
Soendanese vechthoen 
De Soendanese Vechters, komen oorspronkelijk voor op 

het eiland Java in  Indonesië. Soenda is een landstreek op 

west en midden Java. De Soendanese vechter is een 

cumulatie van Indonesische rassen waaronder het Sumatra 

hoen met zijn lange staart en het Tolaki hoen met de lange 

benen. De huidige Soendanese vechter is gecreëerd nadat 

het in 1970 in Nederland werd ingevoerd vanuit Indonesië 

door prof. Kooij. Dit vechthoen werd in 1994 erkend in 

Duitsland. 

De Soendanese vechter is een middelgroot vechthoender. 

Het zijn zeer alerte en beweeglijke dieren. Ze zijn zeer 

wantrouwig en slaan bij onraad op de vlucht. Het zijn erg 

goede vliegers. Ze hebben een fazantachtig vliegvermogen. 

Een overdekte ren is zeker aan te bevelen. Eenmaal 

gewend aan de verzorger worden ze steeds rustiger. De 

hanen zijn agressief en vechtlustig. Ze kraaien luid en 

krachtig. De hennen zijn zeer goede kloeken. Ook als het 

broedsel mislukt zullen zij zonder moeite een nieuw 

broedsel kunnen uitbroeden. De eiproductie van de 

hennen is matig en vrijwel uitsluitend in het voorjaar. 

De Soendanese vechter heeft het type van een fazant 

met opgerichte houding zoals vele Aziatische rassen. 

De hanen en hennen tonen zich als sierlijke, elegante 

en trotse dieren. De hanen zijn zelfs wat pedant. Hun 

bouw is gestroomlijnd en rank, beslist niet plomp. Ze 

hebben een middelhoge beenstelling. De mooie staart 

is breed ontwikkeld en wordt nagenoeg horizontaal 

gedragen. De bevedering is krap te noemen maar de 

staart, zadel en sierbevedering zijn goed ontwikkeld. 

De romp is middelmatig breed en opgericht wordt van 

voor naar achter smaller. De levendig rode kop heeft 

goed ontwikkelde wenkbrauwen en heeft een vrij 

kleine erwtenkam met korte doorn. De parelwitte tot 

licht oranje ogen zijn een vereiste. 

De lange hals heeft goed ontwikkeld hals behang wat 

niet gebruikelijk is bij vechthoenders. De middellange, 

vlakke, sterk afhellende rug wordt smaller naar 

achter. De middelmatig brede borst wordt weinig naar 

voren gedragen. De krachtige vleugels worden wat 

schuin naar beneden gedragen en hebben een krachtige vleugelboeg. De schouders zijn breed en hoog aangezet. De 

middellange dijen en gele loopbenen staan goed uit elkaar en evenwijdig aan elkaar. 

 

Standaard matige beschrijving: 

De Soendanese vechthoenders zijn in zes Europese lanen erkend, Nederland, België, Duitsland, Polen en Frankrijk 



 

Onderdeel  

Algemene indruk Middelgroot vechthoen met opgerichte houding, middelhoge beenstelling, opgericht 
gedragen staart en goed ontwikkelde staart- en sierbevedering. 

Romp Middelmatig breed, van voren naar achteren smaller wordend; opgericht gedragen. 

Kam Drierijge erwtenkam met korte doorn; vrij klein; helderrood. 

Snavel Kort, stevig, goed gebogen; geel tot donker hoornkleurig, afhankelijk van de kleur van het 
gevederte. 

Ogen Parelwit tot licht oranje 

Kinlellen Ontbreken geheel of zijn zeer klein. Keelwam dient enigszins aanwezig te zijn. 

Oorlellen Klein, rood. 

Hals Lang, krachtig, weinig gebogen, rechtop gedragen met voor een vechthoen goed ontwikkeld 
hals behang. 

Schouders Breed en hoog aangezet. 

Borst Middelmatig breed, zeer goed ontwikkeld en weinig naar voren gedragen. 

Rug en zadel Breed tussen de schouders, middellang en vlak, smaller wordend naar achteren, vrij sterk 
afhellend naar de staart; zadelbehang goed ontwikkeld. 

Staart Middellang, zeer goed ontwikkeld, vrij hoog gedragen. 

Vleugels Krachtig, vrij groot, iets naar beneden gedragen. Vleugelboeg duidelijk gemarkeerd. 

Dijen Middellang, gespierd, vrij krap bevederd 

Loopbenen en tenen Middellang, goed uit elkaar en evenwijdig aan elkaar onder het lichaam geplaatst; vier 
krachtige tenen; achterteen  goed naar achteren geplaatst. GEEL 

Bevedering Goed ontwikkeld, doch in de borst vrij krap. 

Ernstige fouten      Fouten 

Te hoge of te lage beenstelling Te losse bevedering 

Onvoldoende ontwikkeling van de staart Te krappe hals bevedering 

Hangende staartdracht  

Lange snavel  

Grote kinlellen  

 
 

Gewicht: Haan: 2,5-3 kg, Hen: 2-2, 5kg 
Broedeieren van gewicht: 45 g 
Ringmaat: Haan 20 mm, Hen 18 mm 
 

Kleurslagen: 

Tarwe  
Hals- en zadelbehang haan: warm 
donkerrood, Hen: donker warm bruinrood. Borst, buik, dijen licht 
bruinachtig tarwe grijs. Rug, vleugels en staart: donker met mee 
bruinachtige tit. 
 
Zwart  
Enige zwarte aanslag op de loopbenen van de hennen wordt niet zwaar 
aangerekend, mits voetzolen geel zijn. 
 
 
 
Niet erkend kleurslag: 
Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs 

 


