
Koeyoshi ‘de goede/lange stem’ 

 

 

Kopstudie haan        Hen Goshiki kleurig 

 

Koeyoshi produceren een zacht, zingende kraai. Een beetje vergelijkbaar met 

een diepe misthoorn. 

In Japan worden nog jaarlijks volgens traditie en rituelen kraaiwedstrijden 

gehouden, waarbij de duur van de kraai maar voor een kwart het 

puntentotaal bepaald. Totaal zijn 100 punten te verdelen. Waarbij volume, 

intonatie van begin en eind van de kraai de overige punten verdeeld krijgen. 

De hanen worden op een twee meter hoog podium gezet en krijgen 5 

minuten de tijd om hun gezang te laten horen. Er worden maar twee 

pogingen gewaardeerd. De kraai kan zo’n 20-25 seconden aanhouden. 

Typerend daarbij is dat ze veelal kraaien met gesloten snavel. 

Kraaien met gesloten snavel 

 

Koeyoshi zijn ontstaan in de prefectuur Akita en Aomori vermoedelijk uit oa. Shamo en Tomaru. Het 

is een relatief langzaam groeiend ras. Ze komen in Japan in meerdere kleurslagen voor. De meest 

voorkomende is ‘Goshiki ‘(vijfkleur) typerend voor zuivere Koeyoshi is de eclipsrui in de hals bij de 

haan. De overige kleurslagen zijn lichtere of donkerder varianten op de Goshiki, of helemaal zwart. In 

Europa is de traditionele Goshikikleur helaas aan het verdwijnen. Het ras is zwak en heeft vers bloed 

nodig gehad van verwante rassen om het in de benen te houden. 



 

De kop is vrij zwaar bevleesd met flinke wenkbrauwen 

en een kam die de japanners ‘bloemenkam’ noemen. 

(dikke drierijige erwtenkam of soms kussenkam) 

Daarnaast hebben zowel haan als hen een flinke 

keelwam die bedekt is met witte veertjes. 

Overall zijn het forse, gespierde hoenders die eerder 

aandoen als vechthoen, vooral door de opgerichte 

houding. Typisch is ook de karperrug die in meer of 

mindere mate aanwezig is. Het karakter is bijzonder 

vriendelijk en kalm. 

Hennen leggen zo’n 70-80 eieren per jaar. 

Gewicht: Haan 4-4,5 KG, Hen 3-3,75 KG 

 

Typische Koeyoshi tijdens een wedstrijd in 
Japan. Foto: Julia Keeling 

 

 

Eclipsrui van de hals, foto van Marc King 

 


