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DE SEMOISEEND 
 

Officiële Belgische standaard goedgekeurd door de Landsbond op 8 juli 2001 

 

HERKOMST: Een lokaal eendenras uit de vallei van de Semois. 

 

ALGEMENE KENMERKEN: De Semoiseend is een kleine witte eend met gele snavel. Het type doet aan een 

Wilde eend denken, met weinig afgeronde vormen, en zeker niet aan een Kwakereend. Er bestaat ook 

een gekuifde variëteit. 

 

EIGENSCHAPPEN: Een zeer geharde en vruchtbare eend; nuttig voor het fokken van sierwatervogels. 

 

GEWICHT: Volwassen woerd: 1,1 kg    Volwassen eend: 1 kg 

 

RINGMAAT:  Woerd: 12 mm     Eend: 12 mm 

 

 

VORMBESCHRIJVING (TYPE) 

(+ kleur van de niet bevederde delen) 

 

Algemeen: Een kleine eend met horizontale tot iets opgeheven houding. Het lichaam eerder lang en niet 

diep en met een regelmatig gebogen borst-buiklijn. Gevederte vrij vol, glad en vast aanliggend. 

Kop: Droog, t.t.z. zonder wangontwikkeling, met vlak voorhoofd en met goed uitgesneden keel; kruin 

iets afgeplat. Gekuifde variëteit met regelmatige niet al te grote, bolvormige tot iets afgeplatte kuif 

(poederdonsje). 

Ogen: Vol en levendig en hoog ingeplant. Helblauw tot donkerblauw. Oogrand fijn. 

Snavel: Lang en vrij recht (even lang als de kop). Kleur geel; zwarte vlekjes getolereerd bij de eend, maar 

zeker niet bij jonge dieren. Witte nagel. 

Hals: Vrij lang; matig gebogen. 

Borst en buik: Eerder lang; vol, maar niet diep. Vormen samen een regelmatige lichte boog die boven het 

hielgewricht blijft. 

Rug en lenden: Eerder lang en vlak. 

Vleugels: Sterk en lang. Goed aangesloten en niet gekruist. 

Staart: Nogal kort; goed gesloten en horizontaal gedragen. Twee of drie krulveren bij de woerd. 

Poten: Dijen volledig in het gevederte van de flanken schuilgaand. Uiteinde van de benedendijen met hiel 

zichtbaar. Loopbenen middellang; in vooraanzicht wordt tussen de loopbenen, de buik en de bodem een 

vierkant omschreven. De 3 voortenen goed gespreid en helemaal door de zwemvliezen verbonden; de 

voetzool klein. De kleur van de loopbenen en tenen is bleek oranje. De nagels zijn wit. 

 

BEOORDELING VORM EN NIET BEVEDERDE DELEN: 

Lichte fouten: Gekruiste vleugeltippen. 

Fouten: Iets te klein (gewicht beter iets te hoog dan te laag). Houding iets te opgericht. Te lange bek. 

Licht oranje aanslag in de snavel. Buik te diep. 

Zware fouten: Veel te licht en te slank. Te zwaar. Te korte snavel. Te afgeronde kop die aan een 

Kwakereend met lange snavel doet denken. Te sterk opgerichte houding. Legwam. Sterke oranje aanslag 

in de snavel. Sterk gekruiste vleugels of vleugels slecht aangesloten. Kleine lichaamsgebreken zoals 

gescheurde zwemvliezen, ontbrekende nagel, gezwollen voetzool. 

Uitsluitingsfouten: Veel te klein of veel te groot en te grof (30% buiten het standaardgewicht). Vormen 

veel te afgerond. Korte snavel. Oranje snavel of veel te bleke, witroze snavel. Elk spoor van kruising 

met een ander ras. Zware lichaamsgebreken zoals scheve staart, geknikte hals, steekwiek. 
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KLEURSLAG WIT 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE: 

Het ganse gevederte wit; een lichtgele aanslag toegestaan. 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG WIT: 

Fouten: Sterke gele aanslag. 

Zware fout: Gekleurde dekveren. 

Uitsluitingsfouten: Gekleurde veervelden of pennen. 

 
 

 


