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1. Algemeen

1.1 Herkomst
De Campine in huidige vorm ontstond in het Verenigd Koninkrijk einde 19e & begin 20e eeuw uit Kempische 
hoenders of poules de Campines. Veel grondwerk gebeurde door de Welshe dominee E. Lewis Jones en R. Edwards, 
zoals de oprichting van een Campine Club op 15 november 1899. De oude Braekel werd eraan toegevoegd om extra 
gewicht te geven.

1.2 Eigenschappen
Campines zijn alerte, nieuwsgierige dieren. Zowel elegant als ondernemend houden ze van de vrije ruimte. Het zijn 
economische eters die hun kostje omzetten in een redelijk aantal witte eieren van circa 55gram, het ganse jaar rond. 
Daarbij produceren ze erg smakelijk en verfijnd vlees. Broedt weinig. Vliegt gemakkelijk.

1.3 Ringmaat
Haan: 16; Hen: 14

1.4 Gewicht
Jonge haan: 2,0kg; Haan: 2,5kg; Jonge hen: 1,4kg; Hen: 1,8kg, Overjaarse hen: maximaal 2,0kg

2. Voorkomen
Het opvallendste kenmerk is de hennevederigheid bij de hanen. De Campine draagt een nauwaansluitend verenkleed en is 
zwaarder dan hij eruit ziet. Het lichaam is diep en lang met een ronde borst. De schouders zijn niet te breed en de rug is 
eerder vlak.

2.1 Haan
hennevederig met sierbevedering, waarbij de kleur en tekening gelijk is aan die van de hen

romp
– compacte bouw
– gemiddelde lengte
– vrij diep
– wigvormig zonder eng te lijken
– volle ronde borst
– mooi opgevouwen vleugels die horizontaal gedragen worden

hals 
– gemiddelde lengte
– mooi gebogen
– rijkelijk halsbehang

kop 
– gemiddelde lengte

© Kempens Hoen vzw Diepte 1, 2330 Merksplas, België
www.campines.be 4



– vrij diep & eerder breed

kam 
– enkel
– middelgroot
– recht & stevig
– erg verfijnd & vrij van plooien
– 5 gelijke, goed gevormde en diep ingesneden kampunten
– de kamhiel staat eerder opgericht en volgt de buiging van de hals niet
– helderrood

kinlellen
– niet te lang
– dun
– gelijk in lengte en in proportie met de kam
– fijn van weefsel
– felrood van kleur

oorlellen
– amandelvormig
– middelgroot
– glad en vlak aanliggend
– wit van kleur met soms iets blauwe glans

gezicht
– egaal
– rood

snavel
– eerder kort dan lang
– mooi gebogen
– hoornkleurig, mogelijk staalblauw aan de basis

ogen
– groot
– bijna rond
– donkerbruine iris, zwarte pupil, oogranden soms zwart

rug
– vrij lang
– iets naar achter aflopend

borst
– breed en diep
– goed gerond
– naar voor gedragen
– vlezig
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vleugels
– groot
– horizontaal en nauwgedragen aan de romp

staart
– goed ontwikkeld
– eerder gesloten
– onder een hoek van 40°
– sikkels fraai gebogen tot iets voorbij de stuurveren
– kleinere sikkels en staartdekveren redelijk aanwezig

benedendijen
– vrij lang en slank
– de benedendijen zichtbaar

loopbenen
– middellang
– glad en fijn geschubd
– leiblauw van kleur
– vrij van veren

tenen
– vrij lang
– slank en recht
– mooi gespreid
– vrij van veren
– leiblauw van kleur

nagels
– hoornkleurig, lichtgrijs aan de uiteinden

bevedering
– vol
– glad aanliggend
– donspartij gesloten

halsbehang
– goed ontwikkeld
– reikend tot op de schouders, maar niet verder

zadelbehang
– aanwezig maar niet overvloedig
– overgang naar de staart goed opvullend
– met eerder afgeronde veren
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2.2 Hen
dezelfde kenmerken als bij de haan, uitgezonderd natuurlijke secundaire geslachtsverschillen, de 
kam mag eventueel omvallen naar een kant

romp
– gemiddelde lengte
– vrij diep
– niet te eng vanachter beschouwd

kam
– enkel
– klein
– 5 afgetekende kampunten
– kamfront en eerste kampunt staan altijd recht
– de kamhiel valt bij voorkeur om
– erg fijn van weefsel
– felrood van kleur met soms sporen van blauw pigment

oorlellen
– tamelijk klein
– amandelvormig
– vlak en glad aanliggend
– wit van kleur et soms iets blauwe of parelmoerige glans

gezicht
– fijn van weefsel
– felrood van kleur, met soms sporen van donker pigment

rug
– vrij lang
– licht aflopend naar de staart
– niet te breed aan de schouders en lichtjes verengend naar de staart
– iets afgerond

staart
– lang
– eerder gesloten
– onder een hoek van 35°

2.3 Fouten
– te grote kam bij de haan
– S-vormige kam bij de hen
– te lichte oogkleur
– rood in de oren
– wit in het gezicht
– onvoldoende aangesloten vleugels
– te hellende of te korte rug
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– te korte benen
– te gespreide staart
– plompe logge houding
– onvoldoende borstdiepte
– te weinig legbuik

2.4 Uitsluiting
– omvallende kam bij de haan
– rode of gele oorlellen
– sporen van geel pigment in de loopbenen, snavel of huid

3. Kleuren
Zilver: haan, hen; Goud: haan, hen

3.1 Haan

kop zilverwit, oorveertjes wit

halsbehang
– zilverwit aan achterkant en bezijden
– zonder spoor van zwart
– de hals vooraan is gelijk gekleurd als de borst

rug & zadel
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die licht v-vormig is
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

hals, borst & dijen
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 3 maal zo breed als het wit

vleugels
vleugelboog: 
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die licht v-vormig is
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit; 
vleugeldekveren: 
– zwart, duidelijk witte banding die recht over de veer loopt; 
slagpennen: 
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt

staart
staartstuurveren: 
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– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 3 maal zo breed als het wit
korte sikkels: 
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die v-vormig over de veer loopt
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

buik
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die v-vormig over de veer loopt
– het zwart is 3 maal zo breed als het wit
– de banden zijn scherp afgelijnd en lopen zo over de veren dat ze schijnbaar parallele ringen liggen over het 
lichaam

donskleur
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

3.2 Hen

kop zilverwit, oorveertjes wit

halsbehang
– zilverwit, zonder spoor van zwart
– de hals vooraan is gelijk gekleurd als de borst

rug & zadel
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die licht v-vormig is
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

hals, borst & dijen
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding recht over de veer loopt
– aan de keel is het zwart even breed als het wit maar wordt 3 maal zo breed op de borst

vleugels
vleugelboog: 
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die licht v-vormig is
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit
vleugeldekveren: 
– zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
slagpennen:
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– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt

staart
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

buik
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

donskleur
– groenglanzend zwart
– duidelijk witte banding die recht over de veer loopt
– het zwart is 4 maal zo breed als het wit

3.3 Fouten
– gele aanslag in de witte gedeelten
– tekening in hals of zadel
– bandtekening niet voldoende scherp afgelijnd
– te weinig banding in hals en bovenborst
– te weinig tekening in de vleugels
– te weinig tekening in de staartstuurveren
– te brede of te smalle witte banden
– halvemaan- of hoefijzervormige tekening

3.4 Uitsluiting
– gelijke banding waarbij het zwart even breed is als het wit
– eekhoornstaart
– veren op de benen
– benen een andere kleur dan leiblauw
– meer dan 4 tenen
– oranjerode iris
– gezoomde veren

3.5 Goud haan & hen
idem als bij de kleurslag 'zilver' maar al het zilverwit is vervangen door een warme goudbruine kleur bij de haan en 
een iets okerachtige warme goudbruine kleur bij de hen; het halsbehang van de haan is intenser van kleur dan de rest 
van de veren

fouten
idem als bij de kleurslag 'zilver' en te bleke goudbruine kleur
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4. Vormen om te vermijden

  

                                                     

   

© Kempens Hoen vzw Diepte 1, 2330 Merksplas, België
www.campines.be 11


	1. Algemeen
	1.1 Herkomst
	1.2 Eigenschappen
	1.3 Ringmaat
	1.4 Gewicht

	2. Voorkomen
	2.1 Haan
	romp
	hals
	kop
	kam
	kinlellen
	oorlellen
	gezicht
	snavel
	ogen
	rug
	borst
	vleugels
	staart
	benedendijen
	loopbenen
	tenen
	nagels
	bevedering
	halsbehang
	zadelbehang

	2.2 Hen
	romp
	kam
	oorlellen
	gezicht
	rug
	staart

	2.3 Fouten
	2.4 Uitsluiting

	3. Kleuren
	3.1 Haan
	kop zilverwit, oorveertjes wit
	halsbehang
	rug & zadel
	hals, borst & dijen
	vleugels
	staart
	buik
	donskleur

	3.2 Hen
	kop zilverwit, oorveertjes wit
	halsbehang
	rug & zadel
	hals, borst & dijen
	vleugels
	staart
	buik
	donskleur

	3.3 Fouten
	3.4 Uitsluiting
	3.5 Goud haan & hen
	fouten


	4. Vormen om te vermijden

