
De Shamo 

De Shamo is een Japans vechthoen dat nog steeds erg populair is in Nederland en vele andere Europese landen. Het 

ras heeft harde en krappe bevedering zoals een vechthoender betaamt. De hoog gedragen, duidelijk van de boeg 

afstaande vleugels en de middellange, brede diepe kop met sterk geprononceerde, zware  wenkbrauwen typeert dit 

hoen tot een vechthoen. De Shamo geeft een boosaardige indruk en een nagenoeg verticale, uitdagende 

temperamentvolle gestalte.  

De grote Shamo, met wie de meeste in Europa gehouden Shamo’s worden te vergelijken zijn, is in Japan bekend als 

de O-Shamo. De Chu Shamo, welke op het lagere gewicht na, komt ook veel voor in Europa maar wordt zelden 

tentoongesteld. Deze wordt veelvuldig gebruikt bij illegale hanengevechten. De ras naam is afgeleid van het Thaise 

woord ‘Siam’. In het Japans betekent Shamo: Vechter. De Shamo werd in de 16de eeuw in het land van de reizende 

zon geïmporteerd. 

                     

O Shamo      Chu Shamo 

ALGEMENE INDRUK: 

Een zwaar, sterk bespierd, hooggesteld vechthoen met zeer opgerichte houding, brede, aan de boeg afstaande 

schouders en roofvogelachtige kop.  

 

VORMBESCHRIJVING: 

ROMP: 

Breed van voren, naar achteren smaller wordend, opgericht gedragen. 

                     



KOP: 

Middellang zeer breed, schedel sterk gewelfd, zware wenkbrauwen waardoor de ogen diep in de oogkassen liggen. 

KAM: 

Kleine erwtenkam die op het voorhoofd geplaatst is met een korte doorn die de neklijn volgt. 

SNAVEL: 

Kort, zeer stevig, sterk gekromd, geel of hoornkleurig. 

KINLELLEN: 

Zeer klein of ontbreken geheel. Sterk ontwikkelde, naakte keelwam die tot de bovenhals reikt. 

OORLELLEN: 

Zeer klein, rood. 

OGEN: 

Parelwit tot oranjegeel. 

HALS: 

Zeer lang en soepel, wordt rechtop en weinig gebogen gedragen; halsbehang kort en spaarzaam ontwikkeld, omsluit 

alleen de bovenhals van achteren en opzij, bereikt de schouders niet. Bevedering vormt een zogenaamde stierennek. 

RUG EN ZADEL: 

Breed, lang  en vlak; zadelbehang spaarzaam en kort. 

 

 
BORST: 

Breed, weinig naar voren gedragen; hals, borst en dijen vormen een vrijwel rechte, verticale lijn. 

VLEUGELS: 

Groot, niet voorbij het lichaam stekend, goed aangesloten gedragen. 

SCHOUDERS: 

Breed, hoekig en hoog aangezet en wat uitstaand gedragen, zeer spaarzaam bevederd waardoor de huid zichtbaar is 

op het schoudergewricht. 

STAART: 

Nauwelijks middellang enigszins samengevouwen en afhangend gedragen+ sikkels matig ontwikkeld vrij smal en niet 

sterk gebogen. 

ACHTERLIJF: 



Weinig ontwikkeld, goed opgetrokken kort dons. 

DIJEN: 

Ruim middellang, goed uit elkaar geplaatst, zwaar bespierd, treden vrijwel over hun gehele lengte uit de 

buibevedering te voorschijn. 

LOOPBENEN EN TENEN: 

Ruim middellang, zeer krachtig, fijn geschubd+ vier tenen, de achterteen relatief klein en goed naar achteren 

geplaatst+ rechte sporen+ geel+ bij donkere varianten is aanslag toegestaan+ voetzolen geel. 

BEVEDERING: 

Zeer hard en krap, goed aansluitend 

 

Eventuele verschillen tussenhaan en hen: 

De houding van de hen is minder opgericht. 

 

ERNSTIGE FOUTEN: 

Onvoldoende lichaamsgrootte; te smal van bouw; slappe spieren; lossen bevedering; horizontale houding; smalle 

schouders; korte hals; lange kop en of snavel; laag gesteld. 

      Haan    Hen 

Gewicht: 4-6 kg 2,5-4 kg 

Ringenmaat 22 mm 20 mm 

 

KLEURSLAGEN: 

Tarwe, Zilvertarwe, Zwart roodhalzig, Zwart zilverhalzig, Wit, Blauw(gezoomd, Roodporselein, Zwart en Koekoek,  

Shamo’s zijn vormvogels, kleur en tekening komen op de tweede plaats bij beoordeling. De kleur mag niet teveel 

afwijken van de standaardkleur. 

 


