
 

DE AYAM KETAWA 

De Ayam Ketawa is een uit Indonesië afkomstig hoenderras van het 
eiland Zuid-Sulawesi. Het ras is inmiddels wijd verspreid over de 
eilanden Java, Bali en Sumatra. 
De Nederlandse vertaling: Ayam betekent kip en Ketawa betekent 
gelach. 
Het geluid van het kraaien van de haan doet vermoeden dat hij 
lacht als een mens.  
Met de Ayam Ketawa worden in het land van herkomst wedstrijden 
gehouden.  
Tijdens de tentoonstelling Optimum Avium International kunt u 
kennismaken met dit nog niet erkende Ayam Ketawa. 
Er zijn een drietal Ketawa’s met verschillend kraaigeluid te onderscheiden:  

Ayam Ketawa Gaga = trage beat. 
Klinkt als ha-ha-ha-ha-ha 
Te beluisteren op Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=JhyiPSWd1IY 
Deze kraai is erg kort, de haan in het filmpje is kampioen 
Deze dieren komen het meest voor. De longinhoud matig en de stembanden sluiten traag. De Ayam 
Ketawa Gaga is geliefd in dorpen omdat de aanschafprijs laag is voor de lokale bevolking van 
Indonesië. 
De Kraaiduur is maar een paar seconden meestal 4 – 9 lachen per kraai max ongeveer 15 seconden 
 
Ayam Ketawa Goretek = snel zonder pauze (adem teug)  
Klinkt als haaaa-hahahahahahahahahahahahaha 
Te beluisteren op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7egavaG5D4I 
Deze dieren worden het meest gebruikt bij wedstrijden. De onafgebroken beats moeten bij voorkeur 
op 1 toonhoogte. Deze mag aan het einde wat vertragen, als het maar op dezelfde toonhoogte zal 
blijven. 
Deze dieren hebben super ontwikkelde longen en goed in ritme sluitende stembanden.  
Duur van de kraai: Ruim een halve minuut. 
Iets mindergoed zijn de dieren die halverwege het kraaien letterlijk een toon lager gaan lachen. 
De longen zijn bij een dergelijk dier iets minder sterk, maar hebben wel prima werkende 
stembanden.  
Duur van de kraai: Ruim een halve minuut 
 
Ayam Ketawa Dodo=Menselijke lach 
Deze dieren hebben een snelle interval tijdens het kraaien met steeds een langere uithaal (beat) 
Daartussen kan het heel lang doorgaan klinkt als hahahahahahaha- haaaa- hahahahahahahahahaha-
haaa-hahahahahahahaha    
Te beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=M6k_cWjtgj8  
De Ayam Ketawa’s Dodo zijn de toppers die minutenlang kunnen kraaien. 
Hij kraait net als de Ayam Ketawa Goretek ( uitspreken als gretek) op 1 toonhoogte met een langer 
durende beat en daarna weer een serie snelle beats. Vervolgens weer een langer durende beat. 

 
De Ayam Ketawa is nog in geen enkel Europees land erkend. Indien er meer 
homogeniteit bij de dieren te kweken is, zou dit een mogelijkheid zijn. Er is 
geen sprake van erkende kleurslagen. Sommige dieren neigen naar patrijs 
kleur of patrijs bont kleur. De Ketawa is een beweeglijk dier met matige leg 
eigenschappen. 
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De speciaalclub O.A.S.L.L. (Optimum Avium speciaalclub voor langstaart- en langstaartrassen) heeft 
de Ayama Ketawa opgenomen onder hun rassen.  
Voor nadere informatie kunt u bij het bestuur terecht.  


