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DE VLAAMSE GANS 
 

Officiële Belgische standaard goedgekeurd door de Landsbond op 24 februari 2001 

 

 

HERKOMST: Een oud en primitief ganzenras dat op zijn minst reeds in de zestiende eeuw als dusdanig in 

Vlaanderen voorkwam. Verwant met o.a de Twentse landgans. Ze werd zowel voor de veren als voor het 

vlees gefokt. 

 

ALGEMENE KENMERKEN: De Vlaamse gans is een eerder kleine landgans. Ze is een zuivere afstammeling 

van de Westelijke grauwe gans (Anser anser anser): ze is korthalzig en heeft een oranjegele snavel. 

Grauw ekster is de meest typische variëteit. Ganzen met een ekstertekening werden vroeger geprefereerd 

omdat de te plukken delen de zo begeerde witte veren en pennen opleverden terwijl de dieren toch niet 

zuiver wit waren; zuiver witte ganzen werden toen als zwakker beschouwd. Het oog wordt zo donker 

mogelijk gewenst. 

 

EIGENSCHAPPEN: Gehard ras en bijzonder goede grazer. Goede leg: 60 tot 100 eieren per jaar. Broedt 

gemakkelijk en goede moeder. Levert na vier maanden een stevig gebraad op. 

 

GEWICHT: Volwassen gent: 5 tot 6 kg          Volwassen gans: 4 tot 4,5 kg 

 

RINGMAAT:  Gent: 22 mm           Gans: 22 mm 

 

 

VORMBESCHRIJVING (TYPE) 

(+ kleur van de niet bevederde delen) 

 

Algemeen: Een eerder kleine landgans, zonder enig spoor van wammen en vrij korthalzig. Lichaam 

amandelvormig met de buik duidelijk dieper dan de borst. Houding weinig of niet opgericht, zeker bij de 

gans. Gevederte vol maar niet los. 

Kop: Vrij krachtig. Schedellijn mooi afgerond. De keel goed uitgesneden en zonder wam. 

Ogen: Vrij klein en nogal hoog geplaatst. Oogkleur zo donker mogelijk, d.w.z. donkerblauw met bruine 

aanslag bij de ekstertekening en donkerblauw bij de eenkleurig witte variëteit. Oogrand fijn; oranje 

gekleurd. 

Snavel: Sterk, krachtig en middellang; hoog ingeplant aan de basis en met rechte bovenlijn. Gebit goed 

zichtbaar, maar niet overdreven ontwikkeld. Snavel oranjegeel met bleke boon. 

Hals: Krachtig en vrij kort en dik; weinig of niet vernauwend achter de kop. Gevederte aan weerszijden 

met een twaalftal duidelijke overlangse groeven. 

Borst: Vrij breed en niet al te diep (vrijwel zo diep als breed). Geen borstwam. 

Buik: Wat dieper dan de borst, zodat het lichaam in zijaanzicht amandelvormig is; echter niet uitgezakt. 

Droog en mooi afgerond onderaan; geen buikwam. 

Rug en lenden: Vlak en vrij breed. 

Vleugels: Goed aangesloten en niet gekruist. 

Staart: Nogal kort en gesloten; horizontaal gedragen. 

Poten: Dijen en benedendijen bijna volledig in het gevederte van de flanken schuilgaand. Loopbenen 

middellang en krachtig; evenwijdig aan elkaar in vooraanzicht. De 3 voortenen goed gespreid en 

helemaal door de zwemvliezen verbonden; de voetzool klein. De kleur van de loopbenen en tenen (+ 

zwemvliezen) is rozerood met zo weinig mogelijk oranjegele aanslag. 
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BEOORDELING VORM EN NIET BEVEDERDE DELEN: 

Wensen: Ogen met duidelijke bruine aanslag. Zuiver vleeskleurige loopbenen en tenen. 

Lichte fouten: Een ietsje te zwaar of te groot. Wat te klein. Iets te lange of te dunne hals. Een kleine 

enkelvoudige buikwam (legwam) bij een volwassen gans. Gekruiste vleugeltoppen. Ogen wat te bleek. 

Fouten: Wat te zwaar of te groot. Veel te klein. Ietwat bolle bovensnavel. Donkere aanslag in snavelboon 

bij volwassen dier. Hals slank en vernauwend achter de kop. Sporen van een dubbele buikwam (buik 

onderaan niet mooi afgerond). Een duidelijke enkelvoudige legwam. Ogen te bleek. 

Zware fouten: Te zwaar of te groot. Uitgesproken bleekblauwe ogen. Donkere snavelboon bij volwassen 

dier. Hals veel te lang en slank. Duidelijke dubbele buikwam. Sterk gekruiste vleugels of vleugels slecht 

aangesloten. Kleine lichaamsgebreken zoals gescheurde zwemvliezen, ontbrekende nagels, gezwollen 

voetzool. 

Uitsluitingsfouten: Veel te zwaar of te groot (30% buiten het standaardgewicht). Elk spoor van kruising 

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

 

 

KLEURSLAG GRAUW  EKSTER 

 

KLEUR EN TEKENING VAN HET GEVEDERTE: 

Kop en hals: De kop, met uitzondering van de witte snavelwortel en kin, gelijkmatig bruingrauw 

gekleurd; de keel al dan niet gekleurd. De bovenhals gekleurd; duidelijk en regelmatig afgelijnd van de 

witte benedenhals; het ideaal is het bovenste derde van de hals gekleurd en de onderste twee derden 

zuiver wit. Het wit van de kin en keel mag in de voorhals doorlopen tot in de witte benedenhals wanneer 

dit maar van opzij niet zichtbaar is. 

Rug en lenden: Voorrug zwartbruin met bleke zoming. Lenden asgrijs. 

Stuit en bovenstaart: Wit. 

Staartpennen: Grauwbruin, breed wit gezoomd. 

Onderstaart: Wit. 

Voorborst, benedenborst en voorflanken: Wit. 

Dijen: Donker grauwbruine grondkleur; de veren met een brede en bleke eindzoom. Dit veerveld ter 

hoogte van de loopbenen scherp afgelijnd van de witte voorflanken. 

Buik: Wit. 

Schouderveren: Zwartbruin met bleke zoming. 

Vleugels: Helemaal wit, t.t.z. het ganse vleugeldek en alle grote en kleine slagpennen en duimveren. 

 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG GRAUW  EKSTER: 

Lichte fouten: Enkele witte dekveren in de gekleurde veervelden en omgekeerd. De gekleurde delen van 

de bovenhals te weinig diep of wat te diep in de hals doorlopend. Snavelwortel en kin gekleurd. De witte 

kin wat te breed uitlopend in de bovenhals. Enkele gekleurde vlekken in het vleugeldek. Een enkele 

binnenste slagpen gekleurd, indien aansluitend met de schouderveren (geen schakelpen!). 

Fouten: Kleine gekleurde vlekken in de witte veervelden en omgekeerd. Hals bijna helemaal gekleurd of 

bijna helemaal wit. Kleur van de bovenhals zeer onregelmatig afgelijnd van de benedenhals. Witte 

snavelbasis te breed uitlopend in de kop. De schouders slechts gedeeltelijk gekleurd of meerdere kleine 

slagpennen gekleurd; de schouders een weinig asymmetrisch getekend. Dijen te weinig gekleurd; kleur 

gaat te ver naar voren in de voorflanken. 

Zware fouten: Grote gekleurde vlekken in witte delen en omgekeerd. Vleugeldek voor een groot deel 

gekleurd. De schouders zeer asymmetrisch getekend. De meeste kleine slagpennen gekleurd of 

opvallende gekleurde schakelpennen in gesloten vleugel. Gekleurde grote slagpennen. Bepaalde 

gekleurde veervelden overwegend wit. 

Uitsluitingsfouten: Opvallend bont getekend i.p.v. ekstertekening. Gekleurde veervelden die ontbreken. 

Witte veervelden overwegend gekleurd. 
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KLEURSLAG WIT 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE: 

Het ganse gevederte zuiver glanzend wit. 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG WIT: 

Witte Vlaamse ganzen worden vooral gekeurd op type en conditie. Gekleurde veertjes worden als fout of 

zware fout beschouwd naargelang de intensiteit. Gekleurde vlekken en slagpennen zijn een 

uitsluitingsfout. 
 

 


