
DE SATSUMADORI 
Historische achtergrond. 

De Satsumadori komt volgens het "laboratorium voor dierfokkerij en genetica" van de Hiroshima Universiteit uit het 

Edo-tijdperk (1603-1867) In die periode werd het ras bekend onder de naam Oji-dori. (Wat groot-landhoen 

betekent.) De huidige naam is rond 1920 gegeven in de voormalige prefectuur van Satsuma (tegenwoordig 

Kagoshima) De betekenis is niets anders dan "landhoen van Satsuma'. Ook stond het bekend als Kagoshima vechter. 

In 1943 heeft het Japanse ministerie van Agricultuur dit ras (en nog een aantal andere rassen) uitgeroepen tot 

beschermd cultureel erfgoed. Hetgeen ook inhoudt dat uitvoer van dieren en/of eieren strafbaar is. 

 

De twee belangrijkste voorouders in het ontstaan van het ras zijn O-Shamo en Shôkoku (een langkraaiend ras dat uit 

China is gekomen en voor oa. hanekamp en 'erfaankleding', ze hadden een bijzondere status vanwege de lange 

sierlijke staarten) Daarnaast zijn lokale landhoenders gebruikt en mogelijk vechtrassen van de Fillipijnen. Het ras is in 

eerste instantie ontwikkeld voor de hanenkamp, en stond bekend als snelheidsvechter met een 10 cm. stalen spoor.  

Inmiddels zijn ook in Japan hanengevechten verboden bij wet en heeft er een omslag in fokrichting plaatsgevonden. 

Enerzijds worden de dieren zwaarder gefokt voor vlees, mede omdat het ras tot in het 2e jaar pas volgroeid is word 

het als delicatesse gezien. Anderzijds worden er dieren met baarden gefokt (mogelijk bestonden die al en worden nu 

opnieuw gefokt, dit is wat onduidelijk) om meer fokkers te bereiken die dit erfgoed willen fokken en in stand willen 

houden. Daarnaast worden ook de sportieve, elegantere dieren nog steeds gefokt, zoals ze destijds bedoeld waren. 

  

Kleuren en benamingen. 

In principe geldt voor vechthoenders dat kleur ondergeschikt is, zo ook in Japan. Met name het alerte en actieve 

karakter en een slank statig hoen is het belangrijkste. Kleurbenamingen in Japan zijn sowieso anders dan in west-

Europa. Zij refereren naar de kleur van het siergevederte.  

Japanse naam   Vrije vertaling:    

Shirosasa:  wit gedecoreerd  

Akasasa:   rood gedecoreerd  

Kinsasa:  oranje gedecoreerd 

Kizasa:   geel gedecoreerd 

Taihaku:  wit lichaam  

(genetisch recessief wit) 

Soukoku:  zelfzwart  

(Kuro is ook zwart -denk aan bv. Kurokashiwa (betekent zwarte 

eik) 

Kiiro-kuri:   

geelzwart (genetisch goudberken) 

 

 

Historisch plaatje uit een Japans magazine. 

 

Shirosasa (eb/eb) hanen lijken zilverpatrijs, maar de hennen hebben geen zalmkleurige borst. Genetisch is het 

dezelfde basis als Meerzomig aziatische brahma's maar dan zonder het zoming-gen. De kuikens zijn effen gekleurd 

en hebben geen wildstrepen.  Nederlandse genetische naam zou zijn: Aziatisch zilverpatrijs 

Akasasa (eb/eb) Kuikens eveneens effen gekleurd. Hennen geen zlamkleurige borst. Ned.gen.naam zou zijn: Aziatisch 

rood patrijs 

Kinsasa (eb/eb)- Aziatisch goudpatrijs. Kuikens effen, hennen geen zalmkleurige borst. 

Kizasa (eb/eb)- Aziatisch geelpatrijs. Kuikens effen, hennen geen zalmkleurige borst. 

 

De naam zilverwildkleur die nu voor shirosasa gegeven is in Nederland (ook in Duitsland) word in Duitsland ook 

toegekend aan de Koeyoshi, een genetisch totaal andere kleurslag bekend in Japan als Goshiki. Mijns inziens raar dat 

twee totaal verschillende genetische kleuren dezelfde hobbynaam krijgen. 

 

Standaard. 

Japan heeft een rasstandaard voor de Satsumadori. Deze standaard heeft de voorzitter van de Asian Hardfeatherclub 

United Kingdom tijdens haar bezoek aan Japanse fokkers meegekregen en vertaald. Engeland gebruikt de direct 

vertaalde standaard uit Japan (met aanpassing van kleurterminologie aan Engelse termen) Bijgesloten in de bijlagen 

zit de Engelse/Japanse standaard met een begeleidende brief van de voorzitter van de AHC-UK. 



 

Waaierstaart. 

De staartstuurveren van zowel haan als hen staan bij de Satsumadori horizontaal ingeplant en niet verticaal zoals bij 

andere rassen, hetgeen ertoe leidt dat de staart breed uitwaaiert. Jonge en ondergeschikte dieren of dieren in angst 

kunnen de staart deels dichtknijpen. Iets om rekening mee te houden bij keuren. 

 

Ras beschrijving  

Onderdeel Haan Hen 

Algemene indruk Middelgroot, krachtig, breed geschouderd en elegant 

vechthoen met opgerichte lichaamshouding; uitdagende blik 

en opmerkelijke waaiervormige staart. (zowel bij de hen als 

de haan is dit HET raskenmerk.) 

 

Romp Breed en gevuld, gespierd  

Kam Middelgroot, drierijige erwtenkam waarvan het achterste 

deel iets oploopt. 

 

Kop Klein en rond met overstekende wenkbrauwen, gezicht 

helderrood, gedeeltelijk met kleine veertjes bedekt. 

 

Snavel Kort en krachtig, bijna recht, geelachtig hoornkleurig.  

Ogen Licht oranje tot lichtgeel  

Kinlellen Weinig  tot  nauwelijks ontwikkeld, , keelwam licht aanwezig.  

Oorlellen Klein, rood  

Hals Middellang, recht, hals behang goed gevuld en reikend tot op 

de schouders. 

 

Schouders Breed, opgetrokken en vooruit stekend.  

Borst Breed, gerond en goed gespierd, weinig naar voren gedragen  

Rug en zadel Rug middellang en breed tussen de schouders, naar de 

staart toe aflopend en iets smaller wordend. Goed 

ontwikkeld zadelbehang en iets dons in het zadel 

toegestaan. 

 

Staart Opvallend, lang, weelderig en waaiervormig, vrij laag in een 

stompe hoek met de rug gedragen. Talrijke lange en smalle 

sikkels hangen door de staartstuurveren . 

Opmerking: : Bij eenjarige hanen is de spreiding nog niet 

volledig en wordt de staart hoger gedragen. 

Achterlijf: Goed opgetrokken en weinig ontwikkeld. 

Meer waaiervormige 

staartdracht 

Vleugels Groot en krachtig, aangesloten gedragen  



Dijen Middellang, stevig bespierd, goed uit elkaar geplaatst en 

komen goed uit de lichaamsbevedering tevoorschijn. 

 

Benen en tenen Middellang, breed uit elkaar geplaatst, stevig, glad met 

stevige sporen; geel. Middellang, krachtige rechte tenen. 

 

Bevedering Gesloten en vast aanliggend zonder kussen vorming.  

Gewicht 3 – 3,5 kg 2,2 – 2,7 kg 

Ringmaat Haan: 20 mm Hen 18 mm 

 

Ernstige fouten 

Te klein, zwak bespierd lichaam, Te weinig spreiding staartstuurveren 

Te smalle schouders Te weinig waaiervormige staart 

Te nauwe beenstand Te krappe bevedering 

Horizontale lichaamshouding Te korte sikkels 

Gerekte kop Kussenvorming 

Te grote  of omvallende kam  

 

Specifieke uitsluitingsfouten  kam: Het ontbreken van de buitenste rijen kamtanden 

In Nederland erkende kleurslagen: 

Aziatisch patrijs. 

Kleur en tekening van de haan 

Kop: oranjerood. 

Hals- en zadelbehang: van boven naar beneden geleidelijk overgaand van diep warm oranje naar oranjegeel, iedere 

veer met een glanzende, groenzwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep 

eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart. 

Rug, schouders en vleugeldek: diep roodbruin. 

Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel een dwarsband vormende.  Grote 

slagpennen zwart met diep roodbruin randje langs buitenkant van de buitenvaan  Kleine slagpennen zwart met diep 

roodbruine zoom langs de buitenvaan; zodat een roodbruine vleugeldriehoek gevormd wordt. De veer eindigt in 

zwart met groene glans. 

Staart: stuurveren zwart; sikkels, kleine sikkels en staartdekveren: groenglanzend zwart; kleine staartdekveren 

groenglanzend zwart en bruinrood gerand. 

Borst: groenglanzend zwart; enige bruine tekening hierin is  toegestaan. 

Buik, achterlijf en benedendijen: zwart;  enige bruine tekening in dijen toegestaan. 

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig. 

Ernstige fouten 

Veel tekening in borst 

Fouten 

Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek. 

Kleur en tekening van de hen 

Kop: roodbruinachtig. 

Hals: halskraag oranjegeel met  brede groenachtig glanzende zwarte schachtstreep 



Rug, schouders, benedenrug, zadel en vleugeldek: warm roodachtig bruin met fijne tot iets grovere zwarte pepering 

en een lichte nerf. Enige samenklontering toegestaam 

Staart: stuurveren zwart. 

Vleugels: grote slagpennen zwart met een bruine rand aan de buitenvaan; kleine slagpennen binnenvaan zwart, 

buitenvaan bruin met zwarte zoomstreepjes ongeveer evenwijdig lopende aan de veeromtrek. 

Borst: roodachtig bruin en getekend zoals de rugveren. De tekening van de borstveren loopt door tot aan de keel. 

Buik en benedendijen: grijsachtig roodlbruin. 

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig. 

Ernstige fouten 

witte vleugeldriehoek bij de haan. 

Noot: 

Bij de beoordeling van de Satsumadori dient allereerst gelet te worden op type en bouw. 

Ontbrekende lichte nerftekening; ontbreken van pepering in borst. 

Fouten 

Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend. Wit in staart- of  vleugelpennen. 

 

Aziatisch zilverpatrijs 

Kleur en tekening van haan en hen 

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij Aziatisch patrijs. 

De zwarte kleur in alle veergroepen van haan en hen is geheel overeenkomstig die van Aziatisch patrijs. Bij de 

haan  zijn de overige kleuren vervangen door zilverwit. 

Bij de hen zijn de overige kleuren vervangen door zilverwit tot lichtgrijs met een lichte nerf.. 

Ernstige fouten 

Haan: veel wit in borst; wit in sikkels en staart; veel geel en bruin in het gevederte; onvoldoende hals- en 

zadeltekening. 

Hen: Te weinig pepering; ontbrekende zilverwitte nerftekening; te bruine grondkleur. Ontbreken van pepering in de 

borst. 

Fouten 

Haan en hen: bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien onvolledig Kleur en tekening 

komen pas op de tweede plaats. 

Foto's: 

 
Satsumadori kuikens. Achterste kuiken is een Shirosasa, voorste kuiken een Akasasa. 

 



 
Witte satsuamdorihen eerste jaar, tweede jaar krijgen ze meer bespiering. 

 

  
Meervoudige bevedering, Shirosasahen. 

 

 
Oudere Shirosasa hen. Grijze borst. 



 

 

 

 
Akasasa hennen 

 

 
Sprekende uitdrukking, lange sikkelveren. Taihaku Satsumadori familie. 

 

 

 



 
Akasasa hennen, staart van achteren gezien. 

 

 
Zwaardere fokrichting-vleesversie. Vooral bij shirosasa gefokt. 

 



 
Zwarte satsumadori hen, staart van bovenaf. 

 

 
Taihaku haan, Japan. Door de lange sikkelveren is soms de waaier niet goed te zien. 

 



 
Plaatje uit een Japans kippenmagazine. 

 

 
Kinsasa hen, vooraanzicht waaierstaart. 

 



 
Meerjarige Kinsasa haan. sterke schouders, felle blik, brede sikkels. Kampioen Dé Vechhoenderclub show  Belgie 

2011. Eveneens Best Asian breed prijs. 

 

 
1e jaars kinsasa haan, nog in rui, zie de attitude. 

 



 
Oude shirosasa haan in rui, lichter type. 

 



 
Bebaarde Shirosasa Japan. 

 

 
Kizasa  kuikens Japan. Deze kleur is aan het uitsterven. 

 

Foto’s en tekst (m.u.v. NL rasbeschrijving)  W. Zwart. www.oasll.nl  


