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Officiële lijst van de in België erkende 
gedomesticeerde park- & watervogels 

 en hun kleurslagen 
opgesteld door de Nationale standaardcommissie P&W in 2002 

aangepast door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren in 2017 
 
 
 
 
 
 
 

KALKOENEN & PARELHOENDERS 
Ras Ring Kleurslagen 

Amerikaanse blauwe kalkoen 27/24  

Amerikaanse bronskalkoen 27/24  

Amerikaanse zwarte kalkoen 27/24  

Duitse blauwe kalkoen 24/22  

Duitse bronskalkoen 27/24  

Duitse gele kalkoen 24/22  

Duitse roodvleugelkalkoen 27/24  

Duitse witte kalkoen 27/24  

Duitse zwarte kalkoen 27/24  

Duitse zwartvleugelkalkoen 27/24  

Engelse buffkalkoen 24/22  

Gerskalkoen 27/24 zwart 

Italiaanse kastanjekalkoen 24/22  

Italiaanse zwarte kalkoen 22/20  

Narragansett kalkoen 27/24  

Norfolkkalkoen 24/22 zwart 

Rode Ardenner kalkoen 24/22  

Rode Bourbon kalkoen 27/24  

Ronquièreskalkoen 24/22 geelschouder, hermelijn, patrijs, vaal, wit 

Solognekalkoen 24/22 zwart 

White Holland kalkoen 27/24  

Witte Beltsville kalkoen 24/22  

Parelhoen 16 buff, buff witborst, chamois, chamois witborst, hemelsblauw, hemelsblauw witborst, 
lavendel, lavendel witborst, opaal, opaal witborst, porselein, porselein witborst, 
sneeuwwit, violet, violet witborst, wildkleur, wildkleur witborst, wit 

 

 

GANZEN 
Ras Ring Kleurslagen 

Afrikaanse knobbbelgans 27 buff, grauw, wit 

Amerikaanse buffgans 27  

Bohemengans 22 wit 

Bourbonnaisegans 27 wit 

Brecongans 24 buff 

Celler gans 24 buff 

Chinese knobbelgans 24 grauw, wit 

Diepholzer gans 24 wit 

Duitse krulveergans 24 wit 

Duitse leggans 27 wit 

Elzasser gans 22 grauw, grauwbont, grauwekster, wit 

Emden gans 27 wit 

Empordagans 24 wit 

Engelse krulveergans 24 buff, wit 

Frankische landgans 22 blauw 

Gans van de Vire en de Ton 22 grauw 

Grijze Landesgans 24 grauw 

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.  
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Lippegans 24 wit 

Normandische gans 
(ook met kuif) 

24 wit/grauwekster (autosex) 

Pelgrimgans 24 wit/grauw (autosex) 

Poitougans 24 wit 

Pommerse gans 27 grauw, grauwekster, wit 

Russische gans 27 grauw 

Steinbacher vechtgans 24 blauw, grauw 

Toulousegans met slab 27 grauw 

Toulousegans zonder slab 27 grauw 

Tourainegans 24 wit 

Tula vechtgans 27 buff, grauw 

Twentse landgans 22 grauwekster, wit 

Vlaamse gans 22 grauwekster 

West of England gans 24 wit.grauwekster (autosex) 

Zadelruggans 27 buffekster, grauwekster 

 

 

 

EENDEN 
Ras Ring Kleurslagen 

Alliereend 18 wit 

Amerikaanse pekingeend 18 wit 

Aylesbury eend 18 wit 

Bali eend 14 blauw, blauwbont, blauwbrons, blauwforel, blauwforelbont, blauwwild, 
blauwwildbont, blauwwild witborst, blauw witborst, bruin, bruinbont, 
bruindonkerwild, bruindonkerwildbont, bruin witborst, bruinwild, bruinwildbont, buff, 
donkerwild, donkerwildbont, donkerwild witborst,  erwtengeel, erwtengeelbont, 
erwtengeel witborst, forel, forelbont, forel witborst, geelblauwwild, 
geelblauwwildbont, geelblauwwild witborst, geelbuik, geelbuikbont, geelbuik 
witborst, kaki, kakibont, kaki witborst, zilverwild witborst, wildkleur, wildkleurbont, 
wildkleur witborst, wit, zilverbrons, zilverwild, zilverwildbont, zwart, zwartbont, zwart 
witborst   

Campbelleend 15 bruindonkerwild, khaki, wit 

Cayuga eend 16 zwart 

Challanseend 18 forel witborst 

Dendermondse eend 18 blauw witborst, zwart witborst 

Duclaireend 18 blauw witborst, zwart witborst 

Duitse pekingeend 18 wit 

Dwergkuifeend 12 blauw, blauwbont, blauwbrons, blauwforel, blauwforelbont, blauwwild, 
blauwwildbont, blauwwild witborst, blauw witborst, bruin, bruinbont, 
bruindonkerwild, bruindonkerwildbont, bruin witborst, bruinwild, bruinwildbont, buff, 
donkerwild, donkerwildbont, donkerwild witborst,  erwtengeel, erwtengeelbont, 
erwtengeel witborst, forel, forelbont, forel witborst, geelblauwwild, 
geelblauwwildbont, geelblauwwild witborst, geelbuik, geelbuikbont, geelbuik 
witborst, kaki, kakibont, kaki witborst, zilverwild witborst, wildkleur, wildkleurbont, 
wildkleur witborst, wit, zilverbrons, zilverwild, zilverwildbont, zwart, zwartbont, zwart 
witborst   

Eend van Vorst 16 blauw, blauwgezoomd, bruin, parelgrijs, parelgrijsgezoomd, wit, zwart 

Ekstereend 16 blauw, bruin, zwart 

Engelse Roueneend 18 blauwwild, wildkleur 

Estaires eend 16 wit 

Franse Roueneend 18 forel 

Gimbsheimer eend 18 blauw 

Kwakereend 
(ook met kuif) 

10 blauwbont, blauwwild, blauwwildbont, blauw witborst, bruinwild, bruinwildbont, 
donkerwild, donkerwildbont, donkerwild witborst,  geelblauwwild, 
geelblauwwildbont, geelbuik, geelbuikbont, meeskleur, meeskleurbont, wildkleur, 
wildkleurbont, wit, zwartbont, zwart witborst   

Hoogbroedvliegeend 12 blauw, blauwbont, blauwwild, blauwwild witborst, blauw witborst, donkerwild, 
geelblauwwild, wildkleur, wildkleurbont, wildkleur witborst, wit, zilverwild, zwart, 
zwartbont, zwart witborst   

Huttegemse eend 16 blauwekster, zwartekster 

Indische loopeend 14 blauw, blauwforel, bruin, bruindonkerwild, erwtengeel, forel, geel, geelblauwwild, 
geelbont, reebont, wildkleur, wit, zilverwild, zwart 
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Kuifeend 16 blauw, blauwbont, blauwbrons, blauwforel, blauwforelbont, blauwwild, 

blauwwildbont, blauwwild witborst, blauw witborst, bruin, bruinbont, 
bruindonkerwild, bruindonkerwildbont, bruin witborst, bruinwild, bruinwildbont, buff, 
donkerwild, donkerwildbont, donkerwild witborst,  erwtengeel, erwtengeelbont, 
erwtengeel witborst, forel, forelbont, forel witborst, geelblauwwild, 
geelblauwwildbont, geelblauwwild witborst, geelbuik, geelbuikbont, geelbuik 
witborst, kaki, kakibont, kaki witborst, zilverwild witborst, wildkleur, wildkleurbont, 
wildkleur witborst, wit, zilverbrons, zilverwild, zilverwildbont, zwart, zwartbont, zwart 
witborst   

Merchtemse eend 18 wit 

Muskuseend 22/18 blauwekster, blauwwild, blauw witkop, bruinekster, bruinwild, bruin witkop, 
parelgrijsekster, parelgrijswild, parelgrijs witkop, wit, zilvergrijswild, zwartekster, 
zwartwild, zwart witkop 

Noord-Hollandse krombekeend 
(ook met kuif) 

14 donkerwild, donkerwild witborst, wit 

Noord-Hollandse witborsteend 
(ook met kuif) 

14 donkerwild witborst 

Orpingtoneend 16 buff 

Overbergse eend 
(ook met kuif) 

15 blauwbrons 

Pommerse eend 18 blauw witborst, zwart witborst 

Saksische eend 18 geelblauwwild 

Semoiseend 
(ook met kuif) 

12 wit 

Silver Appleyard eend 18 zilverwild 

Silver Appleyard dwergeend 12 zilverwild 

Smaragdeend 11 zwart 

Streichereend 15 zilverwild 

Veneto eend 18 wildkleur 

Welsh harlekijneend 15 zilverbrons 

 

 
 
 
 


