Officiële lijst van de in België erkende
krielrassen en hun kleurslagen
aangepast door de Nationale standaardcommissie hoenders op 3 maart 2013
goedgekeurd door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren
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.
Aarschotse kriel
Altsteirer kriel
Amerikaanse Leghornkriel

koekoek zilverhalzig
bruinpatrijs,koekoek, wit
buff, wit

(ook rozekammig)
gestreept
blauw witgepareld, zwart witgepareld

Amrockkriel
Anconakriel
(ook rozekammig)

Andalusiërkriel
Antwerpse baardkriel

Appenzeller baardhoenkriel
Appenzeller spitskuifkriel
Araucanakriel
Ardenner bolstaartkriel
Ardennerkriel
Aseelkriel
Assendelfterkriel
Augsburger bekerkamkriel
Australorpkriel
Barnevelderkriel
Bassette
Belgische kriel
Bergse hangkamkriel
Bergse kraaierkriel
Bielefelderkriel
Bosvoordse baardkriel

Brabanterkriel
Brabantse kriel
Brahmakriel
Brakelkriel
Brugse vechtkriel
Burmakriel
Castiliaanse kriel

gezoomd blauw
blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, geelzwartstaart, gezoomd blauw, isabelporselein,
koekoek, kwartel, okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit,
witpatrijs, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs, zwart, zwart
witgepareld
bruinpatrijs, zwart
goud zwartgetoept, zilver zwartgetoept
blauw, blauwpatrijs, koekoek, patrijs, tarwe, wildkleur, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zwart,
zwart goudhalzig
berken, blauwberken, blauw zilverhalzig, geelpatrijs, goudberken, patrijs, wit, zilverpatrijs,
zwart, zwart goudgezoomd, zwart goudhalzig, zwart zilvergezoomd, zwart zilverhalzig
berken, blauwberken, blauw zilverhalzig, geelpatrijs, goudberken, patrijs, wit, zilverpatrijs,
zwart, zwart goudgezoomd, zwart goudhalzig, zwart zilvergezoomd, zwart zilverhalzig
blauwtarwebont, licht blauwtarwebont, licht tarwebont, patrijs, tarwe, tarwebont, wit,
zwart, zwartbont
citroenpel, goudpel, zilverpel
zwart
gezoomd blauw, wit, zwart
zwart
blauwdubbelgezoomd, dubbelgezoomd, wit, zilverdubbelgezoomd, zwart
blauw, blauwkwartel, blauwzilverkwartel, buff, buff zwartcolumbia, geelzwartstaart,
gezoomd blauw, kwartel, parelgrijs, parelgrijskwartel, parelgrijszilverkwartel, patrijs,
wildkleur, wit, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs, zilverwildkleur, zwart
blauw, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, geelpatrijs, patrijs, roodgeschouderd
blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, wit, witpatrijs, zilverpatrijs,
zilvertarwe, zwart
zilver
goud
koekoekroodpatrijs, koekoekzilverpatrijs
blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, gezoomd blauw, isabelporselein, koekoek, kwartel,
okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit, witkwartel,
witcitroenkwartel, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs,
zilverporselein, zwart, zwart witgepareld
geel witgetoept, gezoomd blauw, goud zwartgetoept, koekoek, wit, zilver zwartgetoept,
zwart
blauw, blauwkwartel, blauwzilverkwartel, buff, buff zwartcolumbia, gezoomd blauw, ,
kwartel, parelgrijskwartel, parelgrijszilverkwartel, wit, wit zwartcolumbia, zilverkwartel,
zwart
berken, blauw, buff blauwcolumbia, buff zwartcolumbia, goudberken, meerzomig
blauwpatrijs, meerzomig parelgrijspatrijs, meerzomig parelgrijszilverpatrijs, meerzomig
patrijs, meerzomig zilverpatrijs, wit, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zwart
blauw, citroen, gezoomd blauw, goud, goud witgeband, wit, zilver, zilver witgeband, 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
zwart
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Chabo
(ook krulvederig)
(ook zijdevederig)
(ook hennenvederig)
(ook met baard)
* ook met zwarte kopversierselen

Chabo bolstaart
(ook krulvederig)
(ook zijdevederig)
(ook hennenvederig)

Chibi
Cochinkriel
(ook krulvederig)

Croad langshankriel
Doornikse kriel
Dorkingkriel
Dorkingkriel rozekammig
Drentse bolstaartkriel

Drentse kriel

Dresdenerkriel
Duitse Faverolleskriel
Duitse koekoekkriel
Duitse kriel

Duitse Langshankriel
Duitse rijkshoenkriel
Eikenburger
Elzasserkriel
Engelse Leghornkriel

berken*, blauw*, blauwberken*, blauwgoudberken*, blauwpatrijs, blauwtarwe, blauw
witgepareld, buff, geelblauwstaart, geelzwartstaart, geeltarwe, gezoomd blauw,
goudberken*, koekoek, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs, okerwitporselein,
parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, porselein, roodwitporselein, tarwe, wit*,
witblauwstaart, witzwartstaart, witpatrijs, zilverpatrijs, zilvertarwe, zwart*, zwart
goudhalzig*, zwart witgepareld, zwart zilverhalzig*
berken*, blauw*, blauwberken*, blauwgoudberken*, blauwpatrijs, blauwtarwe, blauw
witgepareld, buff, geeltarwe, gezoomd blauw, goudberken*, koekoek, meerzomig patrijs,
meerzomig zilverpatrijs, okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs,
porselein, roodwitporselein, tarwe, wit*, witpatrijs, zilverpatrijs, zilvertarwe, zwart*, zwart
goudhalzig*, zwart witgepareld, zwart zilverhalzig*
blauw, blauwtarwe, geelzwartstaart, koekoek, tarwe, tarwebont, wit, witzwartstaart,
zilvertarwe, zwart, zwartbont
berken, blauw, blauw witgepareld, buff, buff zwartcolumbia, buff blauwcolumbia, wit
zwartcolumbia, wit blauwcolumbia, geelkoekoek, goudberken, koekoek, koekoekpatrijs,
meerzomig bruinpatrijs, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs, okerwitporselein,
parelgrijs, parelgrijskoekoek, parelgrijs witgepareld, porselein, rood, tarwe, wit,
zilvertarwe, zwart, zwart witgepareld
gezoomd blauw, wit, zwart
driekleurig bont
wildkleur, zilverpatrijs, zilverwildkleur
koekoek, wit, zilverwildkleur
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
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
bruin, koekoek, roodpatrijs, wit, zwart
blauwzalmkleur, gezoomd blauw, koekoek, wit, wit zwartcolumbia, zalmkleur, zwart
koekoek
berken, blauwgeelpatrijs, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, buff, buff blauwcolumbia, buff
zwartcolumbia, geelpatrijs, isabel parelgrijscolumbia, parelgrijs, patrijs, porselein,
wildkleur, wit, witpatrijs, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverpatrijs, zwart, zwart
witgepareld
berken, blauwberken, blauwgoudberken, buff, gestreept, gezoomd blauw, goudberken,
rood, wit, wit zwartcolumbia, zwart
berken, buff zwartcolumbia, gestreept, goudberken, rood, roodpatrijs, wit, wit
zwartcolumbia, zwart
wit, zwart
gezoomd blauw, patrijs, wit, zwart
blauw, patrijs, wit, zilverpatrijs, zwart

(ook rozekammig)

Everbergse baardkriel

Famennekriel
Friese kriel
Gele van Mehaigne
Groninger meeuwkriel
Grubbe baardkriel

Hervekriel
Hollands hoenkriel
Hollandse kriel

Hollandse kuifhoenkriel
(ook krulvederig)

Houdankriel
Indische vechttkriel

blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, gezoomd blauw, isabelporselein, koekoek, kwartel,
okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit, wit blauwcolumbia,
wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs, zwart, zwart witgepareld
wit
blauw, citroenpel, geelwitpel, goudpel, koekoek, roodbont, roodpel, wit, zilverpel, zwart,
zwartbont
geelzwartstaart
citroenpel, goudpel, zilverpel
blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, gezoomd blauw, isabelporselein, koekoek, kwartel,
okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit, witpatrijs, wit
blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs, zwart, zwart witgepareld
gezoomd blauw, koekoek, zwart
blauw, citroenblauwpel, citroenpel, geelwitpel, goud zwartgeloverd, goudblauwpel,
goudpel, koekoek, wit, zilver zwartgeloverd, zilverpel, zwart
blauw, blauwkwartel, buff, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, buff blauwcolumbia, buff
zwartcolumbia, citroenporselein, geelpatrijs, koekoek, koekoekpatrijs, kwartel, parelgrijs,
parelgrijskoekoek, parelgrijszilverkwartel, patrijs, porselein, roodgeschouderd
blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, wit, witpatrijs, wit zwartcolumbia,
zalmkleur, zilverkwartel, zilverpatrijs, zwart, zwart witgepareld
buff met witte kuif, chocolade met witte kuif gezoomd blauw, gezoomd blauw met witte
kuif, kaki met witte kuif koekoek, koekoek met witte kuif, wit, wit met zwarte kuif, zwart,
zwartbont, zwart met witte kuif, zwartbont met witte kuif
parelgrijs, wit, zwart, zwart witgepareld
blauwdubbelgezoomd, dubbelgezoomd, roodwitdubbelgezoomd, wit
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blauw, blauwbruinpatrijs, blauw goudflitter, bruinpatrijs, buff, buff zwartcolumbia,
geelkoekoek, geelflitter, gestreept, goudbruinporselein, goudflitter, goud witgezoomd,
koekoekbruinpatrijs, parelgrijsgoudflitter, rood, wit, witpatrijs, wit zwartcolumbia,
zalmkleur, zilverflitter, zwart, zwart witgepareld
berken, blauw witgepareld, blauwpatrijs, buff, buff zwartcolumbia, citroenporselein,
geelpatrijs, gezoomd blauw, goudberken, koekoek, koekoekpatrijs, okerwitporselein,
parelgrijs, parelgrijskoekoek, patrijs, porselein, wildkleur, wit, wit blauwcolumbia,
witpatrijs, wit zwartcolumbia, zilverpatrijs, zwart, zwart witgepareld
patrijs
blauw, blauwtarwe, geelzwartstaart, koekoek, tarwe, tarwebont, wit, witzwartstaart,
zilvertarwe, zwart, zwartbont
gezoomd blauw, koekoek, wit, zwart
wit, zilverpatrijs, zwart
blauw, buff, rood,, wit, zwart
gezoomd blauw, koekoek, wit, zwart
blauw, zwart
zwart
blauw, zwart
blauw, blauwgoudflitter, blauwpatrijs, buff, buff zwartcolumbia, exchequer, gestreept,
patrijs, geelpatrijs, goudflitter, koekoekpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, wit,
witpatrijs, wit zwartcolumbia, rood, zilverflitter, 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, koekoek, patrijs, rood, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, tarwebont,
wildkleur, wit, witpatrijs, zilverpatrijs, zilvertarwe, zwart, zwartbont
koekoek zilverhalzig, wit, zwart, zwart koperhalzig
koekoek
zalmkleur
blauw, buff, gestreept,parelgrijs, wit, zwart

Italienerkriel
(ook rozekammig)

Javakriel

Javanaise
Ko Shamo
Kraaikopkriel
Kruiperkriel
Krulveerkriel
La Flèchekriel
Lakenvelderkriel
Le Merleraultkriel
Limousinekriel
Livornokriel
Luikse vechtkriel
Lyonnaisekriel
Maleierkriel
Maranskriel
Mechelse kriel
Meusiennekriel
Minorcakriel
(ook rozekammig)

Modern Engelse vechtkriel
Naakthalskriel
(ook rozekammig)

Nankingkriel

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

(ook rozekammig)

Nederlandse sabelpootkriel
(ook met baard)

Nederlandse uilebaardkriel
Nederrijnse kriel
New-Hampshirekriel
Noord-Hollandse kriel
Ohiki
Oost-Friese meeuwkriel
Orloffkriel
Orpingtonkriel
Oud-Engelse vechtkriel
(ook met baard)
(ook met kuif)
(ook met bolstaart)
* Ook met zwarte kopversierselen

Paduakriel
(ook krulvederig)

Phoenixkriel
Pictave
Plymouth Rockkriel
Rhode Islandkriel
Rhode Islandkriel rozekammig
Rijnlanderkriel
Saksische kriel
Sebright

blauw, blauw witgepareld, buff, citroenporselein, gestreept, isabelporselein,
isabelwitporselein, okerwitporselein, parelgrijs, patrijs, porselein, porselein
blauwgetekend, roodgeschouderd zilverpatrijs, wit, wit zwartcolumbia, zilverpatrijs,
zilverporselein, zwart, zwart witgepareld
geel witgeloverd, gezoomd blauw, goud zwartgeloverd, goudpel, koekoek, moorkop
goud, moorkop wit, wit, zilver parelgrijsgeloverd, zilver zwartgeloverd, zilverpel, zwart
berken, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauwkoekoek, geelkoekoek,
goudberken, koekoekpatrijs
roodbruin, roodbruin blauwgetekend, wit
koekoek
patrijs, wit, zilverpatrijs, zwart
geelwitpel, goudblauwpel, goudpel, zilverblauwpel, zilverpel
koekoek, rood, roodporselein, wit, zwart, zwart witgepareld
berken, buff, buff zwartgezoomd, buff zwartcolumbia, gestreept, gezoomd blauw,
roodporselein, rood, splash, wit, zwart, zwart witgepareld
berken*, blauw, blauwberken, blauwgoudberken, blauw goudhalzig, blauw met
messingkleurige rug, blauwpatrijs, blauwtarwe, blauwzilverpatrijs, gember, goudberken*,
koekoek, koekoekpatrijs, patrijs, patrijsbont, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs,
roodgeschouderd blauw zilverhalzig, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, wit, witpatrijs,
wittarwe, zilverpatrijs, zilvertarwe, zwart*, zwart goudhalzig, zwart met messingkleurige
rug, zwart witgepareld
geel witgezoomd, gezoomd blauw, goud zwartgezoomd, koekoek, parelgrijs, wit, zilver
zwart gezoomd, zwart
geelpatrijs, patrijs, wildkleur, wit, zilverpatrijs, zwart
goud
blauw, buff, buff zwartcolumbia, gestreept, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs,
roodporselein, wit, wit zwartcolumbia, zwart
rood
rood, wit
bruinpatrijs, gezoomd blauw, koekoek, koekoekbruinpatrijs, wit, zilverpatrijs, zwart
buff, koekoek, wit, zwart
eitroen zwartgezoomd, geel witgezoomd, goud zwartgezoomd, zilver zwartgezoomd
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Serama

Spaanse witwangkriel
Sulmtalerkriel
Sumatrakriel
Sundheimerkriel
Sussexkriel
Thüringer baardhoenkriel
Tiense vechtkriel

Twentse kriel
Ukkelse baardkriel

Vorwerkkriel
Waasse kriel
Watermaalse baardkriel

Welsumerkriel
Wyandotte

Yokohamakriel
Zijdehoenkriel
(ook met baard)

blauw, blauwbont, bronstarwe, bronstarwebont, bronszilvertarwe, bronsstaart,
bronsstaart gezoomd, bronsstaart zilverhals, bronsstaart zilverhals dubbelgezoomd,
bronsstaart zilverhals gezoomd, chocolade, chocoladebont, crèmetarwe, geelzwartstaart,
roodzwartstaart, lichttarwebont, tarwe, tarwebont, wit, zilver bronsstaart gezoomd,
zilvertarwe, zilvertarwebont, zwart, zwartbont
zwart
blauwtarwe, blauwzilvertarwe, tarwe, zilvertarwe
gezoomd blauw, wildkleur, zwart, zwart koperhalzig
wit zwartcolumbia
bruin, buff zwartcolumbia, zwart zilvergezoomd, rood zwartcolumbia, roodporselein, wit,
wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia
bruinpatrijs, buff, geel witgetoept, gezoomd blauw, goud zwartgetoept, koekoek, rood,
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
blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, geelpatrijs, koekoekpatrijs, koekoekzilverpatrijs, patrijs,
witpatrijs, zilverpatrijs
blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, geelzwartstaart, gezoomd blauw, isabelporselein,
koekoek, kwartel, okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit, wit
blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverkwartel, zilverpatrijs, zwart, zwart witgepareld
blauw, blauwpatrijs, blauwzilverpatrijs, geelpatrijs, patrijs, roodgeschouderd
blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, tarwe, wit, witpatrijs, zilverpatrijs,
zilvertarwe, zwart
blauw, blauwkwartel, blauw witgepareld, blauwzilverkwartel, buff, buff blauwcolumbia,
buff zwartcolumbia, duizendkleur, geelzwartstaart, gezoomd blauw, isabelporselein,
koekoek, kwartel, okerwitporselein, parelgrijs, parelgrijs witgepareld, patrijs, rood, wit,
witkwartel, witcitroenkwartel, wit blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, zilverkwartel,
zilverpatrijs, zilverporselein, zwart, zwart witgepareld
roodpatrijs
berken, blauw, buff, buff zwartcolumbia, buff blauwcolumbia, wit zwartcolumbia, wit
blauwcolumbia, gestreept, goud blauwgezoomd, goud witgezoomd, goud zwartgezoomd,
meerzomig blauwpatrijs, meerzomig blauwzilverpatrijs, meerzomig bruinpatrijs,
meerzomig geelpatrijs, meerzomig patrijs, meerzomig roodpatrijs, meerzomig
zilverpatrijs, parelgrijs, rood, roodporselein, wit, zalmkleur, zilver zwartgezoomd, zwart,
zwart witgepareld
wit, wit roodgetekend
blauw, buff, koekoek, meerzomig patrijs, meerzomig zilverpatrijs, parelgrijs, rood, wit,
zwart
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