
Beoordeling Marans    
 
Haan/Hen   Geboortejaar:_______  Ringnummer_______  Datum :________________ 
  

 

Samengesteld door Jan Westerhof, Noardburgum juni 2020 

 

Beoordelingsonderdelen Omschrijving Punten 

1 t/m 5 
1. Kam Liefst 5 tot 7 goed ingesneden 

kampunten. Kamhiel mag nek niet 
raken. Kam moet mooi recht en strak 
zijn. Bij de hen mag de kam achter 
omvallen, maar geen S-vorm. 
Beslist geen vorktand. 

  

2. Kinlellen niet te lang en mooi 
afgerond. Gelijk aan beide kanten. 

  

3. Ogen oranje tot oranjerood, beslist 
geen marmeroog (geen zwart of 
zwarte vlekken in de iris), verder 
geen druppeloog. Een druppeloog is 
een pupil waarbij de vorm niet rond 
is maar de vorm van een druppel 
heeft. Beide oogafwijkingen zijn zeer 
erfelijk. 

  

4. Halstekening sprekend en mooi 
koperrood. Niet geel! Zie ook 9. 

  

5. Borst niet te bont en teveel zoming 
vooral bij de haan. Mooi diep en vol 
borst. 

  

6. Rug moet voldoende langgerekt zijn, 
lange afhellende rug, overgang 
staart/rug plm. 45 graden, zie schets 
rasbeschrijving.. Bepaalt in 
belangrijke mate het type. 

  

7. Vleugels vrij kort, moeten goed 
aangesloten worden gedragen, dan 
is meestal de ruglengte ook goed. 

  

8. Staart niet te groot, 45 graden, 
correcte staartinplant geen scheef 
ingeplante staartveren, 
staartopbouw: steunveren goed dan 
V-vorm. 

  

9. Bevedering moet strak en 
goed  aansluitend zijn, sprekende 
kleuren, halstekening moet goed 
aanwezig zijn bij de hennen vaak 
aandachtspunt, geen gele veren bij 
hen en haan maar roodkoperen 
kraag. Geen gierhakken op de dijen, 
steken dan uit, vererft sterk. 
Bevedering moet mat zijn en niet 
glanzen, maar vrijwel niet aan te 
voldoen, een gezond dier heeft een 
glanzend verenkleed. Hennen 
hebben wat losse dons aan de 
onder/ achterkant. 

  

10. Pootkleur mag niet te donker zijn, 
vaak vooral aandachtspunt bij de 
hennen. Moet wit tot vleeskleurig 
zijn. Zowel de hanen als de hennen 
moeten witte voetzolen hebben. 

  

11. Bevedering pootjes, licht, mag niet 
te zwaar zijn. Geen kale pootjes! 

  

 TOTAAL AANTAL PUNTEN  

 

  


