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DE EEND VAN VORST 
 

Officiële Belgische standaard goedgekeurd door de Landsbond op 8 juli 2001 

 

 

HERKOMST: In het begin van de twintigste eeuw geselecteerd door de Heer Herman Bertrand van Vorst 

uit de Dendermondse eend. Het was de bedoeling een eenkleurig blauwe eend met donkere zoming te 

bekomen. 

 

ALGEMENE KENMERKEN: De Eend van Vorst is een vrij grote landeend zonder wammen en met een licht 

opgeheven houding. Het is een eenkleurige eend met meerdere kleurslagen, allemaal met een blauwe 

snavel. De loopbenen mogen lichtjes bevederd zijn. 

 

EIGENSCHAPPEN: Zeer actieve eend met een soepele gang. Gehard ras; kan op een beperkt beloop 

gehouden worden, eventueel zonder zwemwater. Zeer goede leg; broedt gemakkelijk en goede moeder. 

Zeer vroegrijp; na 2 tot 2,5 maand slachtrijp; het vlees witroze van kleur en zeer fijn. 

 

GEWICHT: Volwassen woerd: 3 kg    Volwassen eend: 2,7 kg 

 

RINGMAAT:  Woerd: 16 mm     Eend: 16 mm 

 

 

VORMBESCHRIJVING (TYPE) 

(+ kleur van de niet bevederde delen) 

 

Algemeen: Een vrij grote landeend, zonder enig spoor van wam of kiel. Lichaam lang en breed met diepe 

borst en goed ontwikkelde buik. Houding licht opgericht (30°). Gevederte vrij vol, glad en vast 

aanliggend. 

Kop: Droog en vrij fijn, met vlak voorhoofd en goed uitgesneden keel. 

Ogen: Vrij klein en levendig en nogal hoog geplaatst. Zeer donker gekleurd, tot bijna zwart (ook bij de 

witte kleurslag). Oogrand fijn. 

Snavel: Lang en bijna recht. Volledig blauw of blauw met zwarte vlekken; zwarte nagel; snavelkleur van 

de eend donkerder dan van de woerd. 

Hals: Vrij lang en bijna recht; middelmatig dik; vrijwel vertikaal gedragen met een duidelijke knik t.o.v. 

het lichaam. 

Borst: Vrij breed en diep. Geen borstwam of kiel. 

Buik: Vol; nogal diep vooral bij de eend, echter niet uitgezakt. Droog en mooi afgerond onderaan; geen 

buikwam of kiel. 

Rug en lenden: Vlak en breed. 

Vleugels: Reiken tot aan de bovenstaart. Goed aangesloten en niet gekruist. 

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

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

middellang en vrij krachtig; evenwijdig aan elkaar in vooraanzicht; ze mogen aan de buitenzijde lichtjes 

bevederd zijn. De 3 voortenen goed gespreid en helemaal door de zwemvliezen verbonden; de voetzool 

klein. De kleur van de loopbenen en tenen is bruinzwart met oranje aanslag en met zwartachtige 

zwemvliezen bij de donkere kleurslagen en van een oranjebruin bij de lichte kleurslagen. 

Huid: Wit roze. 
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BEOORDELING VORM EN NIET BEVEDERDE DELEN: 

Lichte fouten: Wat te klein. Een kleine legwam bij een volwassen eend. Gekruiste vleugeltoppen. Groene 

aanslag in de snaveltop bij de woerd. 

Fouten: Wat te zwaar of te groot. Te klein. Een duidelijke enkelvoudige legwam. Lichte groene aanslag 

of overwegend zwarte snavel bij de eend. 

Zware fouten: Veel te licht en te slank. Te sterk opgerichte houding of horizontale houding. Hals in het 

verlengde van de rug. Snavel overwegend groen. Sterk gekruiste vleugels of vleugels slecht aangesloten. 

Kleine lichaamsgebreken zoals gescheurde zwemvliezen, ontbrekende nagel, gezwollen voetzool. 

Uitsluitingsfouten: Veel te zwaar of te groot of veel te licht (30% buiten het standaardgewicht). Snavel 

groen of zwart en groen. Elk spoor van kruising met een ander ras. Zware lichaamsgebreken zoals 

scheve staart, geknikte hals, steekwiek. 

 

 

KLEURSLAG BLAUW GEZOOMD 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE: 

Het ganse gevederte asblauw met zwarte zoming; de kop en hals donker grijs (molkleurig). 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BLAUW GEZOOMD: 

Lichte fouten: Iets zwakke zoming. Zwarte spatten in het gevederte. 

Fouten: Grondkleur onzuiver door lichte bruine aanslag. Enkele witte veren in de voorborst of hals. 

Enkele volledig zwarte veren. Te weinig zoming. Lichte aanduiding van spiegel. 

Zware fouten: Klein wit veerveld. Witte veren in de ondervleugel. Te zwart gevlekt. Sterke bruine 

aanslag. Aanduiding van spiegel. 

Uitsluitingsfouten: Groot wit veerveld. Witte halsring. Witte slagpen(nen). Veel te bruin of te zwart. 

Groene kop. Aanwezigheid van spiegel. 

 

KLEURSLAG BLAUW 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE EN BEOORDELING: 

Zie de kleurslag Blauw gezoomd, maar zonder zoming. 

 

KLEURSLAG PARELGRIJS GEZOOMD 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE EN BEOORDELING: 

Zie de kleurslag Blauw gezoomd, maar met licht blauwgrijze grondkleur. Zwarte vlekken in het 

gevederte worden strenger bestraft. 

 

KLEURSLAG PARELGRIJS 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE  EN BEOORDELING: 

Zie de kleurslag Blauw gezoomd, maar met licht blauwgrijze grondkleur en zonder zoming. Zwarte 

vlekken in het gevederte worden strenger bestraft. 

 

 

KLEURSLAG BRUIN 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE 

Het ganse gevederte donkerbruin tot in het dons en de ondervleugel; de kop en hals iets donkerder. 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG BRUIN 

Fouten: Grondkleur onzuiver of te licht. Enkele witte veren in de voorborst of hals. Lichte aanduiding 

van spiegel. 
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Zware fouten: Klein wit veerveld. Witte veren in de ondervleugel. Sterke blauwe of zwarte aanslag. 

Aanduiding van spiegel. 

Uitsluitingsfouten: Groot wit veerveld. Witte halsring. Witte slagpen(nen). Veel te onzuivere kleur. 

Groene kop. Aanwezigheid van spiegel. 

 

 

KLEURSLAG ZWART 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE  EN BEOORDELING: 

Het ganse gevederte zwart met groene metaalglans. De beoordeling gebeurt op basis van de intensiteit 

van de groene keverglans en de zuiverheid van het zwart (geen bruine aanslag). Witte veren en/of 

veervelden en spiegelzoom worden bestraft zoals bij de kleurslag Blauw gezoomd. 

 

 

KLEURSLAG WIT 

 

KLEUR VAN HET GEVEDERTE  EN BEOORDELING: 

Het ganse gevederte zilverwit zonder gele aanslag. De beoordeling gebeurt op basis van de intensiteit 

van gele of blauwe aanslag. Sterk blauw gevlekte dieren worden uitgesloten. 

 
 


