
DE TIENSE VECHTER groot en kriel (Groot in NL niet erkend) 

Een vechthoen dat in vroegere tijden ook wel Brabantse vechter genoemd werd. Vermoedelijk gecreëerd eind 19de 

eeuw. De Tiense is afkomstig uit de driehoek gevormd door de provincies Brabant, Limburg en Luik en voornamelijk 

uit de omgeving van Tienen. 

Eigenschappen : Naast een behoorlijke eieropbrengst levert de Tiense vechter ook nog een flinke hoeveelheid 

smakelijk en mals vlees op. Ze zijn langzaam groeiend. Pas na 18 maanden zijn deze dieren uitgegroeid. Tijdens de 

opfok moet men er wel rekening mee houden dat sommige stammen nog steeds vechtlustig zijn. De haantjes en 

hennetjes worden best in gescheiden groepen opgefokt. Als de rangorde in de groep eenmaal vastligt, zijn Tiense 

vechters rustige dieren die men mits de nodige aandacht echt tam kan maken. 

Uiterlijke kenmerken : De Tiense vechter wordt 

gekenmerkt door zijn grote en krachtige gestalte en 

aanvallende houding. Hij is zeer fors en zwaar, hoog 

gesteld. Een volwassen haan weegt 5 à 5,5 kg en een 

volwassen hen ongeveer 4 kg. Qua uitzicht is de Tiense 

nagenoeg gelijk aan de Luikse vechter met als grootste 

verschilpunt de totale afwezigheid van pigment in huid, 

snavel en loopbenen. Ongeacht de kleurslag moet een 

Tiense vechter steeds een witte huid, witte snavel en 

witte loopbenen hebben. Het aangezicht en de kam zijn 

steeds rood van kleur en de ogen oranje. De kop is wat 

fijner dan die van de Luikse vechter en de kam is drierijig 

en bij voorkeur klein. Kinlellen zijn rudimentair tot 

afwezig. In tegenstelling tot de meeste andere rassen zijn 

bij de hennen sporen gewenst. 

 

Rasbeschrijving (alleen in kriel)       

                                                                   

Onderdeel Haan Hen 

Type Hooggesteld met sterk opgerichte houding  

Kam Erwtenkam met smalle basis  

Snavel wit  

Kop   

Ogen Hoog in de schedel met donkere oogrand. 

ORANJEROOD in overstekende wenkbrauwen 

 

Kinlellen Liefst geen of zo klein mogelijk. Evenals keelwam  

Oorlellen Rood, klein  

Hals   

Borst Hooggedragen borst met zeer lang borstbeen  

Rug en zadel   

Staart 45°, enigszins open gedragen. Sikkels weinig 

gebogen 

 

Vleugels Vleugelboeg aangesloten aan het lichaam  

   

Benen en tenen Loopbenen lang en dik, wit tot roze achtig wit 

Sporen bij een hen is een pluspunt 

 

Bevedering  Hard en krap  

Gewicht 1,5-1,7 kg hen 1,2-1,4 kg  

Ringmaat   



   

Ernstige fouten 

Haan Hen 

Te klein  

Geel pigment 

Parelwitte of te donkere ogen 

Witte oorlellen 

Smalle beenstand 

 

 

 

Luiks vechtkriel, kleurslag WIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste verschillen Luikse- en Tiense vechtkriel: 

Luikse vechtkriel Tiense vechtkriel 

Rug weinig afhellend Sterk afhellend 

Purperrood kopversierselen Rood 

Snavel hoornkleurig Wit 

Ogen donkerbruin Oranjerood 

Schouders Hoekig en hooggedragen Goed gevuld 

Donker blauwe benen wit tot roze achtig wit 

 

In België erkend kleurslagen : Een brede waaier van kleurslagen is erkend maar de meest typische kleurslag is en 

blijft koekoek. Daarnaast zijn ook zwart, wit, blauw, patrijs, blauwpatrijs, zilverpatrijs, blauwzilverpatrijs, 

roodgeschouderd zilverpatrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs, tarwe, blauwtarwe, zwart goudhalzig, zwart 

zilverhalzig, blauw goudhalzig, blauwzilverhalzig, berken, goudberken, blauwberken, blauwgoudberken en koekoek 

goudhalzig erkend. 

 


