Yakido

De Yakido is een kleine variant van Shamo. Het ras is nog vrij kort in Europa. Ze worden met name in het Taki-gun
district in de provincie van Mie, ten oosten van Osaka in van Japan op kleine schaal gefokt. De Yakido werd vroeger
gefokt om als sparring partner te fungeren in hanengevechten tegen de grotere
O-Shamo met als doel de laatste meer vecht ervaring en vertrouwen te geven. Vanwege zijn veel lager
lichaamsgewicht was de Yakido altijd de verliezer. Het gewicht van de Yakido ligt tussen het gewicht van de Chu- en
de Nankin Shamo. In de tachtiger jaren werden ze voor het eerst in Europa, België ingevoerd. In Duitsland werd in
2007 de Yakido voor het eerst erkend en worden deze prachtige dieren reeds jaren door meerdere fokkers gefokt en
tentoongesteld. Ook in België zie je de Yakido regelmatig op tentoonstellingen.
Hieronder heb ik de Duits standaardbeschrijving van de Yakido vertaald en weergegeven in een kolom. In de naast
gelegen kolommen heb ik de Nederlandse standaardbeschrijving van de Shamo en de Shamo kriel weergegeven. De
grijs gearceerde teksten geven de rastypische verschillen aan tussen de genoemde rassen.

Yakido (Duits standaard)

Yakido Vertaling naar Nederlands
Herkomst:
Japan
Algemene indruk:
Kleine shamo achtig vechthoenras met sterk
opgerichte houding, tamelijk lange hals; goed
bespierd lichaam; roofvogelachtige kop en krappe
bevedering. Vertrouwelijk naar fokker, doch
onderling vechtlustig.
Romp
Ovaalrond; sterk bespierd; van schouders tot dijen
breed, daarna smaller, sterk opgerichte houding en
iets naar voren geneigde lichaamshouding.
Kop
Middellang; enigszins langwerpig.

Shamo (Nederlandse standaard)
Herkomst:
In Japan gefokt uit vechthoenders afkomstig uit India.
Algemene indruk:
Een zwaar, sterk bespierd, hooggesteld vechthoen met
zeer opgerichte houding, brede, aan de boeg afstaande
schouders en roofvogelachtige kop. Zeer temperamentvol.

Shamo kriel (Nederlandse standaard)
Herkomst:
Gecreëerd in Nederland en in 2013 erkend.

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

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 nek lijn volgt.
SNAVEL:
Kort, zeer stevig, sterk gekromd, geel of hoornkleurig.

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 nek lijn volgt; rood.
Snavel:
Kort, zeer stevig, sterk gekromd; geel of
hoornkleurig.

Kinlellen
Niet noemenswaardig; wel een ontwikkelde
keelwam; helder rood.

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

Oorlellen
Ovaalrond; klein; rood.
Ogen
Groot; niet te diep liggend; levendige uitdrukking;
parelwit, helder oranje toegestaan.
Hals
Tamelijk lang en dik; bovenin iets gebogen; tamelijk
goed ontwikkeld behang en tot op de schouders
dragend.

OORLELLEN:
Zeer klein, rood.
OGEN:
Parelwit tot oranjegeel.

Kinlellen:
Zeer klein of ontbreken geheel. Sterk
ontwikkelde, naakte keelwam die tot de
bovenhals reikt.
Oorlellen:
Zeer klein; rood.
Ogen:
Parelwit tot oranjegeel.

Rug
Tamelijk lang; vlak; afhellend.
Zadel
Overgang rug-staart goed afgedekt.

RUG EN ZADEL:
Breed, lang en vlak; zadelbehang spaarzaam en kort.

Kam
Drierijige, middelgrote, vast op de kop geplaatste
erwtenkam.
Snavel
Kort; sterk, weinig gebogen, geel met donkere
hoornachtige aanslag.

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.
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Algemene indruk
Een sterk bespierd, hooggesteld vechthoenkriel
met zeer opgerichte houding, brede, aan de
vleugelboeg afstaande schouders en
roofvogelachtige kop.

Hals:
Zeer lang en soepel, wordt rechtop, slechts
weinig gebogen gedragen; halsbehang kort en
spaarzaam ontwikkeld, omsluit alleen de
bovenhals van achteren en opzij, bereikt de
schouders niet. Bevedering vormt een zgn.
stierennek.
Rug en zadel:
Breed, lang en vlak; zadelbehang spaarzaam en
zeer kort.

Borst
Breed; zeer goed bespierd; tamelijk hooggedragen;
onbevederd borstbeen zodat de naakte huid
zichtbaar is.
Vleugels
Tamelijk lang; goed gesloten; vast aanliggend;
uitstekend boeg; onbevederde vleugelrozet.
Schouders
Breed; hoekig, hoog aangezet en uitstaand.
Staart
Tamelijk lang; enigszins geopend en afhangend
gedragen. De sikkels zijn tamelijk ontwikkeld en
dekken de staartstuurveren volledig af.
Dijen
Tamelijk lang; rond; goed bespierd; licht gebogen in
het hielgewricht.
Loopbenen
Tamelijk lang; niet te breed gesteld; rond; voorzien
van drie rijen schubben. Geel, donkere aanslag in
bijzonder bij de hen.
Tenen
Goed gespreid; geel; met krachtige, goed gebogen,
wit tot hoornachtig.
Bevedering:
Hard en krap; goed aanliggend; weinig dons
ontwikkeling.
Raskenmerken van de hen:
Behoudens geslachtskenmerkend onderscheid met
de haan, is de romp minder bespierd en langer en de
buik meer ontwikkelt.
Ernstige fouten
Te krachtig grote bauw; horizontale houding; korte
hals; te lage of te hoge beenstelling; te
hooggedragen staartdracht; op de liggende vleugels;
te korte grove kop; te grote kinlellen; te losse
bevedering; rode of anders kleurige veren.
Gewicht
haan: 2,1-2,6 kg, hen: 1,7-2,1 kg

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

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
buikbevedering te voorschijn.
LOOPBENEN EN TENEN:
Ruim middellang, zeer krachtig, fijn geschubd+ vier tenen,
de achter teen relatief klein en goed naar achteren
geplaatst; rechte sporen; geel; bij donkere varianten is
aanslag toegestaan+;voetzolen geel.

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 weinig 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 buikbevedering te voorschijn.
Loopbenen en tenen:
Ruim middellang, zeer krachtig, fijn geschubd;
vier tenen, geel, de achterteen relatief klein en
goed naar achteren geplaatst; rechte sporen.

BEVEDERING:
Zeer hard en krap, goed aansluitend

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.
Gewicht
haan: 4-6 kg, hen: 2,5-4
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Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen
verschillen van betekenis.
De houding van de hen is minder opgericht.
Ernstige fouten
Onvoldoende grootte; smal van bouw; slappe
spieren; losse bevedering; horizontale houding;
smalle schouders; korte hals; lange kop en/of
snavel; laag gesteld.
Gewicht
haan: 1,6-1,7 kg, hen: 1,2-1,3 kg

YAKIDO INFO

Yakido
Geimporteerd vanuit Japan naar Brazilie door Dr.Coimbra Filho.
Fokker in Japan was Dhr. Moreshita uit de Mie-prefecture

Bron: Japanse Hoenders en Dwerghoenders (1984)
door Wilfried Lombary (Belgie)

Yakido
foto Eigil Ploger (Denemarken)

Yakido
foto Shichiro Koyama (Japan)

YAKIDO
bron Backyardchicken

