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door Ruben Boonen
De laatste jaren zien we op meer regelmatige basis Belgische en 
Waasse krielen op onze tentoonstellingen verschijnen. Niet en-
kel de kwaliteit is fl ink omhoog gegaan, ook het aantal getoonde 
kleurslagen is sterk uitgebreid. Deze rassen werden daarom in 
2011 op het keurmeesterscongres besproken. Dit artikel tracht 
een overzicht te bieden van de huidige stand van zaken van 
beide rassen en hun kleurslagen. Ook wordt aangegeven waar 
men op moet letten bij selectie of keuring van deze rassen. 

Type
Zoals in de standaard beschreven, is de Belgische kriel een klei-
ne sierlijke kriel met mooie rondingen en een volle bevedering. 
In de praktijk zijn er echter een aantal typefouten die regelmatig 
terugkeren. Om het onderscheid te maken tussen een “Engels 
kiekske” en een rastypische “Belgische kriel” zou hier in mijn 
ogen voldoende aandacht aan besteed moeten worden. Zoals 
bij alle rassen is ook hier type bepalend in de eindbeoordeling. 
Een minder typedier kan dus nooit hoger scoren omwille van 
“bijkomstigheden” als bv. een betere kamhiel. Op de foto’s hier-
onder (foto 1 en 2) ziet u twee patrijskleurige Belgische krielen 
met een zeer goed type: mooie ronde borst, vrij korte rug en een 
brede, hoog gedragen staart. Op foto 3 en 4 kan u zien dat een 
Waasse kriel qua type hetzelfde is als een Belgische kriel. Links 
een haantje dat op de nationale in Geel (2008) zelfs beste kriel 
van de show werd, rechts een tophennetje uit de standaard met 
een mooie korte rug en brede staartaanzet.

In de praktijk zijn er een aantal typefouten die regelmatig terug-
keren. Bij de hanen ziet men regelmatig dieren die te plat in de 
borst zijn, vaak in combinatie met een te hoge stelling, zoals 
het geelpatrijs haantje op foto 5. Dergelijke dieren zijn niet sier-
lijk, laat staan mooi gerond en moeten dus zeer sterk gedrukt 
worden. Ook ziet men regelmatig hanen die vrij krap bevederd 
zijn (zie verder ook bij “kleurslag-specifi eke bemerkingen”). Hier 
moet men in mijn ogen voldoende aandacht aan besteden, ze-
ker gezien het feit dat er verschillende fokkers met dieren zit-
ten die op vlak van bevedering meer dan voldoende scoren. Op 
korte tijd kan men daar grote vorderingen maken.

Bij de hennen zijn er twee typische fouten waar we regelma-
tig mee geconfronteerd worden. Belgische krielhennen moeten 
een hoog gedragen, goed gespreide staart hebben, maar in de 
praktijk zien we soms hennen met een genepen staart. Uiter-
aard hangt dit ook af van de staat van opwinding van het dier: 
een zenuwachtig dier zal vaak een mooiere staartspreiding la-
ten zien dan een rustig dier. Om de staartvorm van een Belgi-
sche of Waasse krielhen te beoordelen, kan men best naar de 
staartaanzet kijken. Dieren met een mooie brede staartaanzet 
zullen vaak de typische staartvorm laten zien. Dieren met een 
smalle staartaanzet kunnen in zenuwachtige toestand misschien 
spreiden, maar zullen dit in rustige toestand (of  dichter naar het 
uitkooien toe) onvoldoende doen.

Een andere veelvoorkomende fout bij de hennen zijn lange rug-
gen. Het is vaak verleidelijk om bij een hen met lange rug en 
goed gespreide staart toch ZG type op te schrijven, maar dit 
helpt het ras niet vooruit. Heel dikwijls komen beide fouten in 
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eenzelfde dier voor, dus hennen met een lange rug en een ge-
nepen staart. Het onderscheid tussen een matige patrijskleurige 
Belgische krielhen en een plompe patrijskleurige Ardennerkriel-
hen is dan vaak niet gemakkelijk te maken. Op foto 6 zie je twee 
zusters naast elkaar in het gras. De linkse lijkt met haar lange 
rug en genepen staart meer op een Ardennerkriel. De andere 
hen lijkt korter door haar gespreide staart, maar is in werkelijk-
heid even lang in rug. Op foto 7 spreidt deze haar staart nog 
meer, waardoor haar rug nog korter lijkt. Toch moet je hier voor 
de fok mee opletten!

Niet altijd wat het lijkt…
Soms lijkt er in de kooi iets anders te zitten dan wat er op de 
keurkaart staat. De hen op foto 8 was ingeschreven als “Arden-
nerkriel”, maar laat een prachtige brede staart zien. Voor een 
Belgische kriel is haar rug echter vrij lang. De hen op foto 9 
stond dan weer ingeschreven als “Belgische kriel”, terwijl je op 
zo’n rug met twee man kan paardrijden! De keurmeester had dit 
blijkbaar niet gezien en gaf haar onbegrijpelijk 96. 

Ondanks de korte rug en de hoog gedragen, brede staart, stond 
ook de haan op foto 10 ingeschreven als “Ardennerkriel”, terwijl 
we vaak zogenaamde “Belgische krielen” tegen komen die juist 
op deze punten slecht scoren. Het haantje op foto 11 is te ex-
treem: borst te hoog gedragen, vleugels te laag, hoog gesteld 
en erg krap bevederd. Kortom: geen Belgische kriel.

Bouw
Af en toe is er discussie over of een dier nu te fors dan wel te 
licht is. Vaak gaat het echter om verwaarloosbaar kleine ver-
schillen. Enkele tientallen grammen verschil kan het gevolg zijn 
van “juist fl ink gegeten” of “juist fl ink gesch…”. Vaak is het ook 
optisch: een rijk bevederd dier toont forser en breder dan een 
dier dat evenveel weegt, maar krapper bevederd is. Ook hier 
weer: liever een iets forser rastypisch dier (kort, rond, rijk beve-
derd) dan een iets lichter dier wat op de overige punten minder 
scoort. Uiteraard is een rastypisch dier met het juiste gewicht 
het streefdoel.

Oortjes
Een van de meest gekende raskenmerken van de Belgische 
kriel zijn de rode oortjes. Bij de hanen levert dit meestal geen 
problemen. Bij de hennen zien we echter dat verschillende die-
ren wat wit in de oren hebben, zoals op foto 12. Vooral tegen dat 
de dieren aan de leg komen, lijkt dit meer tot uiting te komen. 
Hou hier als keurmeester rekening mee, zonder te tolerant te 
zijn. Een hen met G type en rode oortjes mag het in mijn ogen 
echter nooit halen van een hen met ZG type en iets wit in de 
oortjes.

Kam
De Belgische kriel heeft een enkele kam en de fouten die we 
tegen komen, zijn dus typisch voor die kamvorm: onregelmatige 
kamtanding, vorktanden, zijspranken, kamhiel niet mooi afge-
rond, oplopende kamhiel… Op foto 13 zie je een Belgisch kriel-
haantje met een perfecte kam. Zo kom je ze echter zeer zelden 
tegen…

Bij de Waasse kriel hebben we te maken met een rozekam en 
we treffen er dus een aantal fouten aan die typisch zijn voor deze 
kamvorm: een gleuf in de kam (zoals de twee roodgeschou-
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derd blauwzilverpatrijs haantjes op foto 14), onregelmatige kam 
(kronkel), ingegroeide kamdoorn, korte kamdoorn, afwijkende 
kamdoorn (zowel naar opzij als naar boven)… 

Doordat Belgische en Waasse krielen enkel in kamvorm ver-
schillen, worden regelmatig kruisingen gemaakt tussen beide 
rassen. De dieren uit dergelijke kruisingen hebben soms al eens 
een grote kam, al is dit niet noodzakelijk het geval en vallen er 
ook dieren met goede kammen uit dergelijke kruisingen. Wan-
neer de kam zo groot is dat hij het geheel ontsiert, moet hier 
zeker een opmerking over gemaakt worden tijdens de keuring.

Een bijkomend punt is dat de Waasse kriel veel minder doorge-
fokt is dan de andere rozekammige rassen die men bij ons ziet 
en dat de meeste van die rassen vaak fi jn kamwerk hebben. 
Bij de Waasse vermeldt de standaard “vrij grof kamwerk”, maar 
vanaf wanneer is iets “vrij grof”, wanneer wordt het “grof” of zelfs 
“te grof”? Vergelijken met andere rassen is niet eenvoudig. De 
Sebright komt qua kam enigszins in de buurt, maar naast het feit 
dat dit ras veel sterker doorgefokt is en er dus hogere eisen ge-
steld kunnen worden naar kam toe, is de kam van een Waasse 
breder en groter (vooral bij de hen). Enige tolerantie hier lijkt dus 
het beste.

Kleurslagspecifi eke bemerkingen
De Belgische en Waasse kriel zijn in tal van kleurslagen erkend. 
Het meest voorkomend is uiteraard patrijs en ook geelpatrijs zien 
we regelmatig, vooral in Wallonië. De blauwvarianten (blauwpa-
trijs en roodgeschouderdblauw-zilverpatrijs) zijn iets zeldzamer. 
Ook zilverpatrijs en vooral blauwzilverpatrijs zien we de laatste 
jaren precies wat minder. Witpatrijs blijft een zeldzame verschij-
ning en de effenkleurige dieren (wit, zwart, blauw) en de tarwe-
varianten zijn ook eerder uitzondering dan regel. Maar ze be-
staan nog, dus wie interesse heeft, kan altijd contact opnemen 
om aan wat startmateriaal te geraken!

Door het verschil in populariteit zijn er ook verschillen in kwa-
liteit tussen de verschillende kleurslagen, iets waar je als fok-
ker en keurmeester ook rekening mee moet houden. Aangezien 
er regelmatig kruisingen gemaakt worden tussen Belgische en 
Waasse krielen, zijn deze verschillen over de twee rassen vaak 
hetzelfde en zullen ze dus tegelijk behandeld worden.

Bevedering
De patrijskleurige dieren zijn meestal een pak rijker bevederd. 
Dit is het meest opvallend bij de hanen in hals, zadel en sikkels. 
Ondanks het feit dat overjaarse hanen vaak krapper van beve-
dering worden, toont de haan op foto 15 nog altijd een zeer rijke 
bevedering. De jonge zilverpatrijs haan op foto 16 is duidelijk 
krapper bevederd dan de patrijs haan. Ook hebben de patrijs-
kleurige hennen vaak iets langere staarten dan de zilverpatrijs-
kleurige hennen. Bij de keuring moet hier dus rekening mee ge-
houden worden: men kan bij een zilverpatrijs haan niet dezelfde 
rijke bevedering verwachten. Bij geelpatrijs en roodgeschouderd 
(blauw)zilverpatrijs kan men in principe wel diezelfde eisen stel-
len, aangezien deze gemakkelijk verbeterd kunnen worden door 
de patrijskleurige dieren en er reeds meerdere dieren in deze 
kleurslagen getoond zijn met een even rijke bevedering, zoals de 
haan op foto 17. Naast het erg matige type moet ook de krappe 
bevedering van de haan op foto 18 streng afgestraft worden. Bij 
blauwpatrijs en witpatrijs is de bevedering iets krapper, hoewel 
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deze op termijn ook verbeterd kunnen worden door terugkruisen 
op rijkbevederde patrijs hanen. Gezien de zeer kleine fokbasis 
van deze kleurslagen en de overige moeilijkheden op vlak van 
kleur, lijkt het me aangewezen om hier qua bevedering dezelfde 
eisen te stellen als bij zilverpatrijs.

Pepering en fl itter
Een punt van discussie is vaak dat sommige keurmeesters aan 
de patrijstekening bij de hennen dezelfde hoge eisen stellen 
als de pepering bij de Hollandse kriel. Hoewel dit uiteraard het 
streefdoel is, is enige tolerantie echter aangewezen. Een hen 
zoals op foto 19 kan op de keurkaart gerust “ZG pepering en 
halstekening” krijgen. Dit wil niet zeggen dat zomaar alles door 
de vingers gezien moet worden. Dieren met zeer sterk geklon-
terde pepering moeten hiervoor gestraft worden (foto 20, dit kan 
je trouwens al op jonge leeftijd zien), net als dieren met een 
sterke fl ittering (bleke zoompjes rond de veer, zie foto 21)of uit-
gesproken nerftekening. Op foto 22 zie je een vergelijking tus-
sen de hen van foto 19 (rechts) en haar zus. Naast het feit dat 
de linkse hen meer last heeft van fl itter, moet haar halskraag ook 
intenser, iets wat ook bij andere patrijskleurige rassen soms een 
probleem is. Dat deze hen geen geelpatrijs is, kan je duidelijk 
zien aan de kleur van de kopbevedering.
Ook bij de blauwe varianten is het belangrijk om te letten op pe-
pering. Vaak tonen deze dieren bijna volledig blauwe ruggen, al 
dan niet met wat fl itter en/of roest op de schouders. Dit moet dus 
zeker in verhouding afgestraft worden, want er zijn dieren die 
effectief gepeperd zijn op de rug. Op foto 23 hieronder (v.l.n.r. 
blauwgeelpatrijs, geelpatrijs, blauwpatrijs, patrijs) is duidelijk te 
zien dat de blauwe hennen op het zadel geen pepering hebben. 
Foto 24 toont dan weer een hen, weliswaar op het eind van de 
zomer met versleten bevedering, die duidelijk laat zien dat je 
ook bij blauwpatrijs een echte pepering kan krijgen.

Ervaring leert verder dat wit in de borst bij zilverpatrijs hanen 
dikwijls samenhangt met zeer sterke fl ittertekening. Hier kan bij 
selectie best streng op toegekeken worden.

Roodgeschouderd zilverpatrijs
Bij deze kleurslag zijn er twee “problemen”. Enerzijds is het on-
derscheid tussen hennen van beide kleurslagen niet altijd even 
eenvoudig. In theorie is de borstkleur van een zilverpatrijs hen 
bleker dan die van een roodgeschouderd zilverpatrijs hen. Die 
laatste is in geheel iets warmer, dus ook op rug en schouders 
(al mogen deze niet roestig zijn). In de praktijk worden we ech-
ter geconfronteerd met alles wat er tussen deze twee uitersten 
ligt. Tenzij het echt overdreven duidelijk is, kan men hier best 
niet te zwaar aan tillen en kijken naar de overige kwaliteiten van 
het dier op vlak van type & bouw en tekening (pepering, fl itter, 
nerftekening…). Het roodgeschouderd zilverpatrijs hennetje op 
foto 25 toont naast een uitzonderlijk goede tekening voor deze 
kleurslag ook een duidelijk donkerdere borst dan de zilverpatrijs 
hen op foto 26, die trouwens ook wat fl ittertekening in het zadel 
toont.

Bij de hanen verlangen we bij roodgeschouderd zilverpatrijs ha-
nen een hals- en zadelbehang dat lichtgeel is, zoals de haan op 
foto 27. In de praktijk zien we echter vaak zilverpatrijs hanen, 
dus zilveren hals en zadel, met roest op de schouders, zoals de 
jonge haan op foto 28. Deze dieren zijn dus eigenlijk te rood voor 
zilverpatrijs en te zilverwit voor roodgeschouderd zilverpatrijs. 
Dergelijke dieren moet hierover zeker een opmerking krijgen.
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Conclusie
Hoewel veel mensen Belgische en Waasse krielen omschrij-
ven als ‘Engelse kiekskes’ doet dit afbreuk aan de sierlijkheid 
en rasadel die rastypische dieren uitstralen. Door het beperkt 
aantal fokkers (of toch zeker tentoonstellings-fokkers) is de kwa-
liteit echter niet altijd wat het moet zijn en is er dikwijls nog veel 
werk aan het type. Bij de hanen moet vooral gelet worden op 
voldoende ronde borst, korte rug, niet te hoog gesteld en rijke 
bevedering. Bij de hennen zijn vooral lange ruggen en genepen 
staarten een punt van aandacht.

Hoewel deze rassen in vele kleurslagen erkend zijn, zijn de 
meeste van hen erg zeldzaam. Dit vertaalt zich dan ook in het 
feit dat de populairste kleurslag, namelijk patrijs, op hoger ni-
veau staat dan de rest, al worden we ook in de andere kleur-
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