
De Brugse Vechter  

Vroeger was hij beroemd en berucht, gevreesd in de ring. Nu… is hij 

bijna vergeten en is het dankzij de inspanningen van een handvol 

sportfokkers dat hij nog bestaat. Voor deze liefhebbers is het een 

uitdaging om dit hoen in zijn eer te herstellen. De Brugse Vechter 

bestaat al enkele eeuwen. Hij was de trots van de arbeiders, die hun 

hanen tegen elkaar uitspeelden. Daarbij werden weddenschappen 

afgesloten. De Brugse Vechter staat lager op de poten dan de Luikse 

Vechter en de Tiense Vechter. Zijn rug mag slechts weinig hellend 

zijn, liefst vlak en de romp is zwaar en breed. De rug van de Brugse is 

net zo lang als hij breed is. Bij de hen is de buik goed ontwikkeld en 

vol. De vleugels zijn goed tegen het lichaam aangesloten en relatief 

kort. De staart is niet sterk ontwikkeld met matig gebogen sikkels bij 

de haan. De hals bevedering bestaat uit fijne, puntige veren die goed 

tot op de schouders vallen. De rest van de bevedering voelt hard aan en heeft weinig dons. De dijbenen zijn sterk en 

goed ontwikkeld. De poten zijn leiblauw van kleur en hebben zware sterke 

knoken. De sporen zijn bij de haan erg goed ontwikkeld. Bij de hen zijn sporen 

gewenst. De hals is verhoudingsgewijs lang en krachtig en wordt trots 

gedragen. Boven de ogen bevinden zich duidelijke wenkbrauwbogen. De kop 

valt niet op door een grote kam of kinlellen, want die zijn klein en 

onbeduidend. Hier valt voor de sportfokker nog wat te verbeteren aangezien 

de kam van de haan tot voor enkel jaren gecoupeerd werd. Het gezicht 

daarentegen valt wel op door de kleur. Bij de haan is die donkerrood (de kleur 

van geplette bramen). Bij de hen is de kleur nog donkerder, tot zelfs zwart. De 

kop is lang en heeft een krachtige, gebogen snavel. De ogen van de Brugse 

Vechter zijn erg donker, liefst zwart. Daardoor krijgt zijn kop een 

roofvogelachtige aanblik. De Brugse Vechter is zonder twijfel een hoen dat 

door zijn imposant voorkomen in het oog springt. Laat ons met alle fokkers die 

dit prachtig hoen in het hart dragen, samenwerken, om dit ras in stand te 

houden en het in ere te herstellen. De Brugse Vechter onderscheidt zich van 

andere vechthoenders door zijn aparte manier van vechten. Hij slaat meer naar 

de borst van zijn tegenstander, terwijl bijvoorbeeld de Luikse Vechter meer 

naar de kop slaat, om zo de tegenstander te imponeren… te verslaan. Toen werd hij nog Belgische Vechter 

genoemd... Het Belgisch vechthoen is een echt Vlaams ras. Het is een prachtige vogel die uit oorzaak van zijn te hevig 

oplopend karakter, nooit met de andere vogels in vrede zal leven De herkomst van het ras. De Brugse Vechter is een 

oud Belgisch ras. Het werd vooral in West-Vlaanderen 

aangetroffen. Het dateert waarschijnlijk reeds uit de vroege jaren 

1800. Het behoort tot één van Belgisch oudste rassen. Het 

algemeen voorkomen. De Brugse Vechter is een zeer fors 

vechthoen met een zware erwtenkam. Het hoen heeft een bijna 

horizontale lichaamshouding. Z’n typische donkere pigmentatie in 

het gezicht en de kopversierselen geven de Brugse Vechter een 

vrij agressieve en uitdagende uitdrukking. Ondanks de vrij krappe 

lichaamsbevedering is de sierbevedering van de haan goed 

ontwikkeld. De Brugse Vechter is temperamentvol en onbevreesd 

van karakter. Enkele belangrijke eigenschappen. De Brugse 

Vechter is een traag groeiend ras. Pas na 18 maanden krijgen we een volwassen dier. Brugse Vechters beschikken 

over een uitstekende vleeskwaliteit. De hennen leggen vrij goed en de crèmekleurige eieren wegen ongeveer 65 

gram. De hennen van de Brugse Vechters zijn als broedster niet ideaal. Van oorsprong zijn Brugse Vechters nogal 

vechtlustig. Alhoewel deze eigenschap grotendeels is uit gefokt, treffen we nog regelmatig vechtlustige stammen 

aan. 



Luikse vechter                Brugse vechter 

            

Algemene indruk:                                                                                                                 

Luikse vechter groot en kriel Brugse vechter groot & kriel (In NL niet erkend) 

Groot en krachtig gebouwd vechthoen met brede schouders. Het 

dier heeft een opgerichte houding en een afhellende ruglijn. De 

krielvorm heeft een weinig afhellende ruglijn. Het Luikse type 

heeft een vrij grote, middelhoog en gespreid gedragen staart.  

Zeer groot, zwaar bespierd hoen met brede 

schouders en vrijwel horizontale 

lichaamshouding.  

Ras beschrijving: Luikse vechter groot & kriel  Brugse vechter, groot & kriel 

Romp: Breed en diep, ruim middellang, afhellende 

gedragen. Kriel: Iets langwerpig waarbij de 

schouders duidelijk het breedste zijn. De hen is 

iets minder opgericht dan de haan. Toont iets 

slanker dan het Brugstype. 

Breed en diep, middellang, vrijwel horizontaal 

gedragen. 

Kop: Lang en breed; de schedel is vlak. Door de sterk overstekende wenkbrauwen lijkt de kop nog 

breder. Gezicht glad; donkerrood tot purperrood. 

Kam: Erwtenkam, middelgroot; donkerrood tot 

zwartachtig rood. 

Erwtenkam, smal aan de basis; purperachtig 

rood. 

Snavel: Krachtig, goed gebogen; donker hoornkleurig. 

Kinlellen: Zeer klein, donkerrood tot purperrood, keelwam goed ontwikkeld. 

Oorlellen: Klein, donkerrood tot purperrood. Zeer klein; purperachtig rood. 

Ogen: Diepliggend, hoog in schedel geplaatst; uitdagende uitdrukking; donkerbruin; oogranden zwart. 

Hals: Lang en stevig, rechtop gedragen; halsbehang 

goed ontwikkeld, valt min of meer over de 

schouders en boven rug. 

Lang en krachtig. Hals behang goed doch niet 

overmatig ontwikkeld, de schouders en boven 

rug juist bedekkend. 

Rug en Zadel: Rug lang, breed en vlak, helt naar de staart toe 

duidelijk af; zadel eveneens breed met goed 

ontwikkeld zadelbehang. (Kriel: het zadel is 

duidelijk smaller) 

Rug breed en plat, ongeveer even breed als 

lang, vrijwel horizontaal gedragen. Zadel 

breed, zadelbehang matig ontwikkeld. 

Borst: Breed en lang, recht borstbeen; zwaar bespierd. De borst wordt niet sterk naar voren gedragen. 

Bij Luikse vechter kriel: vrij hooggedragen. 

Vleugels Vrij lang, goed tegen het lichaam en aangesloten 

gedragen.  

Vrij kort, goed aangesloten en vrijwel 

horizontaal gedragen. 

Schouders: Breed en sterk. (Kriel; hoekig en enigszins hoog) Zeer breed 

Staart: Ruim middelgroot, goed gespreid en vrij hoog 

gedragen. 45 graden. 

Middelgroot met goed ontwikkelde sikkels. 

Nauwelijks middelhoog en matig gespreid 

gedragen. 

Achterlijf: Goed opgetrokken, aansluitend bevederd. Krap bevederd. 



Dijen: Lang en stevig, komen goed uit de 

lichaambevedering tevoorschijn; goed uit elkaar 

geplaatst. 

Middellang, zeer gespierd, goed uit elkaar en 

evenwijdig geplaatst. 

Loopbenen en 

tenen: 

Lang en sterk. Evenwijdig aan elkaar onder het 

lichaam geplaatst. Vier lange tenen, de 

achterteen goed naar achteren op de grond 

geplaatst; donkerblauw tot leiblauw, al naar 

gelang de kleur van het gevederte. Sporen goed 

ontwikkeld. 

Loopbenen krachtig, middellang. Vier zeer 

lange tenen. De achter teen, die de grond 

moet raken, goed naar achter geplaatst; 

Leiblauw. Sporen goed ontwikkeld. 

Bevedering: Goed aansluitend/aanliggend. Normaal ontwikkeld. 

Gewicht: ♂ 4-5 kg       

Kriel: 1700 gram 

♀ 3,5-4 kg       

Kriel: 1400 gram 

♂ 4-5,5 kg      ♀ 3,5-4 kg 

 

Ringmaten: ♂ 24mm          

Kriel: 16 mm 

♀ 22 mm         

Kriel: 22 mm 

♂ 24mm         ♂ 22mm          

 

 

Ernstige fouten: 

Luikse vechter groot & kriel Brugse vechter 

Te klein; te smal; te laag gesteld; horizontale 

lichaamshouding; te laag gedragen staart en/of vleugels; 

ontbreken van zwart pigment in gezicht en 

kopversierselen; wit in oorlellen; lichte, d.w.z. 

parelkleurige ogen; elk spoor van geelpigment in snavel, 

loopbenen of huid. 

Onvoldoende grootte, breedte en gewicht; 

afwijkende beenstand; te lage beenstelling; krom 

borstbeen of te ver naar voren gedragen borst; 

gele of parelwitte ogen; witte oorlellen; elk spoor 

van geelpigment in snavel, loopbenen of huid. 

 

 

 

 

 



Raseigenschappen: 

Luikse vechter groot & kriel Brugse vechter 

1. De Luikse vechter is een vorm vogel. Kleur en 

tekening komen op de tweede plaats  

2. Erg belangrijk is de sterk afhellende ruglijn, bij de 

krielvorm veel minder. 

3. De Luikse vechter heeft nagenoeg geen kinlellen. 

Wel een goed ontwikkelde keelwam en kleine 

purperrode oren. 

4. Parelwitte ogen zijn een ernstige fout. Dit moet 

donkerbruin zijn. De oogranden moeten zwart zijn. 

5. De hals moet krachtig gespierd zijn met goed 

ontwikkeld halsbehang. 

6. De rug moet breed en vlak zijn.  Met goed 

ontwikkeld zadelbehang. 

7. De borst moet niet sterk naar voren gedragen 

worden. 

8. Sporen van geel pigment zijn een ernstige fout. 

9. Donker pigment in de huid wordt niet als fout 

aangemerkt. 

10. Spoorvorming bij de hen is een pluspunt. 

 

 

11. De Brugse vechter is een vorm vogel. Kleur en 

tekening komen op de tweede plaats. 

12. Erg belangrijk is de horizontale ruglijn. 

13. Parelwitte ogen zijn een ernstige fout. Dit moet 

donkerbruin zijn. De oogranden moeten zwart 

zijn. 

14. De rug moet breed en vlak zijn. Ongeveer even 

breed als lang. 

15. De borst moet niet sterk naar voren gedragen 

worden. 

16. Sporen van geel pigment zijn een ernstige fout. 

17. Donker pigment in de huid wordt niet als fout 

aangemerkt. 

18. Spoorvorming bij de hen is een pluspunt. 

 

 

Verschillen: Luikse type:    Brugs type: 

Afhellende rug      Vrijwel horizontale rug                                                                        

Goed ontwikkeld zadelbehang    Matig ontwikkeld zadelbehang                                                                

Vrij lange vleugels     Vrij korte horizontale vleugels                                                                     

Goed gespreid vrij hoge staart    Matig gespreide nauwelijks middelhoge staart                                                                              

Lange dijen      Middellange dijen                                                                             

Donkerblauw tot leiblauwe poten   Leiblauwe poten 

Kleurslagen:  

Luikse vechter  Brugse vechter 

(5) 

   

Groot (8) Kriel (7) Oogkleur Beenkleur Snavel 
Zwart goudhalzig 

(45) 

 Zwart goudhalzig 

(45) 

 

 

 

 

 

 

 

Donkerbruin 

 

 

 

 

Luikse vechter: 

Donkerblauw tot 

leiblauw 

 

Brugse vechter: 

leiblauw 

 

 

 

 

 

 

Donker 

hoornkleurig 

Blauw 

goudhalzig(46) 

 Blauw 

goudhalzig(46) 

Zwart zilverhalzig 

(47) 

 Blauw 

zilverhalzig(48) 

Berken (40) Berken (40)  

 Blauwberken  

Goudberken (38) Goudberken (38)  

 Blauwgoudberken 

(41) 

 

Wit (98) Wit (98)  

Zwart (99) Zwart (99) Zwart (99) 

Blauw (ongezoomd 

100) 

Blauw (ongezoomd 

100) 

Blauw (ongezoomd 

100) 

 

 

 

 



 Bij de Brugse Vechters zijn er 17 erkende kleurslagen in België :  

Zwart: Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornkleurig Ogen : donkerbruin tot zwart 

Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Wit Loopbenen en tenen : leiblauw Snavel en nagels : blauwachtig 

hoornkleurig Ogen : donkerbruin Kopversierselen : donkerrood tot purperrood Blauw (Blauw ongezoomd in 

Nederland erkend) Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornachtig Ogen : zeer 

donkerbruin Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Zwart goudhalzig ( in Nederland erkend) Loopbenen en 

tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornachtig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen : haan 

purperrood Zwart zilverhalzig Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavels en nagels : donker hoornkleurig Ogen : 

zeer donkerbruin Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Blauw goudhalzig (in Nederland erkend) 

Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornkleurig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen 

: haan purperrood – hen zwart Blauw zilverhalzig ( in Nederland erkend) Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel 

en nagels : donker hoornkleurig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Berken 

Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornkleurig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen 

: haan purperrood – hen zwart Goudberken Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker 

hoornkleurig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Blauwgoudberken Loopbenen 

en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornkleurig Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen : haan 

purperrood – hen zwart Blauwberken Loopbenen en tenen : donkerblauw Snavel en nagels : donker hoornkleurig 

Ogen : zeer donkerbruin Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart Patrijs Loopbenen en tenen : leiblauw 

Snavel en nagels : hoornkleurig Ogen : oranjerood Kopversierselen : donkerrood Zilverpatrijs Loopbenen en tenen : 

leiblauw Snavel en nagels : hoornkleurig Ogen : roodbruin Kopversierselen : donkerrood Blauwpatrijs Loopbenen en 

tenen : leiblauw Snavel en nagels : hoornkleurig Ogen : oranjerood Kopversierselen : donkerrood Blauwzilverpatrijs 

Loopbenen en tenen : leiblauw Snavel en nagels : hoornkleurig Ogen : roodbruin Kopversierselen : donkerrood 

Roodgeschouderd zilverpatrijs Loopbenen en tenen : leiblauw Snavel en nagels : hoornkleurig Ogen : roodbruin 

Kopversierselen : donkerrood Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs Loopbenen en tenen : leiblauw Snavel en nagels : 

hoornkleurig Ogen : roodbruin Kopversierselen : donkerrood Deze pagina’s informatie over de Brugse zijn 

grotendeels tot stand gekomen uit de website www.brugsevechter.be met toestemming van dhr. Danny Van Eynde 

aan Adrie Brouwers, Optimum Avium. 


