MODERN ENGELS VECHTHOEN en VECHTKRIEL

Het Modern Engels vechthoen is een tentoonstellingsras wat sedert 1850 bekend is. Na het verbod op
hanengevechten in Groot Brittanië werd van 1850 tot het einde 19e eeuw de nadere ontwikkeling van rastypische
verschijningsvormen tot stand gebracht. Omdat het hanengevecht verboden werd in Engeland, ging met zich
toeleggen op dieren met extremiteiten zoals lange benen, diverse kleuren enz. Bij de Oud Engels vechthoender
werd de Maleier ingekruist om het dier lengte en gestalte te geven met een geheel eigen lichaamsbouw en kop
vorm. Met name de gekruiste vleugels die Maleiers eigen zijn, gaven een ongewenste vleugeldracht bij de Modern
Engelse vechthoenders. Ook werd het Indische vechthoen gebruikt om een bredere romp te verkrijgen. Meer als
honderd jaar duurde het totdat gewenste type goed te fokken was. In de afgelopen 50 jaar heeft men zich vooral het
op kleur perfectie gericht. Net als bij veel andere rassen, werd ook de krielvorm geintroduceerd. In Duitsland heeft
men na het coupeerverbod nog een walnootkam trachten te introduceren doch zonder veel steun van de
liefhebbers.

Rastypische eigenschappen

Een zeer hoog gesteld vechthoen met sterk opgerichte
houding met een lange, dunne hals. De krappe bevedering
accentueert het zeer slanke type. Ook de lange dunne hals en
de zeer krappe bevederde spits toelopende horizontaal
gedragen staart dragen daartoe bij. Door de iets afstaande
schouders tonen de dieren van voren gezien bijna vierkant.
Type en stelling vormen bij de beoordeling de hoofdmoot en
worden als één onderdeel genoemd worden op de
beoordelingskaart. Daar bij dit ras is een hoge graad van

volmaaktheid m.b.t. type, kleur en tekening bereikt, is de kleur niet van ondergeschikt belang zoals bij andere

vechthoenders het geval is.
De lange kop met enkele kam heeft kleine dunnen kinlellen. De korte rug welke breed is tussen de schouders
versmalt naar achteren. De brede borst wordt hoog gedragen. De lange gespierde dijen met eronder gladde, lange
loopbenen accentueren de hoge stelling. De MEV moet goed getraind worden voor de tentoonstelling om goed
beoordeeld te kunnen worden. De legkracht is goed en broedsheid komt voor doch hiervoor zijn ze minder geschikt
door de lange benen.
Rasbeschrijving
Type:
Zeer hoog gesteld met opgerichte houding, lange smalle wigvormige kop, lange rechte dunne hals met dun behang
dat nauwelijks tot de schouders rijkt en de hals niet omsluit. De afhellende vlakke rug met iets afstaande schouders
is niet overdreven kort, versmalt naar achteren in een flauw gebogen lijn en de rug-staartovergang is vloeiend naar
de iets boven horizontaal gedragen staart. De vorm van de rug is bij de schouders het breedst en wordt naar het
zadel toe smaller. Het wordt wel eens vergeleken met de onderkant van een strijkijzer. De buik is goed opgetrokken.
Hierdoor lijkt het dat de houding extra opgericht is. De loopbenen zijn lang en iets hoekig in het hielgewricht. Het
zeer slanke type wordt geaccentueerd door de krappe bevedering en de lange ronde dijen en de krap bevederde
dunne geknepen staart. De romp is fijn gebouwd en niet te diep.

ROMP:
Kort en helt naar achteren enigszins af.
KOP:
Lang, smal wigvormig van opzij gezien met toch een krachtige snavel en geen wenkbrauwen.
KAM:
Enkele rechtopstaande kam.
KINLELLEN:
Klein en dun, helder rood of purperrood, afhankelijk van de kleurslag
OORLELLEN:
Klein en dun, helder rood of purperrood, afhankelijk van de kleurslag. Rood.
OGEN:
Kleur afhankelijk van de kleurslag.
HALS:
Lang, dun (veroorzaakt door krappe bevedering) en rechtop gedragen. Zeer weinig gebogen.
RUG EN ZADEL

Vlak, aflopend naar staart, vrij kort, breed tussen de schouders, naar achteren smaller wordend.(echter niet zo sterk
als bij de OEV)
Zadelbehang kort en smal.

Roodgeschouderd zilverpatrijs ♂
BORST
Breed, gerond en hoog gedragen.

Zwart kriel ♀
VLEUGELS
Krachtig, kort, goed gesloten tegen het lichaam gedagen. Van voren bij de schouder iets afstaand van het lichaam en
hoog opgetrokken. Van opzij gezien loopt de voorzijde van de vleugelboog vrijwel gelijk met de borstlijn. De
vleugelpunten mogen niet voorbij het lichaam steken en niet op de rug gedragen worden.
SCHOUDERS
Breed, hoekig en iets uitstaand.
STAART
Vrij kort, compact en samengevouwen, iets hoger dan horizontaal gedragen, puntige sikkels en staartdekveren kort,
smal, weinig gebogen en spits toelopend.
ACHTERLIJF

Weinig ontwikkeld en goed opgetrokken

DIJEN
Lang, rond en gespierd en goed uit elkaar geplaatst. Niet bedekt door de flankbevedering.

Roodgeschouderd zilverpatrijs ♂

Witpatrijs ♂

LOOPBENEN EN TENEN
Lang, krachtig, rond aan voorzijde, achterzijde iets smaller en glad van structuur met kleine een hoek in het
hielgewricht en vier lange dunne tenen. Kleur afhankelijk van kleurslag Loopbenen aan de voorkant rond en krachtig.
Kleur al naar gelang de kleurslag.
BEVEDERING
Kort, krap, hard en stevig

Gewicht

Groot Haan 2-3 kg

Hen 1,75-2,5 kg

Ringmaat

Kriel Haan gram
Kriel haan: mm
Groot haan: mm

Kriel Hen: gram
Kriel hen: mm
Groot hen: mm

Kleurslagen

Groot
1. Zwart
(99)
2. Wit
(98)
3.
4. Patrijs
(2)
5.
6. Zilverpatrijs
(5)
7. Roodgesch. Zilverpatr.(12)
8. Witpatrijs (11)
9. Goudberken
(38)
10. Berken
(40)
11.
12.
13.

Zilverpatrijs groot ♂

Kriel
1 1. Zwart
(99)
1 2. Wit
(98)
3. Blauw ongezoomd ( 100)
2 4. Patrijs 1)
(2)
5. Blauwpatrijs
(4)
1 6. Zilverpatrijs
(5)
1 7. Roodgesch. Zilverpatr.(12)
1 8. Witpatrijs (11)
1 9. Goudberken
(38)
1 10. Berken
(40)
11. Blauwberken
(41)
12. Koekoek
(104)
13. Koekoekpatrijs
(9)

1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
0
0
0

Oogkleur
Donkerbruin 2)
Rood 3)
Bruinzwart
Bruinrood 3)
Rd/oranjerood
Bruinrood 3)
Bruinrood 3)
Rood 3)
Bruinzwart
Bruinzwart
Bruinzwart
Oranjerood
Oranjerd/rd

Zilverpatrijs groot ♀

Kopkleur
Purperrood
Rood
Purperrood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Purperrood
Purperrood
Purperrood
Rood
Rood

Beenkleur
Zwart
Geel/warmgl
Blauwzwart
Wilgengroen
Wilgengroen
Wilgengroen
Wilgengroen
Geel
Zwart
Zwart
Zwart
Geel
Geel

Snavel
Zwart
Geel
Hoornkl. Zwart
Wilgengroen
Wilgengroen
Wilgengroen
Wilgengroen
Geel
Zwart
Zwart
Zwart
Geel
Geel

Zilverpatrijs kriel ♂
Patrijs (2)
Blauwpatrijs (4)
Zilverpatrijs (5)
Roodgeschouderd zilverpatrijs (12)







Blauwpatrijs kriel ♂
http://www.nhdb.nl/Hoenders/2patrijs.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/4blauwpatrijs.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/5zilverpatrijs.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/12roodgeschouderdzilverpatrijs.htm

Als standaarbeschrijving echter halsbehang wat donkerder en de hanen mogen geen schachtstreeptekening
in hals en zadel hebben.
Aanwezigheid van schachtstreeptekening bij de haan is een ernstige fout.
Aan de schachtstreeptekening bij de hennen worden geen hoge eisen gesteld. Iets tekening onder in de hals
is een pluspunt.
Ook flitter, roest op schouders, een ongelijkmatige kleur op rug, schouders en zadeldek bij de hen is een
ernstige fout.
Een blauwe of grijsachtige beenkleur is een ernstige fout en een andere beenkleur dan wilgengroen een fout.
De patrijs hanen zijn meer getekend als tarwe. Daarom zijn tarwe hennen ook op tentoonstellingen
toegelaten.

Witpatrijs groot ♂
Wit patrijs (11)





http://www.nhdb.nl/Hoenders/11roodgeschouderdwit.htm

Bij deze kleurslag is alle zwart vervangen door wit. De hennen zijn op de hals en borst na zo wit mogelijk, al is
roomwit toegestaan. De hals goudgeel, zo mogelijk de hennen met witte schachtstreep en de borst
zalmkleurig.
Bij een intensieve kleur meer kans op kleurspatten in het wit.
Een afwijkende oogkleur is een ernstige fout.
De kleurslag is goed doorgefokt, zodat er hoge eisen aan gesteld kunnen worden.

Goudberken kriel ♂
Goudberken (38)


Witpatrijs kriel ♂

Goudberken kriel ♀

Blauwberken kriel ♀

http://www.nhdb.nl/Hoenders/38goudberken.htm

Haan: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig. De tekening is verder als patrijs,
zonder oranjegouden vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal oranjegoud gezoomde veren





in borst, maximaal tot aan bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot
bijna aan het einde van de veer;
Hen: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig.De tekening is verder min of meer
als zwart goudhalzig, met smal oranjegoud gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het
borstbeen. De rugveren mogen niet gezoomd zijn.
Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.
Dieren met zoming op rug moeten in predikaat gedrukt worden.
http://www.nhdb.nl/Hoenders/40berken.htm
Haan: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. Tekening is verder als zilverpatrijs, zonder witte
vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan
bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot bijna aan het einde van de
veer;
Hen: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig.De tekening is verder min of meer
als zwart zilverhalzig, met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het
borstbeen. De rugveren mogen niet gezoomd zijn.
Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.
Dieren met zoming op rug moeten in predikaat gedrukt worden.

Berken (40)






http://www.nhdb.nl/Hoenders/41blauwberken.htm
Haan: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. Tekening is verder als blauwpatrijs, zonder witte
vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan
bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot bijna aan het einde van de
veer;
Hen: De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. De tekening is verder min of meer als blauw
zilverhalzig, met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het borstbeen. De
rugveren mogen niet gezoomd zijn.
Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.

Blauw berken (41)





Koekoekpatrijs (9)
Geen bijzonderheden




Tarwe hennen volgens kleurslagbeschrijving 28 worden toegelaten op tentoonstellingen
De donkerbruine ogen zijn bij de krielen bruinzwart, de bruinzwarte ogen zijn bij de krielen bruinzwart.
Bij de krielen rood tot oranjerood



Hanen in de kleurslagen waarbij een purperen kopkleur wordt verlangd, is wat rode kleur toegestaan. Er
wordt dan nog wel een donkere rand om de ogen verlangd.
Zowel witvellige als geelvellige kleurslagen komen voor. De zwarten en de berkenvarianten zijn witvellig
met zwarte loopbenen en witte voetzolen, de overige zijn geelvellig dus de voetzolen moeten geel zijn en
bij koekoek ook geel.



:

http://www.nhdb.nl/Hoenders/9koekoekpatrijs.htm

