
 

 

De 2de clubmeeting van de Kogata Shamoclub werd gehouden op zondag 28 september 2014 j.l. in Kerkwerve, 
Nederland ten huize van lid Rick van der Klooster. 

De relatief weinig ingezonden dieren waren van goede kwaliteit. Ze werden getoond als koppel in separate kooien 
op de vloer, zoals dat in het land van herkomst, Japan, gebruikelijk is. De clubmeeting was vooral een enerverende 
en leerzame netwerk dag, waarbij de sfeer en het saamhorigheidsgevoel erg goed waren. Het was fantastisch weer 
en voor de catering kan vermeld worden dat het aan niets ontbrak. 

De kooien waren genummerd en de dieren straalden in de zon. 

 

Hieronder staan een paar koppels witte Ko Shamo’s van Jonathan ’t Kint die, zoals een echte Ko Shamo betaamd, 
met een erg goede krappe, harde bevedering hebben. De haan heeft een prachtige schouderpartij. 

De Ko Shamo’s waren allen in goede kwaliteit. Deze werden door de voorzitter van de Kogata Shamoclub aandachtig 
bestudeerd en becommentarieerd. Ook waren er Yamato’s en Chibi’s aanwezig die veel aandacht trokken tijdens de 
meeting. De aanwezige leden van de club konden na de middag in een stemronde hun voorkeur koppel aangeven 



wie als winnaar met het beste koppel moest worden uitgeroepen. Het beste koppel dat door een 
grote meerderheid werd uitgekozen werd een koppel Ko Shamo’s in tarwe kleur van 
ondergetekende. Met name de haan trok veel aandacht van de leden en was onderwerp van gesprek.  
De prijswinnaar werd gefeliciteerd en kreeg uit handen van de voorzitter het boekje “Yamato Gunkei 
and Ko Shamo” van Shinichi Zenimoto en Geert Coppens. 

Hieronder het winnende koppel met een separate foto van het haantje. 

                     

Ook werd een zilvertarwe koppel Ko Shamo’s geshowd met een fraaie schouderpartij bij de haan en de hen. 

  

De kleur voldoet beslist niet aan de verwachting van de beschrijving Zilvertarwe in de standaard. 



De Chibi’s waren ook vertegenwoordigd in zeer redelijke kwaliteit.  

  

De enige ingezonden Yamato’s waren van excellente kwaliteit. De haan was nog wat jong, maar de kop was al 
redelijk volgroeid. Dit belooft wat volgend jaar. De hen was een uitblinker. Kijk maar een naar het kopje!! 

        

Al met al kan gezegd worden dat deze 2de clubmeeting een 
geslaagde dag was. De voorzitter, naast een zichtbare trotse 
winnaar, mag tevreden zijn. Doch hij gaf wel aan dat de opkomst 
van de leden en de aantal ingezonden dieren groter zouden 
mogen zijn. Natuurlijk is het een utopie dat alle leden van de 
Kogata Shamo club aanwezig kunnen zijn met bijvoorbeeld 
minimaal 6 dieren. Toch mag je daar altijd op hopen. Tenslotte 
waren er Duitse, Belgische en Nederlandse inzenders vanuit 
verre oorden aanwezig. Op naar de 3de clubmeeting. Het eerste 
clubblad was een groot succes en een blad om meerdere malen 
de interessante onderwerpen te lezen en de afgebeelde foto’s 
van erg goede kwaliteit te bewonderen. Binnenkort komt het 2de 
clubblad uit. Dit zal een dikkere uitgave worden met nog veel 
meer foto’s van onze Japanse vechthoenders uit Japan en 
Europa. Dus ik zou zeggen, wordt lid van de Kogata Shamo Club.                
Adrie Brouwers (2-oktober 2014) 


