De TUZO
Dit is een zeer oud ras, wat vermoedelijk in de 15e eeuw reeds is
ontstaan. Tuzo’s zijn een van de kleinste vechthoenders. Het is een
karaktervol elegant ras. De exacte herkomst deze vechter is onduidelijk.
Men neemt aan dat het is ontstaan uit kleine Indische Aseel en Japanse
Nankin Shamo. Er wordt beweerd dat in Duitsland de Nankin Shamo een
naamsverandering heeft gekregen in Tuzo en in 1983 aldaar zijn erkend.
Hun specifieke uiterlijk is voor vele fokkers reden om deze dieren te
fokken. Moedig en strijdbaar met andere hanen maar naar de verzorger
en rustig en tam. Het is geen dwerg vorm van een groot ras. Het is een
fijn gebouwd diertje met een opgerichte houding. Er moet een bepaalde
sierlijkheid, élégance vanaf stralen. De bevedering is behoudens de
staartpartij vrij krap. Het kopje is kort en rond met vrij klein drierijig kammetje. De leg is matig. Het is een van de
kleinste van de vechthoenderrassen en is ook bij de vechthoenders ingedeeld. Helaas zijn er momenteel nog een
handje vol fokkers. De Tuzo is een zeer interessante -vechtersbaas- klein van formaat maar groot van hart. Qua type
zijn er twee stromingen: een meer compact en gedrongen Aseel type en een meer opgericht en slanker Shamo-type.
Dit laatste type krijgt echter internationaal steeds meer de voorkeur. In het thuisland Japan staat het ras bekend als Nankin Shamo-. De naam -Tuzo- is als allereerste gebruikt door Amerikaanse fokkers en waarschijnlijk gebaseerd op
een uitdrukking in een Japans dialect. Oude literatuurbronnen zoals Finsterbusch's "Cockfighting allover the World
(1938)" vernoemen de Tuzo echter wel onder deze naam !
De Tuzo: Een mysterieus vechtersbaasje.

Algemene indruk: Klein en elegant met opgerichte houding; middelhoge stelling, iets doorgebogen in de hakken;
staartpartij goed ontwikkeld, overigens krappe bevedering.

Raseigenschappen en beschrijving:
1. Het dier moet fierheid en elegantie
uitstralen.
2. Ronde kop met breed voorhoofd.
3. Ogen bij voorkeur parelwit.
4. Kleine drierijige kam met zeer kleine
kinlellen en oren
5. Een goed zichtbare keelwam geniet grote
voorkeur, zeker bij overjarige dieren.
6. Middellange rechtop enigszins gebogen hals
met zeer kort halsbehang.
7. Zeer belangrijk is de rechte, sterk naar de
staart afhellende rug met kort zadelbehang.
8. Brede, goed geronde iets naar voren
gedragen borst.
9. Krappe bevedering met goede glans is een
pre.
10. De voetzolen bij voorkeur geel, mag ook wit
zijn.

Romp:
Kop:

Kam:
Snavel:
Kinlellen:
Oorlellen:
Ogen:

Hals:
Rug en Zadel:
Borst:
Vleugels
Schouders:

Staart:
Achterlijf:
Dijen:
Loopbenen en
tenen:
Bevedering:
Gewicht:
Ringmaten:

Middellang met rechte rug, breed van voren, naar achteren smaller wordend; helt sterk af naar
de staart.
Rond en naar verhouding breed; gezicht enigszins rond, rood, duidelijke wenkbrauwen.

Drierijig, klein, helderrood.
Kort, krachtig en iets gebogen; kleur naar gelang de kleurslag.
Ontbreken of zijn nauwelijks ontwikkeld; bij voorkeur moet een keelwam aanwezig zijn; deze is
bij oude dieren beter ontwikkeld dan bij jonge dieren.
Klein, fijn van structuur; rood.
Lichtgeel tot lichtrood.

Middellang en sterk, enigszins gebogen, rechtop gedragen; halsbehang Kort, raakt de rug en
schouders nauwelijks.
Middellang, van opzij gezien rechte ruglijn. Naar de staart toe smaller wordend, afhangend
gedragen; zadelbehang vrij kort.
Breed, en goed gerond. Iets naar voeren gedragen.
Kort en gespierd, goed aanliggend gedragen; vleugelboeg duidelijk zichtbaar.
Breed, hoog aangezet en markant Met vederloze schouderrozetten.

Goed ontwikkeld, vrij lang, matig gespreid.
Matig ontwikkeld.
Middellang en stevig; iets doorgebogen in het hielgewricht.
Middellange loopbenen, voorzien van fijne schubben, vier goed ontwikkelde tenen.
Krap, glad en strak aanliggend.
♂ 1200 gram
♂ 16mm

♀ 800 gram
♀ 15 mm

Ernstige fouten:
Afwijkend type; te grote kinlellen; bij oude dieren het ontbreken van de keelwam; te lange en spitse kop en snavel.
Ook zijn korte benen en losse bevedering een fout.

Kleurslagen:
Groot

Oogkleur

Beenkleur

Snavel

Wit (98)

Lichtgeel
lichtrood

tot Geel tot oranjegeel

geel

Tarwe (28)

Lichtgeel
lichtrood

tot Geel tot oranjegeel

geel

Zwart(99)

Lichtgeel
lichtrood

tot Donker olijfkleurig tot Donkerhoornkleurig
zwart
Voetzolen geel of wit

