
Clubdag 2014 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland 
 
 
 
 
 
 

Deze clubdag werd wederom gehouden op zaterdag 27 september 2014 in het A.K.V. gebouw te 
Amersfoort alwaar door de leden ruim 108 vechthoenders en vechtkrielen werden dieren tentoongesteld. 
Voorafgaande aan de keuring van deze dieren werd een jaarvergadering gehouden. Hier werden een 
aantal interessante zaken besproken en ingebracht.  

Zeker de moeite waard om te 
vermelden is het feit dat de onlangs 
afgetreden bestuurslid Ferdinand van 
der Wal werd benoemd als erelid. Dit 
club wegens zijn zeer verdienstelijke 
inbreng in de afgelopen decennia.  
Ook werden de vele gewonnen 
ereprijzen die gewonnen werden in 
tentoonstellingen in den lande aan de 
leden uitgereikt. Bekende en minder 
bekende leden werden persoonlijk of 
postuum geëerd met een mooie rozet 
met het logo van de VFN. 
 
Ook interessant om te vermelden is 
dat het onderwerp ‘’de open vleugel 
bij de Ko Shamo’’ weer ter tafel kwam 

en tot discussies leidde. Ondergetekende vroeg middels een ingebracht stuk aan het bestuur na te gaan of 
er draagvlak is onder de leden voor het tentoonstellen van Yamato’s en Ko Shamo’s met open vleugel 
zonder deze uit te sluiten van bekroning. De voorzitter, dhr. H. Nijenbrink zegde dit toe. Binnenkort krijgen 
alle leden een brief hierover. 
Na de jaarvergadering werd begonnen met de keuring van de meegebrachte dieren. De keurmeesters 
waren Karel van Loy, Wim Voskamp en ondergetekende. De tentoongestelde dieren waren over het 
algemeen van goede kwaliteit. Er werden ook wat niet erkende kleurslagen en rassen ingezonden. De 
eigenaren van deze dieren zijn altijd zeer nieuwsgierig naar de opinie van de keurmeester en van de leden 
van de VFN. Uiteraard zijn dat altijd interessante dieren voor de keurmeesters.  Zo werden zwerte Tosa 
Chibi’s, tarwe, blauwtarwe en porseleinkleurige Shamokrielen ingezonden. Ook een witte en 
koekoekkleurige Yamato was te zien. 

      
 
De Tosa Chibi’s werden tentoongesteld door Cees Benschop, een enthousiast fokker van rariteiten onder 
de vechthoenders. De Yamato’s van Henk Hatzman, waren nog erg (te) jong om te beoordelen helaas. 
 



 
De patrijsbonte Aseel van Peter van de Broek, welke de uiteindelijk winnaar werd van de 
clubtentoonstelling is hier in minder goede foto kwaliteit weergeven. Proficiat Peter. Hij heeft in de 
afgelopen jaren bewezen door het inzenden van goede kwalitatieve Aseels dat hij een goed fokker is met 
kennis van zaken. Ook de blauwtarwe Aseel hen van zijn compaan Guus Hendriks mocht er zeker zijn. 
 
Op de tweede plaats onder de grote hoenders was de Maleier hen van Tom Rhebergen. Een fokker 
waaraan je de Maleier kunt overlaten. Wat heeft deze man in de afgelopen jaren prachtige Maleiers 
voorgebracht. Hij is een zeer enthousiaste fokker die zich met name richt op dit prachtige oer ras. 

 

  
 
Tom poseerd met terecht trots met zijn Maleien hen. De kop van deze hen mag er zijn! 
Wat niet mag ontbreken op een clubdag van de VFN is natuurlijk de sinds kort erkende 
Satsumadori in de zilverwild kleur. Ook werd er een in rood ingestuurd van zeer goede kwaliteit.  

                      
De staartdracht van deze jonge haan is wat hoog, deze zal volgroeid zeker juist gedragen worden. 



Er werden vijf Shamo’s ingestuurd 
van gemiddelde kwaliteit. Een hen 
had een erg mooie kop. Door dhr. 
Gloudemans werden zeven Brugse 
Vechters van goede kwaliteit 
getoond in de kleuren Blauw en 
zwart. Deze imposante dieren zijn 
een lust voor het oog en geven de 
clubdag een geweldige impuls. 
Deze fraaie haan mist nog een wat 
vollere staartbevedering. Dit is een 
kwestie van geduld. 
 

Verder werden er nog een tweetal andere grote hoenderrassen ingezonden, namelijk de Ayama 
Cemani’s van Tom Rhebregen en de Indische vechthoenders van Stefan Lust. 

 
Bij de krielhoenders werd Stefan Lust de 
terechte winnaar met een Jublie kleurige 
Indische vechtkriel. Een fraai diertjes waar je 
een pingpongbal tussen de schouders kon 
leggen. Fraaie vleugeldracht en… dit dier was 
zeer rustig. Goed geconditioneerd Stefan!! 
  
 
 
 
 
 
 

 
Onder toeziend oog van bestuurslid VFN Harald Asbreuk 
is keurmeester Karel van Loy bezig met het keuren van 
dwerghoenders. In dit geval Oud Engelse vechtkrielen 
van Roul van Eekelen. Prachtige dieren van een 
doorgewinterde fokker die altijd met zijn dieren meedoet 
in de top! 
 

Het fraaie brede kopje van een Ko Shamo van Henk 
Hatzman mag er zijn. Henk bracht een aantal 
potentiele fraaie dieren voor die weliswaar in 
Nederland nog niet erkend zijn qua kleurslagen. Er 
waren in totaal zo’n 18 Ko Shamo’s van diverse 
fokkers. Ook nieuw lid, Ronny Koopmans, bracht een 
aantal zeer goede Ko Shamo’s voor. Hij bracht zwarte 
en witte Ko’s voor die in een niet mis te verstane 
kwaliteit waren. 
De Maleierkrielen en Modern Engelse vechtkrielen 
waren in zeer goede kwaliteiten te bewonderen.  Met 
name de dieren van respectievelijk Tom Rhebergen 
en Wim Voskamp. De Aseelkrielen van de heren Dries 
Willems, Roel van Eekelen en Stefan lust mochten er 
zijn. 

 
Al met al kan gezegd worden dat deze clubdag een geslaagde dag was met een goede sfeer en 
saamhorigheidsgevoel onder de fokkers. Ik hoop dat al de fokkers met hun dieren ook present zullen zijn 
op de nieuwe tentoonstelling, rassenkeuring OPTIMUM AVIUM in Roosendaal op 17 januari 2015. 
 
Adrie Brouwers. 2-10-2014. 


