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door Sebastien Libens
Onderdelen van een vleugel
Laat ons voor de goede orde aan-
vangen met een korte schets van 
de opbouw van een vleugel. Deze 
valt namelijk in meerdere veervel-
den op te delen.

Het aantal grote slagpennen, 
soms ook wel aangeduid als de 
handpennen naar analogie met 
de anatomie van de menselijke 
hand, bedraagt normaliter tien 
stuks. De realiteit is tegenwoor-
dig echter reeds zo geëvolueerd 
dat er hoenders rondlopen met 
slechts negen tot zelfs twaalf 
grote slagpennen, wat blijkbaar 
ook vaak lijkt gepaard te gaan 
met respectievelijk wat bredere 
en smallere pennen ter compen-
satie van deze afwijkende toe-
stand. Weinig mensen zijn zich 
echter van dit euvel bewust. De 
fokkers schenken er nagenoeg 
geen aandacht aan bij de selectie 
van hun dieren of tijdens de fok. 
Maar ook voor keurmeesters blij-
ven extra grote slagpennen voor-
lopig een blinde vlek. Er wordt al-
vast nooit melding over gemaakt 
op de keurfi ches en zodoende is 
er ook geen sprake van een mo-
gelijke invloed op het predikaat. 

Via onze voorzitter Andy heb ik 
echter recent vernomen dat het 
euvel nu voor het eerst op de 
Europese agenda is verschenen. 
Middels dit artikel wil ik het pro-
bleem eveneens onder de aan-
dacht brengen bij zowel fokkers 
als keurmeesters. Niet om er een 
klopjacht van te maken, maar wel 
om het probleem aan te kaarten 
en bespreekbaar te maken.

Het aantal kleine slagpennen, 
soms ook wel omschreven als de 
armpennenn, varieert van tien tot 
twaalf stuks. Aangezien hier geen 
absoluut getal wordt opgeplakt, 
maar men duidelijk spreekt van 
een zekere variatie, zal wellicht 
ieder dier wel aan deze vereisten 
voldoen. Ik heb er persoonlijk nog 
geen aandacht aan besteed, maar 
met de wetenschap dat het aantal 
grote slagpennen zo extreem kan 
variëren, zou ik een vergelijkbaar 
geval niet durven uitsluiten voor 
wat betreft de kleine slagpennen. 
Het valt wat minder hard op dan 
de grote pennen en wellicht is dat 
ook de hoofdreden dat we niet 
van noemenswaardige afwijkin-
gen kunnen spreken.

De vleugel bestaat aldus voor 
een groot percentage uit slagpen-
nen. Zoals beschreven, kunnen 
we daarin twee groepen onder-
scheiden; de grote en de kleine 
slagpennen. Beide series wor-
den van elkaar gescheiden door 
de zogenaamde axiaalveer die 
meestal iets korter en smaller 
is. De schouderboogveren, bij 
de haan lancetvormig van vorm 
en aldus deel uitmakende van 

de sierbevedering, en de vleu-
gelbandveren worden ook wel 
eens aangeduid als het vleugel-
dek. Bij een gesloten vleugel zijn 
trouwens enkel het vleugeldek 
(schouderboog- en vleugelband-
veren) en de buitenvanen van de 
kleine slagpennen, deze vormen 
de zogenaamde vleugeldrie-
hoek, zichtbaar. 

Het mag misschien weinig logisch 
klinken, maar de grootte van de 
vleugels is omgekeerd evenredig 
met de grootte van het lichaam. 
Zwaardere rassen hebben name-
lijk relatief kleinere vleugels dan 
lichtere rassen of krielen. Een 
bijzonder geval vormen de zoge-
naamde oorspronkelijke krielen. 
Hun vleugels zijn met name nog 
langer en worden ook lager gedra-
gen dan bij verdwergde hoenders. 
Ze steken daarbij als het ware uit 
achter het lichaam waarbij de top-
pen van de vleugels samenkomen 
onder de staart.

Vleugeldracht
We kunnen meerdere soorten 
van vleugeldracht waarnemen bij 
onze hoenders en (oorspronke-
lijke) krielen. De meest voorko-
mende is de horizontale waarbij 
de vleugels horizontaal, mooi 
gesloten en tamelijk hoog aan-
getrokken aan de fl anken worden 
gedragen. Bij zwaardere rassen 
met losse bevedering (zoals de 
Cochin, Brahma, Orpington, etc.) 
rusten ze eerder op de broek. Bij 
de hanen zitten de vleugeltoppen 
daarbij normaal ook verstopt ach-
ter het zadelbehang.
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Boven: Correcte horizontale vleugeldracht.
Midden: Vleugels worden te hoog gedragen.
Onder: Vleugels worden te laag gedragen.
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Daarnaast kennen we ook de 
eerder verticale vleugeldracht die 
we o.a. terugvinden bij onze Bel-
gische baardkrielen en Serama’s. 
Bij de vechters tenslotte kunnen 
we ook een aparte soorttypische 
dracht waarnemen waarbij de 
vleugelboegen min of meer uitste-
ken zoals gespierde schouders 
van bodybuilders. Dit kunnen we 
bijvoorbeeld vaststellen bij de Ko-
Shamo.

Het is mij de laatste jaren opge-
vallen dat er zowel vanwege de 
fokkers als vanuit het keurmees-
terskorps weinig aandacht uitgaat 
naar een correcte horizontale vleu-
geldracht. Bij de Brahma’s kan ik 
erg goed die tendens vaststellen. 
De vleugels neigen steeds meer 
weg van een horizontale dracht 
naar een semi-verticale. Ik stel 
dit probleem vooral vast bij dieren 
die neigen naar het Duitse type 
(hoog gesteld, smal van bouw). 
Het is ook bij deze groep dat je 
erg veel kruisvleugels kan vast-
stellen omwille van het feit dat de 
kleine slagpennen wat verticaler 
gaan ‘hangen’ en de grote slag-
pennen dan weer hoog worden 
aangetrokken. 

Deze semi-verticale dracht is 
blijkbaar enkel een probleem dat 
zich voordoet bij hanen, want bij 
hennen heb ik het vooralsnog 
niet tegengekomen. Ik durf stellen 
dat tegenwoordig bij de Brahma-
hanen 25 tot 35% totaal geen 
horizontale vleugeldracht meer 
heeft.

Bij de krielhaantjes ligt dat aantal 
zelfs nog aanzienlijk hoger. Ik durf 
er zelfs spreken van 50 à 70%. De 
semi-verticale vleugeldracht is me 
dan ook het meest opgevallen bij 
de Brahmakriel haantjes. Een uit-
drukkelijke fout waar weinig fok-
kers zich blijkbaar van bewust zijn 
en waar weinig keurmeesters een 
opmerking over maken. Graag wil 
ik er dan ook de aandacht op ves-
tigen. 

Het probleem van de te lage vleu-
geldracht komt echter bij heel 
veel rassen voor. De hanen van 
bijna  alle verdwergde krielras-
sen hebben er last van en dan 
vooral de middelzware tot zware 
krielrassen (b.v. Wyandottekrie-
len, Cochinkrielen, New Hamp-
shirekrielen enz.) Normaal hoort 
de vleugeldracht bij dit soort ras-
sen bij de hanen identiek te zijn 
als bij de hennen, nl. horizontaal. 
De toppen van de vleugels zitten 
daardoor normaal verborgen on-
der het zadelbehang. De realiteit 
is echter vaak anders. Maar ook 
bij andere rassen komt te lage 
vleugeldracht veelvuldig voor. Zo 
is het probleem ondertussen zeer 
hardnekkig geworden bij de ha-
nen van o.a. Bassettes en Yoko-
hamakrielen. Ook bij zware hoen-
ders met losse bevedering zoals 
Cochins, Orpingtons of Duitse Fa-
verolles ziet men regelmatig een 
te lage vleugeldracht maar hier 
gaat het vaak om een combinatie 
met ook uitgezakte vleugelboe-
gen waardoor  niet alleen de slag-
pennen maar ook het vleugeldek 
te laag komt.

Opmerkelijke vleugelfouten
• Spleetvleugel:

Deze hardnekkige fout is te wij-
ten aan een zekere verzwakking 
van de ligamenten van de vleugel 
waardoor er een opening ontstaat 
tussen de grote en kleine slag-
pennen ondanks het feit dat er 
geen pennen ontbreken. Je merkt 
het zelf al heel gauw bij het open 
spreiden van de vleugel. De vleu-
gel geeft met name veel te makke-
lijk mee (slap). Een spleetvleugel 
kan het best aangetoond worden 
door het dier even aan de poten 
ondersteboven te houden zodat 
de vleugels gaan openhangen. 
Wanneer op deze manier een 
duidelijke opening kan worden 
waargenomen tussen de grote en 
kleine slagpennen, dan mag men 
met zekerheid spreken van een 
spleetvleugel. Indien beide veer-
groepen mooi op elkaar aanslui-
ten kan er uiteraard geen sprake 
zijn van een dergelijke fout. 

Rapport: 0 (Uitsluiting)

Bij de Ko Shamo, de Yamato en 
de Chibi is een ‘open vleugel’ 
(we spreken niet van spleetvleu-
gels bij deze rassen) geen fout 
maar eerder een raskenmerk. 
Vaak is dit hier te wijten aan de 
afwezigheid van de axiaalveer. 

Voorbeelden van een correcte horizontale vleugeldracht. Beide dieren zijn dwergvormen van middelzware rassen en behoren dus 
tot de groep van de probleemrassen. De hen links is een blauwe Nederrijnse kriel(Leipzig, 2006) en de haan rechts een rood-
bruine New Hampshirekriel (Merelbeke, 2010). De vleugeldracht is, zoals het hoort, bij haan en hen identiek.
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Bestraffen is dus geen optie. 
Wanneer ze naast een open vleu-
gel echter ook uitgezakte vleugels 
vertonen, volgt wel een uitslui-
ting.

• Kruisvleugel:

In dit geval kruisen de kleine en 
grote slagpennen elkaar. Deze 
laatste worden als het ware te 
hoog aangetrokken en komen 
daarbij tevoorschijn achter/boven 
de kleine slagpennen. In het Duits 
spreekt men ook wel van een 
Scherenfl ügel omdat het optisch 
aandoet als een schaar. ’t Is een 
fout die we tegenwoordig zeer 
vaak terugzien bij de zwaardere 
rassen (vb. Brahma), maar heel 
vaak wordt er weinig aandacht 
aan gegeven, ook vanuit het keur-
meesterskorps. Dat is wellicht te 
wijten aan het feit dat het pro-
bleem vaak goed schuil gaat ach-
ter het weelderige zadelbehang.

Rapport: 0 (Uitsluiting)

• Steekvleugel: 

Een steekvleugel geeft vaak de 
indruk van een spleetvleugel, 
maar op de keper beschouwd 
zit er toch wat verschil tussen. 

Bij een steekvleugel zit het pro-
bleem ‘m vooral in de grote slag-
pennen die als het ware van het 
lichaam wegstaan. De grote slag-
pennen worden dan ook vaak 
deels over de kleine heen gedra-
gen waar deze normaliter onder 
de kleine slagpennen dienden 
schuil te gaan. Vergelijkbaar met 
de spleetvleugel voelt de vleugel 
in dit geval erg slap aan. Verder is 
ook vaak een soort knik voelbaar 
ter hoogte van het gewricht dat 
wat scharnierachtig aandoet. De 
grote slagpennen kunnen daarbij 
heel simpel manueel over en on-
der de kleine slagpennen gescho-
ven worden, wat normaal nooit 
mogelijk zou mogen zijn.

Rapport: Niet specifi ek vermeld 
in de offi ciële lijst van fouten bij 
hoenders maar aangezien het om 
een anatomische fout gaat, hoort 
het dier uitgesloten te worden.

• Draaipennen: 
Soms kunnen we in de vleugels 
ook wel eens gedraaide pennen 
vaststellen, net zoals dat ook in 
de staartopbouw kan voorkomen. 

Het gaat hier om een verkeerde 
inplanting waarbij de pen een om 
de lengteas gedraaide schacht 
vertoont. 

Rapport: 0 (Uitsluiting)

• Afhangende of onvoldoende 
gesloten vleugels:
De vleugels worden in dit geval 
dan weer te weinig aangetrokken 
waardoor ze als het ware gaan 
hangen (zie ‘vleugeldracht’). In 
een enkel geval kan het een tijde-
lijk conditioneel gebrek zijn. Ook 
bij extreme hitte laten dieren wel 
eens de vleugels hangen. In het 
andere geval kan het te wijten zijn 
aan een te slappe vleugelopbouw 
waarbij een verslapping van de li-
gamenten van de vleugel is vast 
te stellen. Synoniemen zijn hang-
vleugels of uitgezakte vleugels.

Rapport: Fout

• Pennen met gespleten veer-
schacht:
De veerschacht is duidelijk in 
tweeën gespleten. We stellen 
optisch een veer vast die vanuit 
een gemeenschappelijke basis-
schacht uitmondt in twee kleinere 
spoelen met volwaardige vanen 
aan beide zijden. Hierdoor lijkt het 
optisch om twee pennen te gaan. de staartopbouw kan voorkomen. optisch om twee pennen te gaan. zit er toch wat verschil tussen. de staartopbouw kan voorkomen. de staartopbouw kan voorkomen. 

Brahma haan met steekvleugels. Brahmakriel haan met semi-verticale vleugeldracht.
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Heel vaak zitten één of beide pen-
nen ook gedraaid. Het euvel lijkt 
een tamelijk overerfbare fout te 
zijn.

Rapport: Niet vermeld in de offi -
ciële lijst van fouten bij hoenders. 
Aangezien het om een anatomi-
sche fout lijkt te gaan, is uitsluiting 
(0) de meest logische keuze.

• Gekortwiekte vleugels:
Met kortwieken bedoelen we ui-
teraard het inkorten (knippen) van 
de slagpennen van één vleugel 
met als doel wegvliegen te voor-
komen.

Rapport: / (Niet beoordeeld)

• Geleewiekte vleugels:
Met leewieken bedoelen we het 
amputeren van de grote slagpen-
nen van één vleugel met als doel 
wegvliegen te voorkomen. De 
duimveren blijven evenwel onge-
moeid. Deze zullen namelijk het 
geamputeerde deel afdekken en 
beschermen. Deze ingreep is niet 
toegelaten bij tentoonstellings-
hoenders.

Rapport: 0 (Uitsluiting)

• Ontbrekende of afgebroken 
slagpennen:
Vanzelfsprekend dienen dieren 
die ter keuring worden voorge-
bracht over een zo compleet en 
onbeschadigd mogelijk verenpak 
te beschikken. Een enkele ont-
brekende slagpen is geen drama. 
In het bijzondere geval van de 
axiaalveer ligt dat anders. Voor 
een paar rassen is dit een rasken-
merk maar in de meeste gevallen 
is het een gebrek waardoor soms 
de idee van een spleetvleugel 
kan ontstaan. De axiaalveer lijkt 
meestal ook wat trager door te 
komen dan de andere pennen. Al-
dus is het best steeds deskundig 
te controleren of er geen ‘jonge’ 
axiaalveer zit aan te komen al-
vorens over te gaan tot uitsluiting 
omwille van een vermoedelijke 
spleetvleugel. Meerdere ontbre-
kende of beschadigde pennen 
mogen dan misschien wel een 
tijdelijk conditioneel tekort zijn, 
toch blijft het een fout die niet 

getolereerd kan blijven. Tenslot-
te blijft een tentoonstelling een 
(schoonheids)wedstrijd waarbij 
de atleten geacht worden in top-
conditie te verkeren.

Rapport: Fout

• Te smalle grote slagpennen:
Opdat de vleugels van onze die-
ren goed winddicht zouden zijn in 
verband met het vliegen, moeten 
de pennen een zekere breedte 
hebben en mooi op elkaar aan-
sluiten. Door degeneratie kunnen 
we bij een aantal dieren vaststel-
len dat de pennen erg smal zijn 
geworden. Wanneer men de vleu-
gel opentrekt, kan men er als het 
ware gewoon doorheen kijken. 
Vanzelfsprekend is dit een fout. 
In het geval van een standaard-
matige goede vleugel is dat niet 
mogelijk. 

Rapport: Niet vermeld in de offi -
ciële lijst van fouten bij hoenders. 
Opmerken als fout. Bij sommige 
rassen kan een wat smallere be-

vedering mogelijks een rasken-
merk zijn, in dit geval geldt het 
uiteraard niet als een fout.

• Depigmentatie in de slagpen-
nen:
Een probleem dat niets met de 
structuur van de vleugel vandoen 
heeft maar zich tegenwoordig 
meer en meer voordoet, is het 
probleem van pigmentverlies in 
de vleugelpennen. Dit kan vari-
eren van een lichte zeer lokale 
depigmentatie tot zelfs compleet 
witte pennen. Vanzelfsprekend 
is het laatste geval helemaal on-
gewenst. Bij beperkte depigmen-
tatie kan nog enige tolerantie 
aan boord worden gelegd, maar 
natuurlijk zijn daar ook grenzen 
aan. Het uitgangspunt bij uitstek 
blijven vanzelfsprekend slagpen-
nen zonder enige vorm van pig-
mentverlies.

Rapport: Niet vermeld in de offi -
ciële lijst van fouten bij hoenders. 
Opmerken als fout tot zware fout 
(witte pennen).
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Gratis verzekering vrijwilligerswerk !
Bij de provincies en in Brussel kunnen feitelijke verenigingen, vzw’s en lokale afdelin-
gen van koepels terecht voor een gratis verzekering vrijwilligerswerk. Deze verzekering 
dekt burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden), lichamelijke ongevallen en 
rechtsbijstand van vrijwilligers. De Nationale Loterij biedt hiervoor de middelen. 
Hoe ga je te werk?
Als vrijwilligersorganisatie vraag je eerst je erkenning bij je provinciebestuur of het Punt 
in Brussel aan. Het adres van je vzw of van de contactpersoon van je feitelijke vereni-
ging bepaalt waar je je erkenningsvraag indient:
Antwerpen: zie www.provant.be/vrijwilligersverzekering. Hier kan je meteen je aan-
vraag on-line verzenden.
Brussels hoofdstedelijk gewest: www.hetpuntBrussel.be
Limburg: www.limburg.be/vrijwilligers
Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligerswerk
West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
Als je op je erkenningsaanvraag een positieve reactie krijgt, maximaal na zes weken, 
dan kun je met je erkenningsnummer inloggen bij Dexia Verzekeringen: www.dexia-
verzekeringen.be/vrijwilligerswerk om je concrete activiteiten aan te geven (wanneer, 
wat, hoeveel vrijwilligers werken mee). Je kan je activiteiten ook aan Dexia mailen: 
vrijwilligerswerk.aanvragen@dib.be.
Pas na bevestiging van Dexia zijn je vrijwilligers echt verzekerd. Per jaar krijg je 100 
vrijwilligersdagen (1 persoon/dag = 1 vrijwilligersdag) gratis. Bij Dexia kan je nog 200 
extra verzekerde vrijwilligersdagen bij kopen.
(opgezocht door Reginald Deyaert)
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Parelgrijszilverkwartel Bassettehaan met sterk afhangende vleugels 
en overigens ook zeer slechte staartinplanting.

Zeer mooie meerzomig zilverpatrijs Cochinkrielhen (Affl igem, 2004). 
De uitgezakte grote slagpennen zijn erg storend.

Witte Cochinkrielhaan met prachtig type (Affl igem, 2004). 
De vleugels horen echter niet over de bodem te slepen.

Blauwzilverpatrijs Twents hoen (Kempenshow, 2006). 
Ook deze haan zou z’n vleugels hoger moeten dragen.

Detailopname van een wit zwartcolumbia Brahmahaan die enkele 
jaren geleden een 96 behaalde in Butgenbach. Met zulke afhangende 
en bovendien gekruiste vleugels had dit dier eigenlijk aan de andere 
kant van de puntenschaal moeten zitten. Bij geen enkele andere 
kleurslag valt deze fout zo sterk op.

Ook Orpingtons hebben regelmatig last van te laag gedragen 
vleugels.


