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Intro 
 
Ik begon met kippen houden toen ik 10 was. Mijn eerste kippen waren Wyandotte krielen, 
vervolgens had ik Sabelpootkrielen, Brahma krielen en nog een paar interesante rassen.  
Toen, in 1984, kreeg het Vechthoendervirus mij te pakken en dat zijn nog steeds mijn 
favoriete rassen. In 1988 kreeg ik de eerste Ko Shamo broedeieren uit Duitsland en ik was 
aangenaam verrast met het karakter van deze dieren. Ze zijn altijd in actie. De haan is 
nooit ver van zijn hennen, ze zijn altijd bij elkaar, het is echt een familie en dikwijls helpt 
de haan ook bij het voeren van de kuikens.  
 
Het is heel belangrijk dat we dit ras niet gaan kruisen met andere rassen, om de bijv. 
spleetvleugel kwijt te raken. Dat is namelijk een van hun karakteristieke eigenschappen, 
met nog een aantal andere natuurlijk.  
Niemand zou de 5 tenen van de Faverolles of Dorkings ter discussie stellen, maar dat is ook 
niet ‘normaal’! Bij die rassen accepteren we wél deze abnormale dingen. Waarom dat ook 
niet de spleetvleugel van de Ko Shamo?  Gelukkig wordt het in de meeste Europese landen 
wel geaccepteerd, en ook in de Europese Standaard staat nu de spleetvleugel beschreven 
als kenmerk.  
We moeten niet gaan proberen om een oud Japans ras in een Europese mal te persen. We 
moeten accepteren dat niet alles zo is als we van huis uit gewend zijn. En dat maakt het 
leven speciaal, en vooral het leven van de pluimveehobbyfokker. Alleen door diversiteit 
konden de honderden verschillende rassen ontstaan. Hoe saai zou het leven zijn als er 
slechts één ras was?!  
 
Help a.u.b. mee om de oude Japanse hoenderrassen te beschermen tegen negatieve 
invloeden.  De prachtige Ko Shamo zal u dankbaar zijn! 
 
Urs Lochmann, Zwitserland 



1. OORSPRONG 
Azië – Vaderland van vele vechthoenderrassen  



Oorsprong van de kleine 
vechthoenders: 

• Vermoedelijk in Japan ingevoerd in de periode 1603 – 1867 (door 
de Verenigde Oostindische Compagnie uit Nederland). 

  

• In Japan tot eenvormigheid gefokt. 

 

• Sinds 1951 in Japan als Kokata Shamo Hozokai bekend. 

 

• In de 80-er jaren in België en Nederland geïmporteerd. 

 

• In 1990 in Duitsland in de standaard opgenomen.  



5 kleine Vechterhoenders in Japan 

Nankin Shamo  
(nagenoeg onbekend) 0,6 – 0,9 kg, 
verticale houding, nek middenlang, 
korte poten, lange bevedering. 

Yamato Gunkei 
2 – 2,8 kg, opgerichte stand, 

gespierd en breed type. 

 

Chibi (nagenoeg onbekend) 
0,8 – 1 kg, verticale houding, 

korte nek, korte poten. 

Ko Shamo 

Tosa Chibi (vrij onbekend) 
0,5 – 0,7 kg, iets opgericht, 

nek middenlang, poten 
middenlang.  

 
Ko Shamo   

0,8 – 1 kg, zeer verticale 
houding, lange nek, 

lange  poten. 

 



De verkeerde fokrichting in Europa 

Vanaf het begin had de spleetvleugel, een belangrijk raskenmerk van de Ko 
Shamo, bij verscheidene Europese standaardcommissies geen schijn van 
kans. 

 



Het gevolg: inkruisingen 



Spleetvleugel 

Al in 2000, op de internationale keurmeesterbijeenkomst in 
Avenches (Zwitzerland) is er lang gediscussieerd met de BZA over 
dit onderwerp. 
 
De nieuwe formulering is:  
Door de krappe bevedering is de vleugel  tussen de grote 
en kleine slagpennen open. 
 

Naamgeving 

Gunkei 

Ko Gunkei 

Ko Shamo 



2. RASKENMERKEN 

Kop en hals 
 
 
Romp 
 
 
Poten 

 



Romp 

• Breed 

• Opgericht 

• Naar achteren smaller 

• Krappe bevedering 



Hals 

• Lang 

• Van boven krachtig en licht 
gebogen 

• Smaller naar het lichaam toe  

• Bijna loodrecht gedragen 

• Kort halsbehang 

Rug 

•    Breed 
•    Middellang 
•    Vlak 
 



Schouders 

• Breed 

• Duidelijk iets uitstaand gedragen 

• 5-Bogen-Lijn 

 



Vleugels 

• Kort en krachtig 

• Vleugelboeg duidelijk 
afstaand 

• Stevig aan het lichaam 
gedragen 

•   Door de krappe bevedering van 
de vleugel  is er een opening 
tussen grote en kleine slagpennen.  
 



Staart 

• Kort, afhangend gedragen 

 

• Staartsikkels kort en slechts 
weinig gebogen 

  

• De onderste  2 à 3 
staartstuurpennen treden aan 
iedere zijde naar buiten en 
buigen iets naar boven. 



Borst 

• Breed, vol, goed gerond  

 

• Hard gespierd  

 

• Door de krappe bevedering is de 
naakte huid op het borstbeen 
zichtbaar 



Kop 

• Groot, breed, met 
overstekende wenkbrauwen 

• Wangen goed ontwikkeld en 
uitstekend, waardoor het oog 
extra diep komt te liggen; de 
oogrand is naar achteren 
open 

Kam 
• Walnootkam 

• Goed gerond, vast en breed 



Kinlellen en Keelwam 

• Kinlellen zijn zeer klein, komen 
niet voorbij de keelwam 

 

• De keelwam is markant 

 

• Oorlellen zijn goed ontwikkeld 



Ogen en Snavel 

• Ogen zijn groot, parelwit, 
bij jonge dieren  is oranje 
toegestaan 

 

• Snavel is kort, 

 krachtig en gebogen  



Dijen 

• Zeer gespierd, middellang  

• Door de krappe bevedering zijn 
deze vrijwel over de gehele 
lengte zichtbaar 

Loopbenen 

• Middellang en krachtig, glad geschubd en 
vrij dik  

• De beenschubben zijn klein en in vier of 
meer rijen aanwezig 



Gevederte 

• Kort 

• Hard 

• Erg krap en vast aanliggend 

Het karakter! 

• Zeer levendig 

• Niet schuw 

• Hun lopen lijkt wel 
dansen 



3. KLEURSLAGEN 

• Tarwe 

• Blauwtarwe 

• Zilvertarwe 

• Wit 

• Zwart 

• Patrijs 

• Blauw 

• Koekoek 



• Geel zwartstaart 

• Wit zwartstaart 

• Zwart bont 

3. KLEURSLAGEN 



4. BEOORDELING 

• Driedeling 

• Schouders 

• Stand 

• Rug 

• Koppunten 

• Korte, harde bevedering 

• Beenschubben 



Kleur en tekening 

• Geringe afwijkingen in kleur en tekening zijn van ondergeschikt 
belang 

• Bij tarwekleurige hennen is wat 
zwarte tekening in de hals 
toegestaan. 

• Een tarwekleurige 
haan moet een bruine 
vleugeldriehoek 
hebben. 

 

• Een zwarte 
vleugeldriehoek is een 
grote fout.  

 



Kleur en tekening 

• Deze geel zwartstaart haan moet 
bij voorkeur een schone borst 
hebben.  

• Dit is een wens, geen fout. 

 



5. SAMENVATTING 

• Een veer wordt niet meer korter! 

• Zulke jongdieren moet men 
vroegtijdig van de hand doen. 

• Een lange veer ontsiert het type! 

• Verticale houding, juiste 
driedeling, markante koppunten. 

• Korte veren, het halsbehang mag 
niet tot de schouders reiken! 

 



Op deze manier zijn Ko Shamo’s leuk! 


