
 

 

 P  romotieshow voor Japanse Rassen

             tijdens de Noordshow 
De afgelopen Noordshow was er een promotie show van Japanse rassen Deze show bleek 
een enorm succes te zijn. Midden in de zaal hadden we een eigen gedeelte geheel in oosterse 
sferen. 

 De enige tegenslag was dat onze 
buitenlandse gasten , die enkele rassen 
tentoon zouden stellen niet op onze show 
konden komen ivm de vogelgriep. Hierdoor 
ontbraken enkele rassen die we ook wilden 
laten zien. 

 Deze kunstwerkjes onder de kippen 
verdienen het om in de aandacht te staan. 
In Japan word op een heel andere manier 
naar deze juweeltjes gekeken, een kip heeft 
volgens hun een ziel en hebben een 
speciale betekenis en geschiedenis. Men 

koestert zijn dieren en verheffen het tot een kunst om deze vaak eeuwenoude rassen in stand 
te houden. Steeds meer mensen raken in de ban van de vele bijzondere rassen met name de 
langstaarten en langkraaiers. Zo ook een groep Europese fokkers die de handen in een 
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hebben geslagen en samen deze promotieshow hebben georganiseerd. Vaak word gedacht 
dat deze dieren op een bijzondere manier gehouden moeten worden. Eigenlijk telt dit alleen 
voor de Onagadori hanen, waar men de staart van wil laten groeien... Alle andere 
langstaarten kunnen gewoon buiten lopen net als iedere andere kip. Tijdens de Noordshow 
waren er verschillende rassen aan u werden voorgesteld en kon u de mensen achter de 
kraam alle vragen stellen. Ook de langkraaiers zijn bijzonder met kun vaak melodieuze 
gekraai wat tot 25 seconden kan worden aangehouden. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

De Shokoku 

Het aller belangrijkste cultuur ras 
in Japan is de Shokoku. Ze zijn 
onlosmakelijk verbonden met het 
Shintoisme (geloof) en de 
zonnegodin Amaterasu. Amaterasu 
werd nogal getreiterd door haar 
broer, de god van zee en storm, en 
werd zo boos dat ze zichzelf op 

sloot in een grot en weigerde er weer uit te komen. De aarde werd 
donker en er heerste chaos. Na dagen van overleg bedacht men een 
plan. Als lokaas diende een witte Shokoku haan. Toen de haan 
kraaide kwam Amaterasu nieuwsgierig uit de grot, het gekraai beviel haar zo goed dat ze uit 
de grot bleef en de zon weer begon te schijnen. De Shokoku werd zo belangrijk dat ze zelfs 
heden ten dage nog in bijna alle Shintoistische tempels te vinden zijn waar ieder jaar een 
offer aan de Shokoku’s word gebracht. De Shokoku valt onder de langstaarten, maar is ook 
een semi langkraaier 

De Jitokko, 

Helaas niet aanwezig door de vogelgriep,maar ondertussen 
wel in Nederland.                                                     De Jitokko is een 
speciaal ras met zijn korte beentjes, het kuifje en de baardDe 
Jitokko is op een wel heel bijzondere manier aan zijn naam 
gekomen. In het Edo tijdperk (1602-18670) Riep een 
grootgrondbezitter, dhr. Jito, de boeren bij elkaar. Een van de 
boerinnen wilde hem mild stemmen en gaf hem een gebraden 
kip te eten, dhr. Jito was zeer verrukt over dit heerlijke stukje 
vlees en wilde sindsdien geen ander 
ras meer eten. Sindsdien heten ze 
Jitokko. Dit is het enige hoenderras in 
Japan die de achternaam  van een 
mens draagt en geen speciale 
betekenis van zijn naam heeft. 
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Het is een kortbenig ras  met een meervoudig bevederde 
staart en het zijn grote hoenders. 

 

 

 

 

Chabo. 

In Japanse tuinen zie je veel Bonsai boompjes; een poging de schoonheden van de natuur bij 
een te brengen in je tuin op een zo natuurlijk mogelijke 
manier. Deze Bonsai boompjes, die ook een rustgevende 
microkosmos genoemd worden, hebben veel gemeen 
met de eigenschappen van de Chabo, omdat dit hoen ook 
een klein formaat van de werkelijkheid is. Samen vormen 
ze een evenwicht tussen rust en beweging in de tuin. 
Zoals de Bonsai de cultuur van miniaturisering is in het 
rijk der planten, zo vervullen de Chabo’s deze functie in 
het rijk der dieren. Geen miniatuurlandschap zonder 

Chabo’s in Japan. Er zijn een aantal soorten naast de gewone, in 
Japan o.a. Okina (de Chabo met het baardje), Maruha 
(hennevederig), Taikankatsura (grootkammig), Daruma 
(grootkammig met korte staart). Te zien zullen zijn de Okina 
chabo’s. 

 

 

 

 

 

De Ohiki 

De Ohiki is nog een ras met korte pootjes alleen is deze 
kortbenigheid niet lethaal (dodelijk als je kortbenig x kortbenig kruist). De naam Ohiki 
omschrijft het dier O = staart en hiki = slepen. 
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De Ohiki is tussen 1818-1868 gecreëerd. Lang werd gedacht dat 
het een kruising betrof tussen een Minohiki en een Chabo. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ze afstammen van de 
Onagadori. Ze hebben lange zadelveren die een lengte kunnen 
bereiken van 1/3 van de staart. Er zijn 2 soorten Ohiki. De ene 
soort heeft een staart met smalle veren en zijn vrij kort in de 
staart, welke elk jaar ruit en de dieren met een niet ieder jaar 
ruiende staart, die wel tot een meter kan door groeien. 

 

 

 

 

De Totenko  

Ook dit ras was helaas niet aanwezig. Het is ook een Japans hoen 
met een weelderige staart en behoord tot de langkraaiers. Ze 
werden in 1850 gefokt. Vroeger werden ze Tootenkoo hoen 
genoemd wat oosterhemel betekend. Hij zou heel mooi lang kraaien 
als de Oostelijke hemel rood kleurt. De kraai is zacht en melodisch 
in een hoge toon en is niet extreem, maar aangenaam gedurende 
15 tot 24 seconden en klinkt als Tootenkoo. 

Ook dit ras behoort tot de grote hoenders 

 

 

 

 

 

 

 

De Satsumadori 

De Satsumadori is een van de eerste kippenrassen van Japan, 
eerder Kenzukedori genoemd wat kip met toegevoegd zwaard 
betekend, omdat hij werd gebruikt voor hanengevechten waarbij hij 
van metalen sporen werd voorzien. Nu worden zij alleen nog voor het 
vlees en de sierwaarde gefokt. Satsumadori: met de 
geest van een krijger met zijn trotse houding, 
pientere ogen en zijn kenmerkende prachtige 
waaierstaart. Daarnaast is het zeker bijzonder te 
noemen dat bij de hennen van de Aziatisch patrijs 
varianten op hun borst de zelfde kleur moet hebben 

als op hun rug, dus een gepeperde borst. Dit moeten we in Europa ook zo 
houden of in ieder geval terug zien te fokken. Helaas zijn er de afgelopen 
jaren door gebrek aan fokmateriaal veelal Twents hoen in gefokt, waardoor 
de ogen te oranje zijn worden, de pepering in de borst verdwenen is en bij 
de zilvervariant vaak een zalm borst is te zien. 

Foto: Stanislaw Roszkowski    
breeder: Fumitoshi Kariyal          
Totenko haan 

Foto: Berta van der Meer          
Fokker Adrie Brouwers              
Aziatisch zilver patrijs 



 

 

 

 

Minohiki 

De Minohiki is een langstaarthoen. Ontstaan uit Shamo x Shokoku, 
na jarenlange selectie zijn hieruit zeer elegante dieren ontstaan 
met een lange staart en een lang halsbehang. De naam Minohiki 
bestaat uit twee delen namelijk ‘Mino’ wat zowel paraplu van 
rijststro als ook zadelveren betekend en ‘Hiki’ wat slepen 
betekend samengevoegd dus zadelsleper. De lange zadelveren 
slepen over de grond. Op hun hoofd dragen zij een Walnootkam 
,vaak met een deuk in het midden, welke in Japan er in hoort te 
zitten, deze kam met deuk is een Sakazuki kam wat ‘schaaltje voor 
sake’ betekend. De rode 
Shojo Minohiki lusten graag 
sake en hebben daarom een 
schaaltje nodig om te 

drinken. Dit is eigenlijk een 
woordspel. Shojo is de kleur 
zinnober(gember) wat ook 
oerangutan betekend wat weer 

een persoon is die veel sterke drank drinkt. In Japan is 
deze kamvorm het visitekaartje van het ras. Het ras is 
erg moeilijk te fokken. 

 

 

 

 

 

 

Tomaru 

De Tomaru behoord zowel tot de langkraaiers als de 
langstaarten. Oorspronkelijk was het Toomaru. Ze werden in 
1939 uitgeroepen tot levend cultureel erfgoed. De Tomaru 
heeft purperkleurige tot zwarte kopversierselen en diep zwarte 
benen. Het is een groot hoen met een elegant uiterlijk. Het 
kraaien duurt tussen de 7 en 20 seconden. De kraai van de 
tomaru word als mooiste van de langkraaiers beschouwd en is 
een twee tonige kraai met aan het eind een inhalerend snurk 

geluid. De tweetonigheid 
en de snurk aan het einde 
worden als raskenmerk 
van de Tomaru 
beschouwd. Het is de 

bariton onder de langkraaiers 
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Yamato Gunkei 

De naam Yamato = een prehistorische stam uit centraal 
Japan, tevens een gebied in de buurt van de vroegere 
hoofdstad Kioto, maar Yamato is ook een vorm van 
schilderkunst. De kop van de Yamato Gunkei word 
vergeleken met de geschminkte mannengezichten uit het 
theater, hoe meer groeven en vouwen hoe beter. Ook word 
het gezicht van de Yamato vergeleken met een volgroeide 
oude den. De den is erg belangrijk in de Japanse tuinen. 
Voor de Japanse fokker is de Yamato net zo belangrijk als 
een 1000 jaar oude den, sterk, 
trots en als je zo’n oude den 
omarmt en zijn kracht voelt ,voel je 
ook de kracht van de Yamato. Hij 
heeft gespierde dinosauriër benen 
en voeten, een brede borst zo 
gespierd dat een brede strook 
rood vel zichtbaar is, maar het 

belangrijkste is toch zijn gerimpelde gezicht welke met de jaren 
gerimpelder word. De Yamato Gunkei is de grootste Shamo van de 
kleine Shamo’s. 

 

 

 

 

Yokohama 

De Yokohama word beschreven als Japans ras, maar dit is niet waar. De Yokohama is niet 
bekend in Japan. Wel is duidelijk dat ze gecreëerd zijn uit Japanse 
rassen, vandaar dat we ze toch toevoegen. Rond 1880 werden er 
Shokoku’s  geëxporteerd naar het buitenland vanuit Yokohama.  
Men gaat er van uit dat door vertalingsproblemen destijds de 

 Shokoku werd omgedoopt tot Yokohama.  
Ook werden er rond die tijd Minohiki’s 
naar het buitenland geëxporteerd vanuit 
Yokohama. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat beide rassen in de genen van de 
Yokohama aanwezig zijn. De Yokohama 
werd eind 1800 gecreëerd door Hugo de 
Roi, door witte Shokoku met 
onagadoriachtige roodpatrijs dieren 
(waarschijnlijk Minohiki) te kruisen, wat er 
verder nog in zit zal wel altijd een raadsel 

blijven. De nazaten hier van met een 
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walnoot- of drierijige kam werden de basis voor de Yokohama, gelijktijdig ontstonden ook 
enkelkammigen die de basis werden voor de Phoenix. 

 

Yakido,  

ls een oorspronkelijk kriel. Hebben een felle trotse en allerte verschijning. Staan rechtop, zijn 
gespierd en krachtig. Ze hebben een brede borst en 
brede schouders, de staart is lang met smalle 
sikkels.De bevedering is hard. Diepliggende parelogen 
met overhangende 
wenkbrauwen, een 
drierijige kam en gele 
benen. Ze lijken veel op een 
shamo, wat betreft gewicht 
zitten ze tussen een de chu 
shamo en de Nankin shamo 

in..Ze zijn vernoemd naar de stad waar ze werden gecreëerd 
namelijk Yakido in de provincie Mie rond 1850. Ze werden 
voornamelijk gebruikt als sparring partner voor het trainen van de 
Shamo. Doordat de Yakido kleiner en lichter is kregen de jonge 
shamo’s meer zelfvertrouwen en ervaring.De kleurslag is zwart. Het 
is een uiterst zeldzaam ras zowel in Japan als daarbuiten 

 

 

En dan als hekkensluiter het ras waar het artikel mee begon voor velen het visitekaartje van 
de Japanse rassen   

de Onagadori. 

Terwijl in Japan de Shokoku als belangrijkste ras word beschouwd 
kent bijna iedereen de Onagadori met zijn lange staart die in het 
land van herkomst meters lang kan worden. De Onagadori is voor 
het eerst gefokt door voor zover bekend rond 1765 als Goshikidori 
en in 1821 echt beschreven. De Onagadori is gefokt uit de 
Shokoku en is ontstaan door een mutatie van de groeigenen van 
de staartveren. Tijdens het Edo tijdperk verordende de regerend 
leider dat alle trouwe aanhangers een hommage moesten brengen 
als blijk van waardering. Dit gebeurde in de vorm van processies. 
Van heinde en ver kwamen de heren. Ze liepen met lange staf 
versierd met dierlijke haren of veren. Hoe langer de veren hoe 
meer aanzien je had. De boeren speelde heel goed in op dit 
jaarlijkse evenement en fokten zoveel mogelijk Onagadori’s . De 
dieren werden gekoesterd, want de veren werden tegen hoge 
prijzen verkocht. Het ging wel om 2000 veren per jaar. Om de 
staarten zolang te krijgen worden de hanen in een soort hoge kast, 
de Tomebaku groot gebracht. Weinig bewegingsvrijheid, hoog zittend en voldoende ruimte 
voor de staart zorgen ervoor dat de staart niet kan beschadigen. Wel worden de dieren elke 
dag, uitgelaten waarbij de staart zorgvuldig word vast gehouden. In Europa word dit maar 
heel weinig gedaan en daarom zijn de staarten hier beduidend korter. Zonder de Tomebaku 
zal het nooit lukken een meterslange staart te krijgen. 

Natuurlijk zijn er nog meer Japanse Rassen, maar wij denken zo een mooie collectie aan u te 
hebben voorgesteld. 



De show werd georganiseerd door Wanda Zwart, Stanislaw Roszkowski en Berta van der 
Meer en met medewerking van de Noordshow. 

 

De meeste foto’s ,gemaakt door Stanislaw 
Roszkowski, zullen eind volgend jaar verschijnen in 
een album genaamd ‘The most beautiful chickens of 
the world’. 

We mochten ook vele buitenlandse gasten 
ontvangen een echt internationaal gebeuren. Op de 
foto van links naar rechts Stanislaw Roszkowski 
(Polen), Emanuele De Simone (Italie) Berta en Johan 
van der Meer (Ned) en Wanda Zwart (Ned). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De langstaarten en langkraaiers ( uit alle landen) zijn een 
ondergeschoven kindje bij alle speciaal clubs, vandaar dat 
een aantal fokkers/keurmeesters nu hebben besloten een 
speciaal club op te richten voor alle langstaart en 
langkraaier  rassen dus niet alleen de Japanse rassen maar 
uit de hele wereld. Adrie Brouwer, Wanda Zwart en Berta 
van der Meer vormen het bestuur 

Ondertussen zijn we  van start gegaan onder de naam 
Optimum Avium speciaalclub voor langstaart en langkraaier 
rassen, OASLL, wat vrij vertaald, de meest bijzondere en 

 Ons doel is het bevorderen van mooiste vogels, betekend.
het houden en kweken van langstaart en langkraaierrassen . 
 
Begeleiden bij de fokkerij 
en het behoud van het 
oorspronkelijke type , de 
typische raskenmerken 

en van de kleurslagen. Dit vormt het uitgangspunt van deze club. 
 
Dit alles proberen we te bereiken door het handhaven van de standaard bepalingen in het 
land van oorsprong van het ras. We organiseren jaarlijks een evenement / club show in de 
vorm van een grote nationale show met kraai wedstrijden voor de langkraaiers en 
beoordelingen van de langstaarten en langkraaiers en ook door middel van lezingen en 
discussies over de dieren . 
De speciaalclub zal ondersteunen en begeleiden bij de erkenning van in Nederland niet- 
erkende langstaart en langkraaier rassen . 
 
Onze website , waarvan het ontwerp nog in volle gang is , geeft veel informatie en zal zeer 
variabel en gedetailleerd zijn , omdat , onder andere , ook uw gewaardeerde  ingestuurde 

Logo Optimum Avium speciaal club 
voor langstaarten en langkraaiers 



bijdrages onder de kop Nieuws zal worden weergegeven . De website zal worden geschreven 
in het Duits en Nederlands . 
U kunt zich opgeven als lid via het emailadres info@optimumavium.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           


