OUD ENGELS VECHTHOEN en VECHTKRIEL

Er is niet precies te achterhalen waar het Oud Engels Vechthoen is ontstaan. De hanen gevechten zijn volgende de
Engelsen ontstaan in India, het land wat lang onder het bewind van Engeland heeft gestaan. Doch de autoriteiten op
dit gebied beweren dat het hanengevechten door de Romeinen in Groot Brittannië zijn geïntroduceerd. Er zijn
overigens beschrijvingen van Juilius Ceasar dat de Romeinen reeds hanengevechten aantroffen in Engeland. Kortom,
hier is toch enige onduidelijkheid. Wel is bekend dat de Romeinen meerdere Aziatische vechthoenderrassen hebben
ingevoerd in Engeland. Eeuwen lang werd geprobeerd de hanengevechten te verbieden. Pas in sinds 1849 zijn de
hanengevechten in Groot Brittannië officieel verboden. Sinds die tijd werden ook langzamerhand tentoonstellingen
gehouden. Een befaamde vechthoenderkenner richtte in 1885 een speciaal club Engelse vechthoenders op. Na
verschillen van meningen over types werd nog een andere club opgericht. Zo ontstonden er twee types, het Oxforden het Carlisle type. Overigens werden er nog meerdere tussen types gefokt die het uiteindelijk niet gehaald
hebben. Vanzelfsprekend werden ook Oud Engels vechthoenders meegenomen naar Australië waren de van Engelse
oorsprong wonende bevolking het hoen ambieerde als basis voor het creëren van de Australische
vechthoenderrassen van nu .
Er werden Oud Engelse vechthoenders gefokt in meer dan 25 kleurslagen maar ook hennevederige hanen, licht
gebaarde en een nek gekuifde.

Rastypische eigenschappen
In Engeland komen de Oxford- en het Carlisletype voor op tentoonstellingen. Het Oxfordtype is meer opgericht en
wat smaller en langer van bouw dan de Carlisle. Ook de staartdracht van het Oxford type is breder en hoger.

Carlisle type

Oxford type

Het type wat de Nederlandse standaard beschrijft zowel groot als kriel komt het meest in de richting van het Engelse
Carlisle type. Het is een hard vederig hoen met hard bespiering zoals een vechthoen betaamd. Het heeft een
opgerichte, uitdagende houding en toon veel vitaliteit. Het is een temperamentvol hoen. De fraaiste en meeste
gespierde dieren bezitten een enigszins gespleten borst. Terzijde van het borstbeen zijn de spieren zo goed
ontwikkeld dat er een uitstulping ontstaat, waardoor het borstbeen iets ingedrukt lijkt. Hoofdsikkels boete in lengte
in, naar mate de leeftijd vordert. De vormen van de Oud Engels Vechthoen zijn voornamelijk rond. Karakter en
gedrag: Trots, uitdagend, levendig, alert en snel in bewegingen. De OEV is een gehard ras. De hennen leggen redelijk
goed.

Rasbeschrijving

ROMP:
Een korte romp die van voor breed is en smaller wordt naar achteren. Het borstbeen moet van achteren omhoog
gebogen zijn waardoor een compact en opgetrokken achterdeel ontstaat. De lichaamsvorm moet in een flauw
gebogen lijn naar achteren sterk versmallen. De romp mag niet te diep zijn en moet vrijwel horizontaal gedragen
worden. De spieren dienen vast aan te voelen.
KOP:
Bij de kriel is de kop tamelijk klein met een kleur al naar gelang de kleurslag.. De kop is naar de snavel toe smaller
wordend met een glad gezicht. De kop is wigvormig met een vrij ronde schedel en een licht gebogen niet te lange
snavel.
KAM:
Een enkele rechtop staande fijn getande kam met fijn weefsel. De kamhiel volgt niet de buiging van de hals.
KINLELLEN:
Geronde niet te grote kinlellen met fijn weefsel.
OORLELLEN:
Klein en vlak aanliggend. Fijn van Weefsel

OGEN:
Uitstaande grote ogen met levendige uitstraling. Kleur al naar gelang de kleurslag.
HALS:
Krachtig aan de basis naar de kop smaller wordend. Vol hals behang met smalle bevedering over de schouders
reikend. Voorzijde hals is ook bedekt. Enige losse keelwam vorming.

RUG EN ZADEL
Korte vlakke rug en breed tussen de schouders. Naar achter toe beduidend smaller wordend. De staartaanzet moet
kort gerond zijn en het zadelbehang goed ontwikkeld. Een ietwat holle rug maakt het dier waardevoller. Overgang
rug- staartlijn mag niet hoekig zijn. Moet kort rond zijn. (55 graden). Bij de hen iets lager.

BORST
Een volle, brede naar voren komende niet te diepe borst. Het borstbeen loopt naar achter toe vlug op. Borstbeen
moet sterk gebogen zijn. Bij de kriel komt de borst 1 à 1 ½ cm voor de vleugelboeg uit. Het lichaam moet niet te diep
zijn. (Geen balletje vormen). Dieren met een uitstaand borstbeen zijn te smal en te weinig bespierd.

VLEUGELS
Grote, krachtige goed aangetrokken vleugels. De vleugelboegen niet de borstbevedering bedekt. De grote
slagpennen niet of nauwelijks voorbij het lichaam reikend. Indien de vleugels na het uitvouwen losgelaten worden
moeten deze sterk terugveren. Ze moeten goed aangetrokken gedragen worden. Vleugelboeg staat iets van het
lichaam af.

SCHOUDERS

De brede geronde schouders moet iets boven de rug belijning uitstekend zijn.

STAART
Bij grote OEV een iets gespreide middelhoog gedragen staart. De sikkels, voorzien van stevige schachten, moeten bij
de grote breed zijn.
Bij de kriel een enigszins samengevouwen halfhoog gedragen staart. De sikkels en staartstuurveren niet overdreven
breed zijn. Stuurveren iets voorbij de sikkels is wordt niet als fout aangemerkt.
ACHTERLIJF
Goed opgetrokken achterlijf wat weinig ontwikkeld en compact is.
DIJEN
Bij grote OEV gespierde, kortronde dijen die goed uit elkaar staan. De dijen volgen de buiging van de borstlijn.
Bij kriel moeten de dijen ook goed gespierd zijn, rond en iets meelopend met de lichaamslijn. M.a.w. Het dijbeen ligt
in het verlengde van de borstlijn . Heupbeenderen niet te ver uit elkaar staand.

LOOPBENEN EN TENEN
Middellang, niet te ver uit elkaar geplaatst, fijn en regelmatig geschubd, rond (niet vlak aan de zijkanten), sporen
laaggeplaatst; vier lange tenen, de achter teen goed naar achteren gericht en vlak op de grond rustend; kleur al naar
gelang de kleurslag.
Bij de kriel moeten de tenen lang zijn en naar het einde dunner worden.
Loopbenen aan de voorkant rond en krachtig.
Kleur al naar gelang de kleurslag.
BEVEDERING
Hard, glanzend en vast aanvoelend.

Gewicht
Ringmaat

Groot Haan 2,25-2,75 kg
Kriel Haan 900-1000 gram
Kriel haan: 13 mm
Groot haan: 18 mm

Hen 1,75-2,25 kg
Kriel Hen: 700-800 gram
Kriel hen: 11 mm
Groot hen: 16 mm

Kleurslagen
Er zijn 11 patrijs varianten. De oogkleur is rood en deze dieren hebben levendig rode kopversierselen. Bij
patrijskleurige OEV, behalve bij de patrijsbonte, is de hals- en zadeltekening minder scherp. De goudpartijen zijn
meer donkerrood. Bij grote OEV zijn been- en snavelkleur onbelangrijk. Dit kan dan vleeskleurig, blauw, geel of groen
zijn. Bij de patrijskleurige kriel OEV is de beenkleur is vleeskleurig, wit of geel. De snavel is wit of geel.
Voor de algemene kleurbeschrijvingen wordt verwezen naar een website.
Blauw gearceerde kleurslagen uitsluitend bij OEV kriel

Patrijs (2)****
Blauwpatrijs (4)
Zilverpatrijs (5)
Wit patrijs (11)
Roodgeschouderd zilverpatrijs (12)

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/11roodgeschouderdwit.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/12roodgeschouderdzilverpatrijs.htm
Kriel: Geelgeschouderd blauwpatrijs (14) *** http://www.nhdb.nl/Hoenders/14geelgeschouderdblauwpatrijs.htm
Kriel: Donkerpatrijs (2) ***

Koekoekpatrijs (9)
Patrijsbont (27)
Tarwe (28)
Blauwtarwe (29)

http://www.nhdb.nl/Hoenders/9koekoekpatrijs.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/27patrijsbont.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/28tarwe.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/29blauwtarwe.htm

Er zijn 5 getekende varianten bij de OEV.
De getekende OEV krielen hebben een donkerbruine oogkleur en purperkleurige kopversierselen m.u.v. de
koekoekkleurige, deze heeft rode ogen en levendig rode kopversierselen. De grote getekende OEV mogen overigens
ook rode ogen en ook levendig rode kopversierselen hebben.
Koekoek
Zwart roodhalzig (42)
Blauw roodhalzig (43)
Berken (40)
Goudberken: (38)

http://www.nhdb.nl/Hoenders/104koekoek.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/42zwartroodhalzig.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/43blauwroodhalzig.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/40berken.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/38goudberken.htm

Er zijn 3 enkelkleurige varianten.
Witte dieren hebben rode ogen en levendig rode kopversierselen. Deze kunnen een witte of gele pootkleur en
snavelkleur hebben.
Zwarte en blauw ongezoomde OEV met rode kopversierselen hebben rode ogen en witte poot- en snavel kleur.
Zwarte en blauw ongezoomde OEV met purper rode kopversierselen hebben donkerbruine ogen en zwarte
hoornkleurige poot- en snavel kleur.

Wit (98)
Zwart (99)
Blauw (ongezoomd) (100)

http://www.nhdb.nl/Hoenders/98wit.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/99zwart.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/100blauwongezoomd.htm

Overige kleurslagen:
Alleen bij OEV krielen:
OEV krielen met onderstaande kleurslagen hebben als enige oranje rode ogen. De been – snavel kleur is wit of geel .
Kriel: Zwart met messingkleurige rug (50)**
Kriel: Blauw met messingkleurige rug

http://www.nhdb.nl/Hoenders/50zwartemetmessingkleurigerug.htm
Bij zwart, lees blauw.

Alleen bij grote OEV:
Bij blauw zilverpatrijs en roodgeschouderd blauw zilverpatrijs is de oogkleur rood en de kopversierselen levendig
rood. De pootkleur van deze dieren kunnen vleeskleurig, blauw, geel og groen zijn.
De overige hieronder genoemde kleurslagen:
De oogkleur is bruinzwart of rood en de kopversierselen of purper levendig rood. De poten behoren zwart te zijn.
http://www.nhdb.nl/Hoenders/6blauwzilverpatrijs.htm
Blauw zilverpatrijs (6)
Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs (13) http://www.nhdb.nl/Hoenders/13roodgeschouderdblauwzilverpatrijs.htm
http://www.nhdb.nl/Hoenders/41blauwberken.htm
Blauwberken (41)
http://www.nhdb.nl/Hoenders/39blauwgoudberken.htm
Blauwgoudberken (39)
http://www.nhdb.nl/Hoenders/45zwartgoudhalzig.htm
Zwart goudhalzig (45)
http://www.nhdb.nl/Hoenders/47zwartzilverhalzig.htm
Zwart zilverhalzig (47)
http://www.nhdb.nl/Hoenders/46blauwgoudhalzig.htm
Blauw goudhalzig (46)
http://www.nhdb.nl/Hoenders/48blauwzilverhalzig.htm
Blauw zilverhalzig (48)

Messingkleurige**
Ernstige fouten bij deze kleur: Te weinig messingkleur op de rug en vleugeldekveren bij de haan en een te lichte
of geheel ontbrekende okerkleur bij de hen.

