
(Kyshiu) Chibi 

De (Kyshiu) Chibi is in heel Europa nog niet erkend. Ondergetekende is samen 
met dhr. R. van Eekelen druk doende dit bijzondere, uit Japan afkomstig ras, in 

aanvang in Nederland te laten kennen. In de tachtiger jaren geïmporteerd 
vanuit Japan naar Europa door de fanatieke Belgische liefhebbers van 
Japanse vechthoenders, vader en zoon; Willie en Geert Coppens. In feite 
zou het een Yamato kriel kunnen zijn. Net als de Yamato moeten ze een dikke kop 
hebben met veel rimpels en een sterk ontwikkelde keelwam. In de loop der jaren 

zullen laatste genoemden groter worden. Er bestaat geen officiële standaard van 
dit extreem brede en laag gesteld kriel hoen. Dit ras in ook in Japan zeer 
zeldzaam. In Europa zijn er slechts enkele fokkers die zeer zuinig zijn met deze 

dieren. De (Kyshiu) Chibi verschilt in meerdere opzichten van de Tosa Chibi, 
de stelling, type en bouw, maar met name de pootlengte! De korte 
pootlengte is essentieel voor dit ras, lange poten onder een dergelijk type 
is geen zicht! De korte been lengte welke bij dit ras zeer kort is, is te 
vergelijken met de Chabo’s. Echter dit ras heeft een voordeel, kruist men 
kort benige dieren met elkaar blijkt er van een lethale factor geen sprake. 
Er worden wel langbenige uit gefokt. 
Adrie Brouwers 
 
Algemene indruk 

Een klein, extreem laag en breed 

gestelde vechtkriel met X aflopende 

lichaamshouding en korte hals. 

Typisch gerimpelde kop, uit 

stekende wenkbrauwen en 

keelwam. Krappe bevedering en de 

onderste staartstuurveren worden 

boven de sikkels gedragen. 

Sierbevedering bij de haan is kort, 

smal en scherp. 

 

Vormbeschrijving 

Romp: zeer breed van voren, horizontaal naar achter aflopend en versmallend. 

Kop: kort, breed, goed gerond. Goed ontwikkelde wenkbrauwen. Helderrood. 

Kam: walnootkam, helderrood, erwtenkam is toegestaan. 

Snavel: kort, stevig en goed gebogen. Geel. 

Kinlellen: klein, keelwam goed ontwikkeld.  

Oorlellen: langwerpig van vorm, goed ontwikkeld. 

Ogen: parelwit of geel, bij jonge dieren geelachtig tot oranjegeel toegestaan. 

Hals: kort, krachtig, krap bevederd halsbehang, gestrekt. Halsbehang is kort, smal en 

scherp. 

Rug en zadel: rug kort, X aflopend naar de staart, breed tussen de schouders, naar het 

zadel toe smaller wordend, zadelbehang is kort, smal en scherp. 

Schouders: breed. 
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Borst: breed, goed gerond en hard gespierd; het borstbeen is door de krappe bevedering zichtbaar. 

                                                              

Vleugels: kort en breed met uit stekende vleugelboeg: goed aangesloten gedragen, vleugelgewricht kaal; grote 

slagpennen, axiaalveer en kleine slagpennen in juiste volgorde; goed gevouwen. Spleetvleugel! 

Staart: kort, laag gedragen, sikkels weinig gebogen en vrij kort; de 2 of 3 

onderste staartstuurveren aan beide zijden van de staart zijn iets naar 

boven gebogen. Kyshiu Chibi hebben een garnaalstaart (ebio) of staart in 

de vorm van een omgekeerde pijp (tutuo). 

Achterlijf: weinig ontwikkeld. 

 

 

Dijen: Zeer kort, hard gespierd en goed uit elkaar geplaatst. 

Loopbenen en tenen: stevig, zeer kort, rond, met fijne schubben in vier mooie rijen; vier stevige, korte, goed 

gespierde tenen. Geel. 

Pootjes Tosa Chibi      Pootjes (Kyshiu) Chibi 

Ernstige fouten 

Verticale lichaamshouding, te hoge of te nauwe beenstelling, smalle bouw, smalle lange kop, spitse snavel, té korte 

hals, lange of losse bevedering, grove beenschubben, rode oogkleur, dunne poten en niet ronde poten. 

Kleurslagen 

Tarwe en zwart 

 

 



Noot 1 

Bij het beoordelen van Kyshiu Chibi’s moet er rekening mee worden gehouden dat deze voor alles vormvogels zijn. 

Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats, echter met dien verstande dat dieren die teveel van de 

standaardkleur afwijken daarvoor enigszins in predicaat teruggezet worden. 

Noot 2 

Een Kyshiu Chibi met een open vleugel komt voor een positief predicaat in aanmerking als de grote en kleine 

slagpennen in juiste aantal aanwezig zijn, de vleugels goed aangesloten worden gedragen, en er van buitenaf geen 

afwijking zichtbaar is. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft een onvoldoende als gevolg. Bij de beoordeling 

gaat bij gelijke kwaliteit een dier met een gesloten vleugel altijd voor t.o.v. een dier met een open vleugel.   

 


