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De Aseel is waarschijnlijk een van de oudste vechthoenrassen ter wereld. Het ras stamt oorspronkelijk uit het Indische 
subcontinent bestaande uit India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, de buurlanden Iran en Afghanistan maar ook Centraal 
Azie met Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgizie, Kazachstan  en zelfs westelijk China (provincie Xinjiang). 
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ASEEL-TYPES  
 

Het ras word onderverdeeld in twee hoofdgroepen 
1) de kleinere Reza Aseel, gewicht tot ± 3 Kg, dit type komt voornamelijk voor in Pakistan, Noord-India en Bangladesh. 

Dit type is meer compact gebouwd. 
2) de grote Kulang Aseel, gewicht vanaf ± 3 Kg tot wel 6 Kg+. Dit type komt in alle delen van het Indische subcontinent 

en Centraal Azie voor. Deze zijn forser gebouwd. 
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In het zuiden van India en Bangladesh komt een Aseel-type voor dat wij Europeanen “Maleier” zouden noemen. Dit zijn 
echter pure Aseel die in de thuislanden Theeker of Theekar genoemd worden. Deze hebben een walnootkam en 
hooggedragen vleugels. De staart is echter afhangend.  
 

Speciale fysieke kenmerken 
Binnen het Aseel ras komen enkele zeer interessante kenmerken voor die voor de doorsnee Aseel-fokker of 
vechthoender-fokker zeer ontypisch voorkomen. Deze aparte varieteiten zijn in Europese ras-standaarden niet erkend 
maar worden in de thuislanden zeer gewaardeerd. Men vind in het gehele Indische Subcontinent en Centraal Azie 
bijvoorbeeld Aseel met baard. Deze worden Galwa genoemd. Grote populaties van deze varieteit Lari genaamd komen 
zeer veel voor in Iran, het voormalige Persie. In het Indische Subcontinent ziet men ook Aseel met enkele kam, de 
zogenaamde Bihangham. Verder vind men ook Aseel met kuif, Koppu genaamd. 

 
Rasbeschrijving 

Kop relatief klein en breed, met markante wenkbrauwen en jukbeenderen. 
Kam drie-rijige erwtenkam (in het thuisland ook walnootkam en enkele kam). 



Oogkleur wit, soms doorlopen met zeer dunne rode adertjes (bloodshot). In de      
  thuislanden gezien als teken van vitaliteit. Geel bij jonge dieren toegestaan.    

Rode cq oranje ogen zijn niet toegestaan.  
Snavel  kort, breed, hoornkleurig. In het thuisland bij voorkeur wit. 

Gezicht droog, niet vlezig. Rood van kleur. 
Kinlellen niet aanwezig (alleen bij de enkelkammige Bihangam Aseel), een lichte aanzet is    
  acceptabel. 
Oorlellen klein, rood van kleur. 
Nek  middellang, gespierd. De overgang van kop tot nek toont een insnoering ook wel    
  “paardenek” genaamd. 
Lichaam kort, breed, zeer gespierd. Van boven gezien walnootvormig. 
Schouders markant, breed. 
Vleugels goed aangesloten aan het lichaam (niet hoog gedragen en van het lichaam     

afstaand zoals bij de Japanse Shamo).  
Rug  Vlak, aflopend. Opmerking: Aseels tonen in de heupen sterk ontwikkelde     
  bespiering (lichte ronding). Dit is niet te verwarren met een karper-rug. 
Staart  middellang, horizontaal tot licht afhangend. Met goed ontwikkelde sikkelveren. 
Dijbenen Middellang, markant, sterk ontwikkeld. 
Loopbenen Middellang, kantig niet rond, geel van kleur (in het thuisland bij voorkeur wit).  Oranje-rode stippen op 

de loopbenen zijn toegestaan (in het thuisland een teken van vitaliteit). Gele loopbenen met zwarte 
vlekken cq aanslag zijn niet toegestaan (niet ras-typisch). Geheel zwarte cq blauwgrijze loopbenen zijn in 
de thuislanden wel typisch. Sporen goed ontwikkeld. Lange dunne sterkgekromde sporen zijn niet ras-
typisch. 

Tenen  krachtig, goed gespreid.  
Gewichten Zie eerdere beschrijving. 
Bevedering Er zijn geen typische kleurslagen, alle kleurslagen zijn toegestaan. 
 
ASEEL KRIEL 
De Aseel kriel is een in Europa (England) gecreeerd ras. Het werd voor het eerst gefokt aan het eind van de 19e eeuw. In 
Nederland kwam de Aseel kriel al vroeg in de 20e eeuw en was toen reeds erkend in vijf kleurslagen. Daarna verdween 
het ras uit de kijker. Begin '80 er jaren werd het ras opnieuw gecreeerd door de Belgische fokker Willy Coppens. Het ras 
werd snel populair en is inmiddels verspreid in vele Europese landen. De beschrijving van de Aseel kriel is gelijk aan die 
van de (Reza-type) Aseel. 

Artikel Willem van Ballekom (2014)  


