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Vechtende hanen, Frans Snyders, 1620-1640,  
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. 

 
Door: Gerald Louette gerald.louette@telenet.be 
 
‘Het Belgisch vechthoen is het grootste en sterkste ras van Europa en 
wordt beschouwd als een van de besten’, zo begint Jacque (1858) in zijn 
monografie de beschrijving van het ras. Sindsdien is het Belgisch 
vechthoen in de belangstelling blijven staan van eerst hanenmannen en 
later showfokkers. Het voorkomen van het ras wijzigde echter regel-
matig doorheen de tijd met tot gevolg dat er onduidelijkheden 
ontstonden over de oorspronkelijke raseigenschappen. In deze bijdrage 
wordt kort de oorsprong van dit imposant vechthoen gesitueerd en 
wordt een overzicht gegeven van de typische raskenmerken, zoals blijkt 
uit de eerste geschriften. 
 

Oorsprong 
In Vlaanderen en aanpalende streken worden al sinds verschillende eeuwen 
hanen gehouden voor het gevecht. Dit blijkt uit door Vlaamse en Hollandse 
meesters (e.g. Snyders en Steen) gemaakte schilderijen uit de 16-17e eeuw waar 
vechtende hanen worden op afgebeeld. Deze hanen hadden een gemiddelde 
grootte en vertoonden een bankivoid uiterlijk met een grote weelderige staart. 
Bovendien hadden de hanen dikwijls een kleurrijk verenpakket. Door een 
toegenomen handel met omringende continenten werden waarschijnlijk vanaf de 
18-19e eeuw de lokale dieren gekruist met malayoide hoenders. 
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Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er een sterke belangstelling in 
de veredeling van neerhofdieren. Het vechthoen uit België werd dan ook in de 
eerste naslagwerken hieromtrent aangehaald (e.g. Jacque 1858). Deze werken 
vermeldden een zeer groot en zwaar vechthoen, gevreesd in het strijdperk en 
geliefd voor de vleesbout. Het ras, in de volksmond ook wel Lombardse haan1 
genoemd, was een echte snelheidsvechter waarbij metalen sporen werden 
aangezet. Dit Belgisch vechthoen werd gedoopt als Brugse Vechter of 
Combattant de Bruges. Twee andere rassen ontstonden door verdere inkruising 
met Aziatische vechthoenders. Op het einde van de 19e eeuw ontstonden in het 
oosten van België de Luikse Vechter, en enkele jaren later in ongeveer dezelfde 
regio de Tiense Vechter. De verschillen in uiterlijk tussen de drie variëteiten2 
waren miniem, maar des te uitgesprokener in vechtstijl. De laatste twee rassen 
waren meer op uithouding gericht en vochten met natuurlijke sporen. Het 
vechthoen uit België bestaat momenteel dus uit drie afzonderlijke rassen, zijnde 
de Brugse Vechter, de Luikse Vechter, en de Tiense Vechter. 
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Rechts: Belgische vechthoen (huidig 
als Luikse Vechter beschouwd) in de 
kleurslag effen blauw. “Mes combattants 
bleus. Nés et élevés à Wayenesse, Prix 
d’honneur aux expositions, Fécit à 
Wayenesse (Rijmenam, België), 22 
décembre 1911, A. Van den Kerckhoven”. 

Raskenmerken 
De Belgische vechthoenders evolueer-
den in uiterlijk doorheen de tijd. Het 
inkruisen van andere vechthoenrassen 
lag hiervan aan de basis. Daarnaast 
werden teksten over het voorkomen 
van het ras veelvuldig overgenomen 
door verscheidene auteurs, waarbij 
soms een eigen interpretatie werd 
gegeven aan hoe de dieren er moesten 
uitzien. Wat nu de originele raskenmer-
ken van het Belgisch vechthoen waren, 
werd zo onduidelijk door tegen-
strijdigheden en verschillende inter-
pretaties.  
Desalniettemin zijn er een aantal 
kenmerken die door auteurs in de 
beginperiode van de kleinveeteelt 
(1850) steeds weer worden aange-
bracht. Een groot en opgericht vecht-
hoen, dat rijkelijk bevederd en sterk 
gespierd is. Ook de aanwezigheid van 
pigmentatie in het gezicht, maar niet 
van het vel en vlees, wordt meermaals 
benadrukt.  

 
1 In de middeleeuwen waren Lombarden personen werkzaam in de financiële sector. Het is aannemelijk dat het woord 
‘Lombard’ een bijnaam werd voor het ras omwille van de waarde die de hoenders hadden, zowel bij het gokken tijdens 
hanengevechten als de grote vleesbout die de dieren opleverden. 
2 Met uitzondering van de Tiense Vechter die een witte bek en loopbenen heeft in tegenstelling tot de Brugse en Luikse 
Vechter waarbij deze donker hoornkleurig zijn. 



In onderstaande passages wordt kort de beschrijving weergegeven uit de eerste 
naslagwerken, zijnde Wingfield & Johnson (1853), Couchot (1855), Jacque 
(1858) en Letrone (1859). 
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tandaardtekening van de Brugse Vechter in blauw goudhalzig (links) en Luikse 

 
ouchot (1855). De vechthaan, oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk, is 

acque (1858). Race de Bruges. Het gedrag en uitzicht is van een Engelse 

Wingfield & Johnson (1853). Brugse. Een groot blauw bevederd hoen, met 
donkerblauwe onbevederde poten, en een kleine bijna zwarte kam, zonder kuif of 
baard op de kop. De staart is gesloten bij de hennen, terwijl deze van de haan 
neerhangend is (evenwel als ouder en niet in conditie zijnde dier). De eieren zijn 
wit en heel groot. Het gewicht van de haan is 2,75 kg, de hen 2 kg. 

 
S

Vechter in blauw (rechts) door René Delin (1944). 

C
ook verspreid in België en Nederland. Daar leeft het Ras van Brugge, met 
leiblauwe pluimen. Het heeft een normaal formaat, een dubbele kam die 
afgesneden is, en weinig ontwikkelde kinlellen. De hen heeft dikwijls een enkele 
kam. De huid is wit, de poten olijfbruin, en bij de hanen zijn ze gewapend met 
sterke scherpe sporen. De sierveren van de haan zijn goud, bij de hen zwartgeel. 
De vechthaan heeft een onafhankelijk en oorlogszuchtig karakter. De hen is een 
goede moeder, echter een minder goede legster. Het ras levert goede kapoenen, 
maar heeft een langere vetmestingduur. 
 
J
Vechter, de grootte en gewicht van een Maleier. Het is het grootste en sterkste 
ras van Europa, en gekend als de beste. Het lichaam is zeer groot, en krachtig 
ondersteund door sterke en gespierde poten. De pluimen liggen tegen het 
lichaam, die gedeeltelijk het volume verbergen. De kop van de haan is sterk, de 



kam klein en gewoonlijk afgesneden, noch enkel noch dubbel, vallend naar een 
kant, en zwartachtig als jong dier. Wanneer het dier volwassen wordt, wordt de 
kam roder, maar blijft het gezicht zwarttinten behouden, vooral over de wangen. 
De oor- en kinlellen zijn zeer volumineus. De haan heeft een kwaadaardige blik. 
De nek is lang en omhuld door een redelijk kort en dicht halsbehang. De 
loopbenen en tenen zijn donkergrijs, krachtig en van opmerkelijke grootte. De 
haan weegt gewoonlijk 4 kg, maar soms 4,5 tot 5 kg. De voorkeurskleur van de 
haan en hen is volledig leiblauw. Enkel bij de volledig blauwe hanen is de staart 
een beetje donkerder. De leiblauwe hanen die geen andere sierveerkleur hebben, 
zijn zeldzaam. Meestal hebben ze gewoonlijk het halsbehang goud, de bovenkant 
van de vleugels rood, de borst bruin of zwartachtig, en een zwarte staart. De 
koekoek kleur bestaat ook. De hen overtreft de haan niet, ze heeft maar een 
deel van zijn eigenschappen. Een kleine kam van verschrompelde vorm, de lellen 
en wangen zijn bij de volwassen dieren zwartgrijs. De pluimen zijn, wanneer 
leiblauw, licht gevlamd. Men vindt verder zowel bij de hanen als hennen andere 
kleuren, van vuilwit tot volledig zwart, maar ook geel, grijs, en rood. Ik verkies 
het meest de volledig zwarte dieren. Het zwart is dan intenser, en produceert 
een vreemd effect met de zwarte lellen en wangen. Bovendien zijn dit zeer 
sterke individuen. Een andere variëteit is donkerbruin, bijna zwart. Deze geeft de 
grootste hanen en hennen. Er bestaat ook een koekoek kleur met zeven strepen 
in plaats van vier. 
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Tekening van de Brugse 
 

 A. 

etrone (1859). Race belge de 
Bruges. Dit is een variëteit van 

Vechter (links) en Luikse
Vechter (onder) door John
van der Laan (1975). 

 

L

de Combattant du Nord. Er 
bestaan twee variëteiten met 
verschillende kleur pluimen, de 
zwarte en leiblauwe. De blauwe 
hebben variaties van licht tot 
donker, en zelfs met witte on-
dergrond, zodat er zelfs bijna 
witte bestaan. Ze zijn sterk voor 
het gevecht. De bek is gekromd 
en lang, de kam is klein, en er 
zijn weinig kinlellen, die op 
jonge leeftijd wordt weg-
gesneden. Het ras heeft sterke spieren, een opgerichte grootte, lange sporen, is 
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dier, dat later iets donkerder 

oto’s van de drie Belgische vechthoenrassen.  
er Paul Struys)  

rpatrijs (fokker Guy 

 worden van elkaar onderscheiden in voorkomen door het breder 

et onderscheid tussen de Brugse en Luikse variëteit betrof voornamelijk een 

warmbloedig en kwaadaardig, en heeft een trage rui. De Coq de Bruges heeft 
een rond en goed geproportioneerd lichaam, lange zwartblauwe poten, lange 
sterke tenen en nagels. De kam is klein, zwartachtig en enkel. Het ras heeft 
korte kinlellen, een donkerrood oog, en een lange gebogen bek. De pluimen van 
de nek zijn lang, dun, zoals rug en achterwerk, geeloranje met bruine streping, 
voor de rest zwart, met enkele vuurvlekken op de vleugels. De dijen hebben een 
korte pluimen van een fluweelzwarte kleur. Verder is er een variëteit met grijs- 
of leiblauw, waarbij de nek, rug en achterhand strogeel is, de vleugels 
vuurvlekken hebben, hiervan sommige met witte ondergrond.  
De haan weegt 3,5 kg, heeft wit vlees als jong 
wordt. De hen is een goede legster van grote eieren, waarvan het vlees enkel 
lekker is bij jonge dieren. Ze weegt 3 kg. Ze broedt niet. De zwarte hanen 
hebben op de vleugels vuurvlekken, en de nekpluimen afwisselend zwart en geel. 
De leiblauwe hen heeft soms rosse pluimen. Het ras is gemakkelijk te kweken, 
maar heeft een trage groei. 
 

 
F
Links: Brugse Vechter in blauw goudhalzig (fokk
Midden: Luikse Vechter in blauw (fokker Gerald Louette)  
Rechts: Tiense Vechter in roodgeschouderd blauwzilve
Brockmans)  
De drie rassen
en gedrongener type bij de Brugse, en slanker en opgerichter type bij de Luikse 
en Tiense, waarbij de laatste een witte bek en loopbenen heeft. 
 
H
andere vechtstijl, maar deze was in de tentoonstellingskooien uiteraard niet te 
beoordelen. Om op shows toch het verschil te kunnen maken tussen beide 
variëteiten, werd de Luikse geacht hoger op de poten te staan, alsook andere 
kleurslagen te vertonen dan de Brugse, die typisch effen leiblauw van kleur was. 
De eerste officiële standaard van het ras Grand Combattant de Bruges dateert uit 
1909 (Chasse et Pêche), en legt de ruglijn bij de Brugse Vechter vast op een 
meer horizontale stelling. Nochtans spreken de hierboven aangehaalde teksten 
van een groot en opgericht vechthoen. Men kan dus stellen dat de Luikse Vechter 
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opstudie van de Luikse Vechter (links haan, rechts hen) waarbij het zeer 

it artikel is een samenvatting van de studiedag die de Dé Vechthoenderclub 

w.bloggen.be/vechthoenders

van nu het meest het type van het in de eerste teksten beschreven Belgisch 
vechthoen benadert. 

 
K
donker oog omgeven wordt door een zwarte oogrand. Er is duidelijk een 
donkere pigmentatie aanwezig in het gezicht met de kam, kin- en oorlellen 
donkerrood gekleurd. 
 
D
België organiseerde op 11 juni 2011 omtrent onduidelijkheden in de standaard 
van de drie Belgische vechthoenrassen. 

Dé Vechthoenderclub België (http://ww ) groepeert 
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