zo denken wij ook,

met de velen die ons hierin bijtreden. Het is zo wanneer een dier voor officiële
erkenning dingt dan gaat het volgens ‘de regels van de nationale
hoendervereniging’ en moet dit gebeuren op basis van het land van oorsprong
van het te erkennen dier, Maleisië dus. Toch is er veel verwarring over de
Serama omdat men deze huisregel aan de laars heeft gelapt.

Het is trouwens niet nodig een Europese Serama te creëren als het originele
Maleise dier reeds bestaat en voor handen is. Sommigen mogen vinden dat de
Serama dan extreem zou zijn? Eerstens de Serama doet zich zo voor wanneer hij
poseert en pronkend in volle actie schiet … een typische karakteristiek van dit
ras. Wanneer men deze performing niet kan waarderen * bewonderen * moet
men ook geen Serama’s fokken. Een Serama onderscheidt zich net van alle
andere rassen door zijn typerend postuur en zijn specifiek fier en guitig
temperament. Er bestaat geen extreme Serama maar wel een kipje met uiterst
typerende houding en bewegingen. Die dieren met een typerende houding tonen
louter een balts. Deze is vergelijkbaar met duivenrassen waaronder de Holle
Kropper, Amsterdamse Kropper, etc. Niemand is verplicht om van de Serama te
houden noch te fokken. Er bestaan voldoende kleine rassen voor wie er toch
hardnekkig een andere visie omtrent de Serama op blijft nahouden. Onze
keuringen hebben het tegendeel van deze fabels al lang bewezen en velen
maken voor het eerst kennis met de Maleise Serama op een gezellige dag van
een Serama keuring, en zeggen: “zo willen wij ze ook wel hebben”.
In Hasselt was het weer een ongelofelijk succes. Er waren 48 inschrijvingen onze
keurder had de handen vol. Gelukkig, worden de dieren bij ons al vanaf 2011 op
tafel gekeurd en is dit in ons voordeel om de dieren zoveel mogelijk zelf te laten
presteren. Het gepruts om ze een evenwichtsdansje te laten presteren op een
sokkeltje is bij ons allang voorbij. Reeds bij de eerste keuring die wij ooit
organiseerden zagen we dat dit niet werkte. Dit is eindelijk ook aangekomen bij
andere organisaties die ons voorbeeld zullen volgen in de nabije toekomst. Wij
zijn blij dat we aan deze organisaties en geïnteresseerden voorbeelden kunnen
tonen en ze inspireren, alles in het belang en ter promotie van het SERAMA RAS.

Serama Nederland Eerste keuringsdag, 02 Maart, 2014.
Locatie: Clubgebouw van de ‘Tielse Kleindier Vereniging” Tiel, NL.
Sinds eind 2013 is er ook in Nederland een Serama Club ontstaan met een
Maleise standaard naar voorbeeld van onze Belgische Serama Club. Onze nieuw
ontworpen keurkaart ging in première op de eerste keuring te Tiel in een
organisatie van Serama Club Nederland. Er was heel veel belangstelling voor
dieren uit het halfbloedproject die langzamerhand gans Europa in z’n greep
heeft. Menig bezoeker ging met een doosje onder de arm de deur uit.

De inschrijvingen der te keuren dieren was niet mis. Wel nog veel Europese
dieren tussen de inzendingen. Tenminste, voorlopig nog! Iets wat weldra tot het
verleden zal behoren want zelfs de meest vastgeroeste C-rama liefhebber ging
overstag. Die sierlijke kipjes met pronkgehalte werden met harten-ogen
bekeken. En men hoorde zeggen: “zo willen wij ze ook wel”.
Naast inschrijvingen en keuren werd een gezellige sfeer gesmeed, een drankje,
een hapje en na de mooie prijsuitreiking was het weer afgelopen. Hendrik, Petra,
John en mede helpende handen hadden het geweldig geklaard. De keuring Tiel
was een feit en goed verlopen. Het staat als geschiedenis geschreven.

Met dank aan de exposanten voor de inschrijvingen, de bezoekers, onze
sponsors, onze grote waardering voor de inzet van onze medewerkers en allen
die bijdragen aan de promotie van de “AYAM SERAMA MALAYSIA”.
En nu … op naar meer.
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