Officiële lijst van de in België erkende
hoenderrassen en hun kleurslagen
aangepast door de Nationale standaardcommissie hoenders op 22 juli 2012
goedgekeurd door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren op 31 augustus 2012
Enkel de rassen en kleurslagen vermeld in deze lijst mogen een predikaat bekomen op officiële
tentoonstellingen. Alles wat niet in deze lijst vermeld staat, krijgt het predikaat ‘NA’. Deze lijst is voor
uitbreiding vatbaar maar slechts na een gunstig advies van de Nationale standaardcommissie hoenders
en dit na een officiële erkenningsprocedure zoals voorzien in de reglementen van de Landsbond. Deze
lijst bevat tevens de officiële benamingen van de rassen en de kleurslagen.
koekoek goudhalzig
bruinpatrijs, wit
wit

Aarschots hoen
Altsteirer
Amerikaanse Leghorn
(ook rozekammig)

gestreept
blauw witgepareld, zwart witgepareld

Amrock
Ancona
(ook rozekammig)

Andalusiër
Appenzeller baardhoen
Appenzeller spitskuif

gezoomd blauw
bruinpatrijs, gezoomd blauw, zwart
blauw, citroen zwartgetoept, geel witgetoept, goud zwartgetoept, zilver zwartgetoept,
zwart

Aquitaine
Araucana

zwart
blauw, blauw goudhalzig, blauwpatrijs, blauwtarwe, blauwwildkleur, koekoek, patrijs,
tarwe, wildkleur, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zwart, zwart goudhalzig
berken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauwpatrijs, goudberken, patrijs, wit,
zilverpatrijs, zwart, zwart goudgezoomd, zwart goudhalzig, zwart zilvergezoomd, zwart
zilverhalzig
berken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauwpatrijs, goudberken, patrijs, wit,
zilverpatrijs, zwart, zwart goudgezoomd, zwart goudhalzig, zwart zilvergezoomd, zwart
zilverhalzig
blauw, blauwbont, blauwtarwebont, blauwzilverpatrijs, licht blauwtarwebont, licht
tarwebont, tarwe, tarwebont, wildkleur, wit, witpatrijs, zwart, zwartbont
goudpel, zilverpel
oranjebont, wit, zwartbont
gezoomd blauw, zwart
gezoomd blauw, wit, zwart
zwart
blauwdubbelgezoomd, dubbelgezoomd, wit, zwart
goud, koekoek, zilver, zwart
goud
koekoekroodpatrijs, koekoekzilverpatrijs
wit zwartcolumbia
wit zwartcolumbia
geel witgetoept, gezoomd blauw, goud zwartgetoept, koekoek, wit, zilver zwartgetoept,
zwart
blauw, blauwkwartel, blauwzilverkwartel, buff, buff zwartcolumbia, gezoomd blauw,
koekoek, kwartel, wit, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zwart
berken, blauw, buff blauwcolumbia, buff zwartcolumbia, goudberken, koekoek,
meerzomig blauwpatrijs, meerzomig blauwzilverpatrijs, meerzomig patrijs, meerzomig
roodgeschouderd blauwzilverpatrijs, meerzomig zilverpatrijs, wit, wit blauwcolumbia, wit
zwartcolumbia, zwart
blauw, citroen, citroen witgeband, gezoomd blauw, goud, goud witgeband, wit, zilver,
zilver witgeband, zwart
blauw, wit, zilverpel, zwart
berken, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauwpatrijs, blauw
zilverhalzig, blauwzilverpatrijs, goudberken, patrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs,
roodgeschouderd zilverpatrijs, wit, zilverpatrijs, zwart, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
zwart
geel zwartstaart
zwart
zwart
zwart
wit
blauw, blauw goudhalzig, blauwtarwe, blauwtarwebont, blauwwildkleur, blauw
zilverhalzig, exchequer, koekoek, patrijs, tarwe, tarwebont, wildkleur, wit, witpatrijs,
zilvertarwe, zwart, zwartbont, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig

Ardenner
Ardenner bolstaart
Aseel
Assendelfter
Asturiër
Augsburger bekerkamhoen
Australorp
Barbézieux
Barnevelder
Bergse hangkam
Bergse kraaier
Bielefelder
Bourbonnaise
Bourbourg
Brabanter
Brabants hoen
Brahma

Brakel
Bresse-Gauloise
Brugse vechter
Castiliaans hoen
Catalaans hoen
Caumont
Cemani
Challans
Charollaise
Chu Shamo
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blauw, buff, koekoek, meerzomig patrijs, wit, zwart, zwartbont

Cochin
(ook krulvederig)

zwart
blauw, gezoomd blauw, koekoek, parelgrijs, wit, zwart
gezoomd blauw, wit, zwart
blauwkaneel, kaneel, wit
koekoek
wildkleur, zilverpatrijs, zilverwildkleur
koekoek, wit, zilverwildkleur
blauw goudhalzig, blauw zilverhalzig, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, geelpatrijs,
gezoomd blauwpatrijs, gezoomd blauwzilverpatrijs, gezoomd geelpatrijs, gezoomd
patrijs, gezoomd zilverpatrijs, koekoekpatrijs, patrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs,
witpatrijs, zilverpatrijs, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
blauw, blauw goudhalzig, blauw zilverhalzig, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, citroenpel,
geelpatrijs, geelwitpel, gezoomd blauwpatrijs, gezoomd blauwzilverpatrijs, gezoomd
geelpatrijs, gezoomd patrijs, gezoomd zilverpatrijs, goudpel, koekoek, koekoekpatrijs,
patrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, roodpel, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zilverpel, zwart,
zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
bruin, roodpatrijs, wit, zwart
berken, buff zwartcolumbia, gestreept, goud zwartgezoomd, rood, wit, wit zwartcolumbia,
zilver zwartgezoomd, zwart
wit, wit zwartcolumbia, zalmkleur
koekoek
bruinberken, gezoomd blauw, wit, zwart
gezoomd blauw, patrijs, wit, zwart
blauw, buff, patrijs, wit, zilverpatrijs, zwart

Cotentine
Crèvecoeur
Croad langshan
Cubalaya
Dominikaner

Dorking
Dorking rozekammig
Drents hoen

Drentse bolstaart

Dresdener
Duits rijkshoen
Duitse Faverolles
Duitse koekoek
Duitse Langshan
Elzasserhoen
Engelse Leghorn
(ook rozekammig)

Famennehoen
Franse Faverolles
Franse naakthals
Fries hoen
Gasconne
Gatinaise
Gauloise
Gele van Haspengouw
Gournay
Groninger meeuw
Grote Noord-Franse vechter
Hervehoen
Hoen van de Zwalmvallei
Hollands hoen
Hollands hoen hennenvederig
Hollands kuifhoen
(ook krulvederig)

Houdan
Indische vechter
Italiener
(ook rozekammig)

Izegemse koekoek
Jersey Giant
Kinpa
Kleine Noord-Franse vechter
Koekoek van rennes
Koeyoshi
Kraaikop
Kruiper
Krulveerhoen
La Flèche
Lakenvelder
Le Mans
Le Merlerault

wit
koekoek, zalmkleur
wit
blauw, citroenpel, geelwitpel, goudpel, koekoek, roodbont, roodpel, wit, zandgeel,
zilverpel, zwart, zwartbont
zwart
wit
geelpatrijs, patrijs
geelzwartstaart
zwartbont
citroenpel, goudpel, zilverpel
blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, patrijs, patrijsbont, rood, roodgeschouderd zilverpatrijs,
tarwe, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zilverpatrijsbont, zwart, zwart goudhalzig, zwartbont
gezoomd blauw, koekoek, zwart
goud koekoekgeband
blauw, citroenpel, geelwitpel, goud zwartgeloverd, goudblauwpel, goudpel, koekoek, wit,
zilver zwartgeloverd, zilverpel, zwart
citroenpel, geelwitpel, goudblauwpel, goudpel, zilverpel
geel witgezoomd, geel witgezoomd met witte kuif, gezoomd blauw, gezoomd blauw met
witte kuif, koekoek, koekoek met witte kuif, wit, wit met zwarte kuif, zwart, zwartbont,
zwart met witte kuif, zwartbont met witte kuif
koekoek, parelgrijs, wit, zwart, zwart witgepareld
blauwdubbelgezoomd, dubbelgezoomd, roodwitdubbelgezoomd, wit
blauw, blauw witgepareld, blauwbruinpatrijs, blauw goudflitter, bruinpatrijs, buff ,
geelpatrijs, gestreept, goud blauwgezoomd, goudbruinporselein, goudflitter, goud
witgezoomd, goud zwartgezoomd, koekoekbruinpatrijs, parelgrijspatrijs, rood, wit,
witpatrijs, wit zwartcolumbia, zilverflitter, zwart, zwart witgepareld
koekoek
gezoomd blauw, wit, zwart
zwart
blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, patrijs, patrijsbont, rood, roodgeschouderd zilverpatrijs,
tarwe, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zilverpatrijsbont, zwart, zwart goudhalzig, zwartbont
koekoek
zilverwildkleur
gezoomd blauw, koekoek, wit, zwart, zwartbont
bruinpatrijs, goud, koekoek, wit, zilver, zwart
blauw, koekoek, wit, zwart
gezoomd blauw, koekoek, parelgrijs, wit, zwart
zwart
zwart
zwart
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blauw, zwart
blauw, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, buff, exchequer, gestreept, koekoekpatrijs, patrijs,
geelpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, wit, witpatrijs, wit zwartcolumbia, rood,
zilverpatrijs, zwart
berken, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauwpatrijs, blauw
zilverhalzig, blauwzilverpatrijs, goudberken, patrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs,
roodgeschouderd zilverpatrijs, wit, zilverpatrijs, zwart, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
zwart
blauwtarwe, blauwtarwebont, blauwwildkleur, tarwe, tarwebont, wildkleur, wittarwe
blauwtarwe, koekoek, patrijs, rood, tarwe, tarwebont, wildkleur, wit, witpatrijs, zwart
zwartbont
blauw koperhalzig, koekoek goudhalzig, koekoek zilverhalzig, roodbruin, tarwe, wit, wit
zwartcolumbia, zwart, zwart koperhalzig, zwart zilverhalzig
hoen blauw, koekoek, koekoek goudhalzig, wit, wit zwartcolumbia, zwart, zwart
goudhalzig, zwart zilverhalzig
blauw, koekoek, koekoek goudhalzig, koekoek zilverhalzig, wit, wit zwartcolumbia, zwart,
zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
zalmkleur
blauw, buff, gestreept, wit, zwart

Limousine
Livorno
Luikse vechter
Lyonnaise
Madras-Aseel
Maleier
Mantes
Marans
Mechels hoen
Mechelse kalkoenkop
Meusienne
Minorca
(ook rozekammig)

berken, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs,
goudberken, patrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs,
tarwe, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zwart
bruinpatrijs, buff, gezoomd blauw, koekoek, rood, wit, zwart, zwart witgepareld

Modern Engelse vechter
Naakthals
(ook rozekammig)

geel witgeloverd, gezoomd blauw, goud zwartgeloverd, goudpel, koekoek, moorkop
goud, moorkop wit, wit, zilver zwartgeloverd, zilverpel, zwart
berken, blauw, blauwkoekoek, geelkoekoek, koekoekpatrijs

Nederlandse uilebaard
Nederrijns hoen

roodbruin, roodbruin blauwgetekend, wit
koekoek
geelpatrijs, geelzwartstaart, patrijs, wit, zilverpatrijs
goudpel, zilverpel
koekoek, rood, roodporselein, wit, zwart, zwart witgepareld
berken, buff, buff zwartgezoomd, gestreept, gezoomd blauw, meerzomig patrijs,
roodporselein, rood, wit, zwart, zwart witgepareld
berken, blauw, blauwberken, blauwpatrijs, blauwtarwe, blauwzilverpatrijs, gember,
goudberken, koekoek, koekoekpatrijs, patrijs, patrijsbont, roodgeschouderd
blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, wit, witpatrijs, wittarwe,
zilverpatrijs, zilvertarwe, zwart, zwart witgepareld

New-Hampshire
Noord-Hollands hoen
Onagadori
Oost-Friese meeuw
Orloff
Orpington
Oud-Engelse vechter
(ook met baard)
(ook met kuif)
(ook hennenvederig)
(ook met bolstaart)

Padua
(ook krulvederig)

Penedesenca
Phoenix
Plymouth Rock
Ramelsloher
Redcap
Rhode Island
Rhode Island rozekammig
Rijnlander
Saksisch hoen
Satsumadori
Schijndelaar
Schotse kruiper
Shamo
Siciliaans bekerkamhoen
Soendanese vechter
Spaanse witwang
Sulmtaler
Sultanhoen
Sumatra
Sundheimer
Sussex

geel witgezoomd, gezoomd blauw, goud zwartgezoomd, koekoek, parelgrijs, tollbunt, wit,
zilver zwartgezoomd, zwart
koekoekpatrijs, meerzomig patrijs, tarwe, zwart
geelpatrijs, patrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, wildkleur, wit, zilverpatrijs
blauw, buff, buff zwartcolumbia, gestreept, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs,
wit, wit zwartcolumbia, zwart
buff, wit
goud
rood
rood, wit
blauwbruinpatrijs, bruinpatrijs, gezoomd blauw, koekoek, wit, wit zwartcolumbia,
zilverpatrijs, zwart
buff, koekoek, wit, zwart
patrijs, wit, zilverpatrijs, zwart
wit
koekoek
blauw, blauw goudhalzig, blauwtarwe, blauwtarwebont, blauwwildkleur, blauw
zilverhalzig, exchequer, koekoek, patrijs, tarwe, tarwebont, wildkleur, wit, witpatrijs,
zilvertarwe, zwart, zwartbont, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
patrijs, wit, zwart
tarwe, zwart
zwart
tarwe, wit
wit, zwart
gezoomd blauw, wildkleur, zwart, zwart koperhalzig
wit zwartcolumbia
bruin, buff zwartcolumbia, zwart zilvergezoomd, rood zwartcolumbia, roodporselein, wit,
wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia
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Thüringer baardhoen
Tiense vechter

Tomaru
Tsjechisch hoen
Tuzo
Twents hoen
Vlaanderse koekoek
Vorwerk
Welsumer
Westfaalse doodlegger
Wyandotte

Yakido
Yamato
Yokohama
Zijdehoen
(ook met baard)

Zingems leghoen
Zingems vleeshoen
Zottegems hoen

bruinpatrijs, buff, geel witgetoept, gezoomd blauw, goud zwartgetoept, koekoek, wit,
zilver zwartgetoept, zwart
berken, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauwpatrijs,
blauwtarwe, blauw zilverhalzig, blauwzilverpatrijs, goudberken, koekoek, koekoek
goudhalzig, patrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs,
tarwe, wit, zilverpatrijs, zwart, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig
zwart
gezoomd patrijs, gezoomd zilverpatrijs
blauw, tarwe, wit, zwart, zwartbont
blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, geelpatrijs, patrijs, witpatrijs, zilverpatrijs
koekoek
zwart
roodpatrijs
goud, zilver
blauw, buff, buff zwartcolumbia, buff blauwcolumbia, gestreept, goud blauwgezoomd,
goud witgezoomd, goud zwartgezoomd, meerzomig blauwpatrijs, meerzomig
blauwzilverpatrijs, meerzomig geelpatrijs, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs,
rood, roodporselein, wit, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilver zwartgezoomd,
zwart, zwart witgepareld
zwart
blauw, blauwtarwe, koekoek, tarwe, tarwebont, wildkleur, wit, zilvertarwe, zwart,
zwartbont
wit, wit roodgetekend
blauw, buff, koekoek, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs, parelgrijs, rood, splash,
wit, zwart
goud
wit
citroen, goud, zilver
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