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DE  MUSKUSEEND 
 

 

HERKOMST: Afstammend van de wilde muskuseend (Cairina moschata) van Zuid- en Midden-Amerika. 

Gedomesticeerd door de Indianen; door de Spanjaarden naar Europa gebracht tijdens de zestiende eeuw. 

 

EIGENSCHAPPEN: Bijzonder goede vleeseend. Goede broedster en moeder en aldus ook gebruikt voor het 

opfokken van andere eendenrassen. Broedduur 35 dagen. 

 

GEWICHT:    Woerd: 5 kg    Eend: 3kg 

 

RINGMAAT:    Woerd: 22 mm   Eend: 18 mm 

 

 

VORMBESCHRIJVING (TYPE) 

 

Algemeen: Een zeer grote en lange schuitvormige eend. Diep en laag gesteld. Zonder enig spoor van 

wammen. De woerd is veel groter dan de eend en heeft geen krulveren. Lichaamshouding volledig 

horizontaal. Buiten de kruin is het gevederte vrij vast en glad aanliggend en niet donzig. 

Kop: Vrij groot met gewelfde bovenschedel, maar met vlak voorhoofd. De veren van de bovenschedel en 

het achterhoofd zijn verlengd, licht gegolfd en kunnen opgericht worden (kuif), vooral bij de woerd. De 

teugel en een brede zone rond het oog naakt en glad met een afgeplatte knobbel aan de snavelwortel die 

tot aan de neusgaten reikt; bij de eend is het naakte gezicht minder uitgebreid dan bij de woerd en is de 

knobbel klein en druppelvormig. 

Ogen: Vrij groot en in het midden van het gezicht liggend. 

Snavel: Middellang. Zadel lichtjes hol. Nagel of boon iets haakvormig gebogen. 

Hals: Vrij kort en zeer krachtig; geleidelijk verbredend naar het lichaam; slechts licht gebogen.  

Borst: Breed en diep. 

Buik: Vol en in het verlengde van de borstlijn; zonder enige deuk; voldoende tegengewicht vormend en 

in evenwicht met de borst. 

Rug: Licht gewelfd. De schouders afgerond en niet uitspringend.  

Vleugels: Lang en goed aangesloten; grote slagpennen parallel met de staart en zeker niet gekruist. 

Staart: Stevig, lang en vrij breed; horizontaal gedragen en in het verlengde van de ruglijn. 

Poten: Benedendijen kort en in de flanken schuilgaand. Loopbenen en tenen kort en zeer stevig. Nagels 

zeer stevig en gekromd als klauwen. 
 

BEOORDELING VORM: 

Lichte fouten: Achterhoofd weinig bevederd, waardoor rode huid doorschemert. Wat grof in het gezicht 

bij de woerd. Het gezicht iets bevederd bij de eend. 

Fouten: Iets te klein of te kort. Buik te weinig ontwikkeld of wat hol, waardoor de borst-buiklijn 

onregelmatig wordt. Houding iets opgericht. Vleugels licht gekruist. Iets opgeheven staart of een 

hangende staart. Gevederte te los met afhangende flanken of binnenste kleine slagpennen. Te weinig 

kuif en/of naakt achterhoofd. 

Zware fouten: Dezelfde opmerkingen als bij “Fouten” maar meer uitgesproken. Ontbrekende 

snavelknobbel. Zeer grof gezicht. Wamvorming. Kleine lichaamsgebreken zoals gescheurde 

zwemvliezen, ontbrekende nagel, gezwollen voetzool. 

Uitsluitingsfouten: Veel te klein of te licht (30% buiten het standaardgewicht). Zware lichaamsgebreken 

zoals scheve staart, geknikte hals, steekwiek. 
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KLEURSLAG  ZWARTWILD 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Gevederte: Diep zwart met een sterke groene metaalglans op de bovenzijde en met een wat mattere 

purperen glans op de onderzijde. De vleugeldekveren wit bij volwassen dieren; bij jonge dieren zijn 

enkel een drietal grote vleugeldekveren wit gekleurd.  

Gezicht: Bloedrood met zwarte vlekken (ongeveer in een 50/50 verhouding).  

Ogen: Helderbruin.  

Snavel: Zwartachtig aan de basis, overlopend in karmijnrood tot bleekroze aan de top; een zeer fijne 

witachtige dwarsband juist vóór de neusgaten. Nagel of boon donker. 

Loopbenen en tenen: Zwart; de tenen wat helderder. Nagels zwart. 
  

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG ZWARTWILD: 

Lichte fouten: Een volledig rood gezicht of een volledig zwart gezicht. 

Fouten: Te weinig glans in het gevederte. Witte veren in de kop.  

 
 

KLEURSLAG  BLAUWWILD 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

De grondkleur van de bovenzijde en de flanken is een zuiver grijsblauw; elke dekveer is zwart gezoomd. 

De kop, hals, borst en buik, alsook de stuit en staart zijn donkerder gekleurd, waarbij de kop vrijwel 

blauwzwart is. De tekening zoals bij Zwartwild. De niet bevederde delen van de kop zoals bij 

Zwartwild.  De loopbenen en tenen een ietsje bleker dan bij Zwartwild. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BLAUWWILD: 

Lichte fouten: Een volledig rood gezicht of een volledig zwart gezicht. 

Fouten: Een te donkere grondkleur waardoor de voorborst bijna zwart is. Grote zwarte vlekken in het 

blauw van het gevederte; onregelmatig gezoomd.  Witte veren in de kop. 

 
 

KLEURSLAG  PARELGRIJSWILD 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

De grondkleur is gelijkmatig licht blauwgrijs (parelgrijs) over gans het gevederte, zonder zoming noch 

zwarte vlekken. Tekening zoals bij Zwartwild. De niet bevederde delen van de kop zoals bij Zwartwild. 

De loopbenen en tenen grauw met hoornkleurige nagels. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG PARELGRIJSWILD: 

Lichte fouten: Iets bruine aanslag in de slagpennen. 

Fouten: Lichtbruine aanslag in de grondkleur. Witte veren in de kop. 
 
 

KLEURSLAG  BRUINWILD 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

De grondkleur is gelijkmatig en donker warmbruin over gans het gevederte, met een koperachtige glans. 

Tekening zoals bij Zwartwild. Gezicht helemaal rood; snavel zoals bij Zwartwild, maar bleker, met 

weinig of geen bruinachtige vlekken. Loopbenen en tenen bruinachtig; nagels donker hoornkleurig. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BRUINWILD : 

Fouten: Vlekkerige, gebleekte (door de zon) bruine grondkleur met weinig glans. Blauwachtige schijn in 

het gevederte. Witte veren in de kop. 
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KLEURSLAG  WIT 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Gevederte: Zuiver wit. 

Gezicht: Bloedrood, zonder donkere vlekken. 

Ogen: Zeer helder tot blauwachtig. 

Snavel: Rood en met bleekroze delen; boon wit. 

Loopbenen en tenen: Geel. Nagels wit. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG WIT: 

Fouten: Zwarte veren in de kruin bij jong dier; bij oud dier is dit een zware fout. 
 

 

KLEURSLAG  ZWARTEKSTER 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Gevederte: De zwart gekleurde delen zijn: (1) bovenkop vanaf de snavelwortel tot en met het ganse 

achterhoofd (= de ganse kruin of kuif); (2) schouderveren; (3) rug, stuit en staart; (4) achterflanken 

(zijkanten van de buik achter de poten) uitlopend in de zijden van de onderstaart.  De rest van het 

gevederte zuiver wit.  

Gezicht: Bloedrood; kleine zwarte vlekken toegestaan. 

Snavel: Zoals bij Zwartwild; bleke boon toegestaan. 

Loopbenen en tenen: Geelachtig tot vleeskleurig met grauwe vlekken. Nagels bleek. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG ZWARTEKSTER: 

Fouten: Asymmetrische tekening; gekleurde veren in de witte delen, en omgekeerd. Fouten in de 

grondkleur (zie Zwartwild).   

 
 

KLEURSLAG  BLAUWEKSTER 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Blauwwild, tekening zoals bij Zwartekster. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BLAUWEKSTER: 

Fouten: Zoals bij Zwartekster.  

 
 

KLEURSLAG  PARELGRIJSEKSTER 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Parelgrijswild, tekening zoals bij Zwartekster.  
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG PARELGRIJSEKSTER: 

Fouten: Zoals bij Zwartekster.  

 
 

KLEURSLAG  BRUINEKSTER 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Bruinwild, tekening zoals bij Zwartekster.  
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BRUINEKSTER: 

Fouten: Zoals bij Zwartekster.  
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KLEURSLAG  ZWARTWITKOP 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Gevederte: Zoals bij Zwartwild, maar het gevederte van de kop en het bovenste vierde van de hals zijn 

volledig wit en strak afgelijnd van het zwarte gevederte; wit dat zwart gesprenkeld is mag bij volwassen 

dieren; bij jonge dieren is het wit nog onzuiver en is de kop veeleer zwart met witte vlekken, maar de 

begrenzing van de latere zuivere witkoptekening moet wel al zichtbaar zijn. 

Gezicht: Bloedrood, zonder vlekken. 

Snavel: Rood en met bleekroze delen; bleke boon toegestaan. 

Loopbenen en tenen: Geel; zwarte aanslag toegelaten. Nagels zwart. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG ZWARTWITKOP: 

Fouten: Fouten in de grondkleur (zie Zwartwild). Onregelmatige begrenzing van het witte en het zwarte 

gedeelte van de hals (deze fout is erger bij de eend); bij de woerd mag het witte gedeelte van de hals iets 

verder uitlopen naar de borst. 

 
 

KLEURSLAG  BLAUWWITKOP 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Blauwwild, tekening zoals bij Zwartwitkop.  
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BLAUWWITKOP: 

Fouten: Zoals bij Zwartwitkop. 
 

 

KLEURSLAG  PARELGRIJSWITKOP 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Parelgrijswild, tekening zoals bij Zwartwitkop.  
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG PARELGRIJSWITKOP: 

Fouten: Zoals bij Zwartwitkop. 
 

 

KLEURSLAG  BRUINWITKOP 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Grondkleur zoals bij Bruinwild, tekening zoals bij Zwartwitkop.  
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BRUINWITKOP: 

Fouten: Zoals bij Zwartwitkop. 

 
 

 

___________________________________________________ 


