
De Yamato.  大和 Met of zonder open vleugel. 

 
De Yamato is een karakteristiek ras dat je niet 

veel ziet op tentoonstellingen in ons land. Maar 

ook in België en Duitsland is het geen 

veelvoorkomende verschijning maar ze zijn toch 

regelmatig te zien. Een belangrijke reden van het 

niet of nauwelijks exposeren van de Yamato in 

ons land is dat de meeste, zo niet alle Yamato’s in 

Nederland een open ofwel spleetvleugel hebben. 

Deze dieren krijgen dan ook een O op het 

predicaat wat volgens onze standaardeisen ook zo 

hoort. Er zijn hier overigens erg veel verschillende 

meningen over en er is reeds veel, soms, heftig 

over gediscussieerd. Is de open vleugel bij de 

Yamato een anatomische afwijking? In Japan en 

de ons omringende landen is het wel toegestaan, 

waarom bij ons in Nederland niet? Het is toch een 

raskenmerk volgens de Japanse standaard, 

waarom is dit niet overgenomen bij erkenning van 

het ras? Enzovoort… 

 

Maar voordat ik hier verder over ga uitweiden is 

het eigenlijk veel interessanter om dit ras met zijn 

uitgesproken verschijning te beschrijven.   

 

Het woord Yamato wordt dikwijls door een ieder 

geassocieerd met ‘iets uit Japan’.  Dat klopt ook 

wel, want het woord wordt daar in het land van 

herkomst ook veelvuldig gebruikt. Het is dikwijls 

een aanduiding voor provincie of een bepaalde 

prefectuur of een bekend oorlogslagschip uit de 

2de wereldoorlog of een aanduiding voor een 

periode in de Japanse geschiedenis (de jaren ± 250 

– 710 na Christus). Maar de letterlijke betekenis 

volgens het Japans- Nederlands woordenboek is: 

‘’de ziel van Japan’’ en de ‘’Japanse geest’’. Maar 

waar het ons om gaat is natuurlijk het hoen 

Yamato waar in Japan het woord Gunkei aan is 

toegevoegd. Het woord 'Gunkei' is een andere 

manier van vertalen van de Japanse karakters voor  

'Shamo‘. Volgens het ‘Handboek Rashoenders’ 

van Rudiger Wandelt en Josef Wolters betekent 

het ‘de soldaten’.  

De Yamato wordt weliswaar onder de 

vechthoenders gerangschikt doch in het land van 

oorsprong is hij niet echt als zodanig gebruikt. 

Wanneer het ras precies gecreëerd is kan niet met 

zekerheid worden genoemd. Wel dat het ras vanaf 

begin tot halverwege de 20ste eeuw in de 

omgeving van Tokio is verbeterd tot ongeveer het 

type dat nu als Yamato wordt beschreven. 

Overigens wordt de Yamato ook nu nog het meest 

gefokt in en om Tokio. Het is een 

vechthoenderras, maar wordt voornamelijk, zo 

niet uitsluitend als sierhoen gefokt. Overigens zijn 

de hanen behoorlijk doortastend in een accidenteel 

gevecht. De Yamato is een Shamovariatie die 

ergens ligt tussen het wat kleinere Shamotype 

zoals de Chu Shamo, Yakido, Nankin Shamo en 

de Chibi Shamo en Ko Shamo. De Yamato onder 

de vechthoenders wordt wel vergeleken met een 

Bulldog onder de honden. Omdat het dier van 

bovenaf gezien redelijk vierkantig is, werd hij 

vroeger in Japan ook wel “vierkante doos” 

genoemd. 

 
(foto Adrie Brouwers) 

 

Er is slechts een handjevol fokkers in Nederland, 

wat overigens ook geldt voor België.  In 

Duitsland, met enkele tientallen fokkers, is zelfs 

een Yamato-Gunkei speciaalclub opgericht. 

 

            
 

Een befaamd Belgisch fokker, Willie Coppens, 

weet in een interview met hem te vertellen dat hij 

in 1982 de eerste levende Yamato’s per vliegtuig 



uit Japan legaal heeft ingevoerd. 

 
Yamato hen met op de achtergrond eigenaar Willie Coppens 
 

Ook importeerde Willie Coppens o.a. 

Onagadori’s, Kimpa’s, Koe Yoshi’s, verscheidene 

soorten Chibi’s en Ko Shamo’s van de beste 

fokker, dhr.Uhara uit Tokio, Japan. 

Eerlijkheidshalve deelde hij ook mee dat onze 

Awe Wulften Palthe reeds in 1969  enkele Yamato 

eieren uit Japan importeerde. Uit die eieren 

kwamen overigens slechts twee Yamato’s 

waarmee men niet veel verder is gekomen. Ook de 

zoon van Willie, Geert Coppens, is een groot 

liefhebber en kenner van Japanse hoenders. Hij 

heeft samen met een vooraanstaande Japanse 

fokker Yoshio Zenimoto in 1995 het boek 

‘Yamato Gunkei and Ko Shamo’ geschreven dat ik 

regelmatig heb geraadpleegd om over de Yamato 

te schrijven.  Het boek werd gepubliceerd door 

‘The Oriental Gamefowl Club International’ 

waarvan Willie Coppens voorzitter was. Willie en 

Geert Coppens zijn vooraanstaand lid van de 

Japanse speciaalclub. ‘Nippon Kogata Shamo 

Hozonkai’ 

De Yamato’s zijn enkele decennia geleden in 

Nederland erkend in enkel de kleurslag tarwe. Het 

type kan beschreven worden als klein, laag en 

breed gesteld vechthoen met een zeer opgerichte 

houding welk zeer breed van voren is en naar 

achteren toe smaller wordt. Een licht gebogen hals 

waar de overgang naar de kop duidelijk 

waarneembaar is. De staart is kort en afhangend. 

 

 
(foto Adrie Brouwers) 

 

De Yamato heeft een stevige bouw en een harde 

bespiering. De haan moet tussen de 1,5 en 1,7 kg 

wegen en de hen tussen de 1,3 en 1,5 kg. Een  

belangrijke raseigenschap is de relatief grote, doch 

korte brede goed geronde kop met zeer goed 

ontwikkelde wenkbrauwen, een grote 

geprononceerde keelwam en overdreven ruime 

gezichtshuid.  

 

     
Kop van een jonge haan & hen.  Let op de brede schedels 

met fraai overstekende wenkbrauwen. Eigenaar Eddy van 

Hoof. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

De helderrode walnootkam mag ook een 

erwtenkam zijn. Deze rode kopversierselen 

moeten erg vlezig, diep gerimpeld met ruim 

overdreven veel huid zijn. Naargelang het dier 

ouder wordt, zal de huid nog ruimer en 

gerimpelder en zijn blik venijniger worden. Dit 



mag er echter nooit in resulteren dat de parelwitte 

ogen door de sterk overhangende wenkbrauwen 

over de ogen dicht gaan groeien. Dat kan tot 

ernstige oogontstekingen leiden. 

 

 
Fraaie kop van een jonge haan genomen op de clubshow 

2012 van de Vechthoenderclub in België. Eigenaar Eddy 

van Hoof. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

De rode langwerpige dikke oorlellen zijn ook flink 

gerimpeld. Kinlellen dienen zo klein mogelijk te 

zijn zoals bij veel Aziatische vechthoenderrassen.  

 

 
Kop van een jonge hen met nagenoeg ontbrekende kinlellen. 

Eigenaar Eddy van Hoof. 

(foto Adrie Brouwers) 

 
Fraaie kop van een oude hen. Eigenaar Geert Coppens. 

(foto Geert Coppens) 

 

De ogen zullen bij jongen dieren eerder geelachtig 

tot oranjegeel zijn dan de vereiste parelwitte ogen. 

Rode ogen zijn een ernstige fout wat het totaal 

aanzicht van de kop ook ontsiert. De korte 

krachtige goed gebogen gele snavel moet zowel 

onder als boven dik zijn. Hoornkleurige aanslag is 

toegestaan. 

De middellange hals heeft bevedering die  krap 

ontwikkeld moet zijn waardoor deze nauwelijks 

de hals omsluit. De halsbevedering doet dikwijls 

denken aan naalden van een sparrenboom en blijft 

bij voorkeur tot boven de basis van de nek en 

bedekt maximaal 4/5 van de hals. In de nek zit een 

typische knik, zoals onze standaard dat ook 

voorschrijft, wat duidelijk maakt waar de schedel 

aansluit op de nek. 



 
Fraaie hen. Eigenaar Geert Coppens. 

(foto Geert Coppens) 

 

De ruglijn van de Yamato is recht en plat en loopt 

van de basis van de hals tot de staart en wordt 

sterk afhellend gedragen. Hij moet breed tussen de 

schouders zijn en naar het zadel toe smaller 

worden. De rug van de hen wordt iets minder 

afhellend gedragen.  Ideaal van boven bezien heeft 

de zogenaamde ‘’vijfbogenlijn’’ de voorkeur. 

Deze komt o.a. ook voor bij de Ko Shamo.  

 
(foto Adrie Brouwers) 

 

1 Vleugel, 2 schouder, 3 hals aanzet-rug, 4 

schouder, 5 vleugel. Dit komt zeker tot uiting bij 

een goed bespierd dier.   

De zadelbevedering moet smal en kort zijn. Vaak 

komt een te overvloedige staart- en  

halsbevedering voor die de raseigenschap 

overschrijdt en de Yamato als zodanig ontsiert. 

De goed geronde brede borst moet in het zij- 

aanzicht ruim voor de vleugels uitkomen. Door de 

krappe bevedering zal het borstbeen duidelijk 

zichtbaar zijn. De bespiering moet aldaar hard en 

stevig aanvoelen. 

 

 
Duidelijk zichtbaar borstbeen. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

De vleugels van de Yamato met zichtbaar 

uitstekende vleugelboeg zijn kort en breed. De 

schouders zijn zeer breed. Het vleugelgewricht is 

veelal kaal en zichtbaar rood. De grote 

slagpennen, axiaalveer en kleine slagpennen 

moeten volgens de Nederlandse standaard op de 

juiste wijze anatomisch goed gevouwen en 

gedragen worden. Hierover verderop meer. 

De afhangende staart waarvan de sikkels weinig 

gebogen zijn is kort. De zogenaamde 

‘garnalenstaart’, waarbij de onderste twee of drie 

staartstuurveren aan beide zijden van de staart iets 

naar boven gebogen zijn, moet goed 

aaneengesloten zijn.  

De  harde bespierde dijen zijn kort tot 

middelmatig lang en zijn goed uit elkaar geplaatst. 

De gele, relatief dikke loopbenen hebben fijne 

gladde schubben in vier of meer rijen. De 

krachtige,  goed gespreide tenen moeten recht 

zijn. Kromme tenen komen nog al eens voor. 



 
Een prachtige fraaie haan van Geert Coppens. 

(foto Geert Coppens) 

 

De in Nederland erkende kleurslag is tarwe, doch 

met de aantekening dat de kleur van hals- en 

zadelbehang bij de haan warm bruinrood is in 

plaats van oranje-oranjegeel. Bij de hen zijn borst, 

buik en dijen licht bruinachtig tarwegrijs in plaats 

van roomgeel tarwe. Ook zijn de rug, vleugels en 

staart donker met bruinachtige tint. Bij meerdere 

vechthoeders in onze standaard staat als noot 

vermeld dat zij voor alles vormvogels zijn en dat 

kleur en tekening pas op de tweede plaats komen. 

Dit geldt ongetwijfeld ook voor de Yamato. Dit is 

reeds onder de aandacht gebracht bij de 

standaardcommissie. In de ons omringende landen 

zijn meerdere kleurslagen erkend voor de Yamato, 

waarbij de kleurslagen zilvertarwe, wildkleurig, 

zwart, blauw en koekoek de meest voorkomende 

zijn.  

De  in onze standaard omschreven kleurslag met 

aantekeningen voor de Yamato komt het meest 

overeen met de in Japan beschreven kleurslagen 

Kisasa en Akasasa, waarin de hennekleur weer te 

onderscheiden is in het Akasasa Kashiwa of 

Nashiji type. Alhoewel ook in Japan de kleur van 

ondergeschikt belang is, is er ook verschil per 

hoendersoort in de kleurslag Akasasa. 

Bijvoorbeeld bij de Akasasa Satsumadori is het 

halsbehang meer oranjeachtig als dat bij de 

Akasasa Yamato Gunkei die in het halsbehang 

glanzend dieprood moet zijn. 

 

De open vleugel of spleetvleugel?!? 

 
(foto Adrie Brouwers) 

 

De definitie van een spleetvleugel is: een vleugel 

zo onregelmatig gevormd, dat een duidelijk 

waarneembare opening tussen grote en kleine 

slagpennen ontstaat terwijl alle pennen aanwezig 

zijn. 

Dit wordt in de Nederlandse standaard beschouwd 

als een uitsluitingfout. De keurmeester dient het 

dier, hoe perfect ook in alle karakteristieke 

raskenmerken een O te geven. Dit is een van de 

belangrijkste oorzaken waarom Yamato fokkers 

niet veel animo hebben om hun dieren tentoon te 

stellen. Dat de Yamato niet veel aanhang heeft 

onder de hoenderliefhebbers is hier wellicht een 

uitvloeisel van, omdat het ras natuurlijk weinig 

gezien wordt op tentoonstellingen. De Yamato 

liefhebbers in Nederland wijken uit naar 

tentoonstellingen in Duitsland en België waar de 

open vleugels een ondergeschikt kenmerk is bij de 

keuring en de beoordeling. De term ‘open vleugel’ 

wordt nu vaker gebruikt omdat het wat 

vriendelijker klinkt als spleetvleugel.  

De een spreekt over een anatomische afwijking 

wat altijd als fout moet worden aangezien. De 

ander is van mening dat het een raseigenschap is 

waar je niet omheen kunt. Meerdere  

Yamato fokkers zijn van mening dat als je erop 

gaat fokken en er een gesloten vleugel ontstaat, 

het type en de originaliteit verloren gaat. Ook zal 

hierbij de bevedering te weelderig worden 

beweren zij.  



 
De eerste kuikens 2012 van fokker C. Kany. Let op de 

vleugeldracht. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

Het kruisen met Ko Shamo’s, waarbij ook de open 

vleugel veel voorkomt maar waar tegenwoordig 

vele fraaie types te zien zijn op tentoonstellingen 

met gesloten vleugels, druist in tegen de wil van 

echte Yamato liefhebbers die principieel tegen het 

in hun oordeel onzuiver maken van de 

raszuiverheid van de Yamato zijn. U begrijpt dat 

er dus regelmatig gediscussieerd wordt over dit 

onderwerp. Met name tijdens jaarvergaderingen 

van de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland 

is ruimschoots aandacht besteed aan de open 

vleugels bij de Yamato en de Ko Shamo. Dit heeft 

erin geresulteerd dat het bestuur van de VFV een 

schrijven heeft uitgevaardigd met betrekking tot 

de vleugelopbouw bij bovengenoemde rassen aan 

de KLN standaardcommissie. Deze gaf als 

antwoord hierop: 

Om de fokkers van Yamato in de gelegenheid te 

stellen hun dieren te exposeren en zodoende meer 

bekendheid aan het ras te geven en de kwaliteit 

ervan te verbeteren, kan de commissie zich vinden 

in het voorstel van de VFV om in de periode 2012 

t/m 2016 een open vleugel te accepteren mits deze 

goed aangesloten wordt gedragen. Een open en 

uitgezakte vleugel zal echter leiden tot een 

onvoldoende. Wat de Ko Shamo betreft, is er van 

de commissie geen reden om een open vleugel toe 

te staan. Gezien de huidige kwaliteit van de Ko 

Shamo verwachten wij dichte en goed aangesloten 

vleugels. 

Deze gelijke wijziging of tijdelijke aanvulling op 

de beschrijving in de standaard  is ook geplaatst in 

de 126ste jaargang, nr.4 van dit blad onder 

“Mededeling van de KLN standaardcommissie 

sectiehoenders/dwerghoenders”. 

 

 
Deze vleugeldracht is dus niet acceptabel. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

Wat schrijft het land van herkomst en de ons 

omringende landen eigenlijk over de vleugels in 

hun standaard: 

-De Japanse standaard: 

 Kort, gespierd, goed opgevouwen. De voorkant 

van de vleugels staat ter hoogte van de schouders 

van het lichaam verwijderd. De vleugeluiteinden 

zijn lichtjes gebogen wanneer de vleugels 

opgetrokken zijn. De vleugeluiteinden komen 

samen aan de basis van het zadelbehang. De 

grote- en kleine slagpennen zijn breed en in goede 

volgorde. 

-In de Duitse Standaard staat over de ‘Open-

Vleugel’: Door de krappe bevedering is de vleugel 

tussen de kleine en grote slagpennen open. 

-In de Engelse Standaard staat: Vogels met het 

beste type worden gewoonlijk gevonden bij die 

met de open vleugel. Dit mag bij de Yamato  nooit 

als een fout beoordeeld worden.  

-In België worden de ‘Open en Gesloten’ 

vleugel bij de Yamato met elkaar vergeleken en 

krijgt het beste typedier voorrang. 

U ziet dat er nogal verschillende interpretaties zijn 

over de vleugels. Hier zou de Entente Européenne 

wellicht wat meer eenduidigheid in kunnen geven 

of opleggen. Het zou namelijk zomaar kunnen 

gebeuren dat een Yamato van een Duitse fokker  

met Duitse pootring met open vleugels 

ingezonden op een tentoonstelling in Nederland 

geen O krijgt. Hoe zuur ook voor de Nederlandse 

fokker die op dezelfde tentoonstelling met een 

soortgelijk dier wel een O zal krijgen. De reden 

hiervan is dat in de Duitse standaard de open 

vleugels als raseigenschap is beschreven en beslist 

geen uitsluitingfout is. In dergelijke gevallen is de 

keurmeester gehouden aan de standaard van het 

land van herkomst. Dit geeft nogmaals aan dat de 

Entente Européenne nog veel werk voor de boeg 



heeft met eenduidige keurrichtlijnen en 

rasbeschrijvingen voor de bij hen aangesloten 

landen.  

 

We hopen nu natuurlijk dat er, gelet op 

geschrevene in het KLN magazine, met meer 

regelmaat Yamato’s te zien zullen zijn op onze 

tentoonstellingen. De ingestuurde dieren zullen 

v.w.b. de open vleugels geen O meer krijgen.  

Laten we wel wezen, een dergelijk ras mag 

natuurlijk nooit verloren gaan, omdat we als 

volwassenen er met elkaar niet uit zouden kunnen 

komen.  

Het is ook wel interessant om te vermelden dat 

men in Japan bij het beoordelen van de Yamato 

Gunkei een puntenstelsel hanteert.  

Bij het beoordelen wordt de prioriteit t.a.v. de 

lichaamsdelen als volgt verdeeld: 70% type totaal, 

10% kop en gezicht, 10 % lichaam en bouw en 10 

% benen en poten. 

Het beoordelen van vechthoenders is in ons land 

v.w.b. het type niet veel anders. Het type bepaalt 

immers in de meeste gevallen de maximumhoogte 

van het predicaat. Toch denk ik dat er 

genuanceerd op raskenmerken wordt beoordeeld 

waarvan de waarderingen vanzelfsprekend 

meegenomen worden in het eindpredicaat. 

 
De Waals Belgische A keurmeesters, mw. Jocelyne Brouez 

en dhr. Christian Foncoux keuren een blauw-tarwe kleurige 

hen op de clubtentoonstelling van de Vechthoenderclub 

België. Deze hen van fokker Jonathan ’t Kind had ook dit 

jaar de beste Yamato van de tentoonstelling. 

(foto Adrie Brouwers) 

 

Veel voorkomende fouten bij de Yamato zijn 

nauwelijks opgerichte houding en smalle bouw, 

beenstelling en kop. De kop mag niet lang zijn en 

grote kinlellen zijn taboe. Ook komen regelmatig 

O benen en kromme en soms lange tenen voor. 

Deze laatste eigenschappen zijn ernstige en soms 

uitsluitende fouten. 

 

Door de harde bevedering zullen vaak meerdere afwijkingen 

voorkomen als afgebroken slagpennen of andere veren.  

(foto Adrie Brouwers) 

 

Hokbezoek. 

Toen ik op hokbezoek ging bij Yamatofokker 

Chris Kan in Oosterbeek hoefde ik in zijn straat 

niet op huisnummer te zoeken. Zijn voortuin is 

geheel in Japanse stijl ingericht met veel bamboe 

en Japanse Esdoorns. Chris is sinds 2002 

gepassioneerd Yamatofokker en heeft een aantal 

prachtige dieren. Net als bij mij zelf is ook bij 

Chris de grote meerderheid met name bij de 

hennen meer wildkleurig dan tarwe. De open 

vleugels bij al zijn Yamato’s heeft Chris doen 

besluiten niet op Nederlandse shows in te sturen. 

Hij is niet van plan te gaan fokken op dichte 

gesloten vleugels daar hij de dieren origineel wil 

houden. Wel zijn de dieren van Chris te zien op 

tentoonstellingen in het buitenland. O.a. op de 

onlangs gehouden Rheinlandische 

Landesverbandschau Europaschau in Keulen waar 

meer dan 40 Yamato’s werden ingezonden. Chris 

behaalde zeer goede resultaten. Eenmaal een 

HV96 met een wildkleurige hen en SG95 voor een 

wildkleurige haan en een tarwekleurige haan. 

 
(foto Adrie Brouwers) 

 

Het fokken: 

De bevruchting is goed te noemen. De Yamato is 

over het algemeen monogaam; vandaar dat de 

dieren  het best paarsgewijs gehouden kunnen 



worden. De hennen leggen slechts spaarzaam, 

ongeveer  20 tot 25 eieren per jaar. De 

middelgrote, iets langwerpige eieren zijn  

nauwelijks groter dan die van een kriel Ko Shamo 

of Wyandotte kriel. De hennen worden vrijwel 

nooit broeds. Het uitkomstpercentage in de 

broedmachine is niet anders dan bij overige 

soorten. Net als bij andere vechthoenderrassen is 

het aan te bevelen om de eerste 6 tot 10 weken een 

gevarieerd voer te geven dat een hoog  

eiwitpercentage (±25%) heeft. Daarna moet dit 

worden afgebouwd, daar anders de dieren 

vervetten. De kuikens zijn niet snel bevattelijk 

voor coccidiose.  

Oudere dieren kunnen last krijgen van de 

ziekte ILT (Infectieuze Laryngotracheïtis), dat 

komt vaak voor bij de Yamato. Verschijnselen 

hiervan zijn ademhalingsgeluiden (rochelen en 

proesten), conjunctivitis*, neusuitvloeiing, hier en 

daar bloederig slijm en het opvallende ‘gapen’ Er 

is geen behandeling mogelijk. Noodvaccinatie van 

de nog niet aangetaste dieren kan wel. 

(*Conjunctivitis is een ontsteking van het 

bindvlies dat de buitenkant van het oogwit en de 

binnenkant van de oogleden bekleedt.) 

De Yamato’s hebben niet veel ruimte nodig. Ze 

zijn winterhard ondanks het feit dat ze krappe 

bevedering hebben. Ze kunnen gehouden worden 

in een kleine ren en een eenvoudige behuizing. De 

zitstok moet niet te hoog, ± 25 cm. van de grond 

geplaatst zijn. Overigens zijn deze dieren ook 

goed te houden in een middelgrote tuin. Ze laten 

de beplanting redelijk met rust en graven geen 

grote gaten. Er is natuurlijk niets mooier voor de 

fokker en het is gezonder voor de dieren om deze 

de vrije uitloop te geven.  

 

Tot slot: 

Al met al is de Yamato een geweldig mooi ras, 

maar niet een makkelijk ras. Het is een ras 

waarvan regelmatig gezegd wordt: hoe mooi lelijk 

kan zijn. Hopelijk zullen er snel andere 

kleurslagen ter erkenning aangeboden worden 

zoals wildkleurig, zwart en zilvertarwe waar al 

diverse fokkers mee begonnen zijn. 

De fokkers die er zijn, zijn zeer gepassioneerde 

fanatieke Yamato liefhebbers en zullen niet snel 

van hun standpunt v.w.b. de open vleugels 

afwijken. Maar vaak is het zo dat als er een fraaie 

Yamato met gesloten vleugels wordt 

tentoongesteld, er meerdere zullen volgen. 

Misschien mag ik dan in de ogen van Yamato 

fokkers niet meer spreken van een echte 

Yamato!?!?.   

Ik hoop natuurlijk dat er meerdere fokkers gaan 

kiezen de Yamato’s te gaan houden en uiteraard in 

te gaan sturen op Nederlandse kleindieren shows. 

Ik wil ook bij deze de Yamato fokkers oproepen 

hun dieren veelvuldig te exposeren, want zoals u 

heeft kunnen lezen is tot 2016 is de spleetvleugel 

toegestaan mits deze van buitenaf niet zichtbaar is.  

 

Op onderstaande foto is te zien hoe ver de passie 

voor de Yamato kan gaan, maar is beslist geen 

vereiste. 

 
Weet u van wie deze arm is? 

(foto Adrie Brouwers) 

 

 
Tekst: Adrie Brouwers 
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