
TERUGBLIK OP OPTIMUM AVIUM INTERNATIONAL 2016 

DÉ internationale tentoonstelling voor vechthoenders, langstaart- en langkraaihoenders. Een aantal 

jaar geleden kreeg ik het idee om een dergelijke tentoonstelling te organiseren omdat ik bijna zeker 

wist dat er behoefte aan zou zijn. Ondanks dat er door sommigen werd beweerd dat het kansloos 

zou worden. De trend was immers dat op tentoonstellingen steeds minder dieren ingeschreven 

werden. Niets is minder waar, maar ik heb samen met een aantal enthousiaste, ervaren mensen toch 

de stoute schoenen aangetrokken. Optimum Avium International 2015 werd georganiseerd in 

Roosendaal en gehouden op een prachtige locatie. De locatie was een scholengemeenschap met een 

ruime sporthal. Het resultaat was voor een dergelijke, eerste tentoonstelling geweldig. Er werden 

meer dan 400 dieren ingeschreven. Op verzoek van vele inzenders en bezoekers werd besloten een 

tweede editie te houden. Deze tweede tentoonstelling Optimum Avium International werd 

gehouden 16 januari 2016. Deze tentoonstelling overtrof onze verwachtingen. Meer dan 540 dieren 

werden ingeschreven, een ongekend aantal speciaalrassen dat haast op geen enkele tentoonstelling 

in Europa gezamenlijk geëxposeerd wordt.  

Totaal 543 ingezonden dieren 

 

Er werden 411 vechthoenders, 102 langstaarthoenders in groot en kriel en een dertigtal langkraaiers  

ingeschreven. We hadden als bestuur in 2016 meer dieren verwacht dan in 2015, maar dit aantal 

dieren zeker niet. Er werd besloten om geen kooien te gaan opstapelen. Een tweede sporthal van de 

scholengemeenschap werd ook in gebruik genomen. Deze sporthal werd speciaal ingericht met 

kooien van allerlei afmetingen, met name geschikt voor de langstaartrassen. Ook de langkraaiers 

werden in deze sporthal tentoongesteld. Deze separate zaal voor uitsluitend langstaart- en 

langkraairassen werd door de bezoekers gewaardeerd. Men vond het een unieke happening in een 

gezellige ambiance. De speciaalclub Optimum Avium voor langstaart- en langkraairassen , O.A.S.L.L. , 

had in feite een hal voor zichzelf. 

De in 2015 gebruikte sporthal werd volledig ingericht met kooien voor vechthoenderrassen. Dit jaar 

werden de Orloff hoenders opgenomen in het vechthoender bestand. Deze dieren worden immers in 

verschillende Europese landen als vechthoender beschouwd. Het ras kreeg dan ook veel bekijks. 

Tentoonstelling met internationaal karakter 

De  goede promotie, waaronder natuurlijk via dit medium met dank aan de redactie van Avilcuture-

Europe, en vanzelfsprekend de mond-tot-mondreclame werkten als een kaatsbal. Er waren veel 

meer inzenders en bezoekers dan in 2015. In totaal werden door 80 inzenders dieren in de kooien 

gezet. De inzenders kwamen zoals vorig jaar uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, maar er 

kwamen ook inzenders uit Italië, Polen en Bulgarije. Alle inzenders waren zeer enthousiast. Het leek 

wel of de tentoonstelling al jaren werd georganiseerd als je met hen sprak. Zelfs heden ten dage hoor 

je fokkers zeggen dat ze hun fokprogramma hebben gemunt op Optimum Avium International. 

Bijzonder! 

 

De vechthoenderrassen 

De kwaliteit van de ingezonden dieren was over het algemeen zeer goed te noemen. De ingezonden 

vecht-, langstaart- en langkraaihoenders waren zeer gevarieerd. Er werden vele Aziatische 

vechthoenderrassen ingezonden. Bij de grote hoenders waren dit Shamo’s, Maleiers, Madagaskars, 

Aseels in drie variaties, Tuzo’s, Yamato’s, Yakido’s, Indische vechthoenders, Oud- en Modern Engelse 



vechthoenders en natuurlijk niet te vergeten het grote aantal, 37, Belgische vechthoenders van het 

Luikse-, Brugse- en Tiense type. Het hoogste aantal van een ras  was de Shamo. Van dit ras waren er 

72 dieren in tien kleurslagen. Algemeen kampioen van de grote Aziatische vechthoenders werd een 

Patrijsbonte Aseel hen van P. v.d. Broek. Algemeen kampioen grote Europese vechthoenders werd 

dhr. J. Kessler (D) met Indisch vechthoen Jubilé hen.  

Bijzondere ingezonden grote vechthoenders waren de Madagaskar hoenders met hun kenmerkende 

kale hals,  het Frans vechthoen ‘’combattant du nord’’ en het Oud Engels vechthoen, Oxford game.  

Tevens werd door dhr. S. Henot het Belgisch - Limburgs Vechthoen ter introductie voorgebracht. Alle 

rassen die weinig tentoongesteld worden. 

 

Bij de vechtkrielen werden een negental assen ingezonden. Het  hoogste aantal van een ras was bij 

de Ko Shamo’s. 61 dieren met een zestal kleurslagen. Verder waren er de rassen Modern- en Oud 

Engelse vechtkriel, Indische vechtkrielen, Aseelkrielen, Luikse- en Brugse vechtkrielen, Shamo krielen 

en de kleine Tosa Chibi. De algemeen kampioen bij de Aziatische krielen was een witte Ko Shamo 

haan van combinatie Brouwers. Bij de Europese vechtkrielen was het een Luikse vechtkriel hen, 

kleurslag zwart goudhalzig van dhr. R. Piro (B). De kwaliteit van de Belgische vechtkrielen was 

overigens uitermate goed. Ook bij de Oud Engelse vechtkrielen was er onder de ruim veertig 

ingezonden dieren zeer goede kwaliteit te bespeuren. Het beste dier van het ras was een haantje 

met kleurslag zwart messing rug van dhr. D. Rüppel (D). U misschien bekend als organisator van de 

German Open, een vrije vechthoendertentoonstelling in Duitsland. 

Er werden zoals eerder vermeld ook voor het eerst Orloff hoenders groot en kriel ingezonden. Dhr. E. 

Lenaerts (B) behaalde 96 punten met een fraaie Rood Porselein hen. Dhr. J. van Vessem stuurde een 

fraaie witte haan in die beslist niet mocht ontbreken. In totaal werden 17 Orloffs ingezonden. We 

hopen als organisatie dat meerdere fokkers van dit bijzondere ras ook de weg naar Roosendaal 

weten te vinden. 

De langstaart- en langkraairassen. 

De langstaarthoenders werden tijdens deze tentoonstelling als op geen andere in de schijnwerpers 

gezet. De dames van de speciaalclub O.A.S.L.L.  mw. W. Zwart en B. van der Meer waren zeer 

tevreden met het aantal gevarieerde, ingezonden dieren. Doordat deze dieren in een ruime separate 

hal waren ondergebracht, samen met de langkraaihoeders, kon de inrichting net even anders. Het 

was een gezellige ambiance waar fokkers van de meest zeldzame rassen elkaar bij uitzondering live 

ontmoeten. De rassen die werden ingezonden waren Minohike, Ohiki, Onagadori Phoenix, 

Schijndelaar Shôkuku, Satsumadori (is uiteraard ook een vechthoen) Sumatra en Yokohama. 

Werkelijk geweldig mooie met hun dikwijls weelderige en/of lange bevedering. De uitblinkers waren 

een zilverpatrijs Onagadori haan van dhr. J. Bijl. Dit fraaie dier werd op een statief op een podium 

geëxposeerd. Hij werd algemeen kampioen van de langstaarthoenders.  Zij zeer lange staart was een 

eyecatcher voor het publiek. De zeer fraai Yokohama krielhaan wit roodgetekend van dhr. J. 

Vandewalle (B) was een waardig algemeen kampioen. De Schijndelaars, die werden ingezonden door 

de creator van het ras,  dhr.R. Kaasenbrood uit de gelijknamige plaats Schijndel in Brabant, toonden 

zich zeer statig in de kooien als Nederlands ras tussen haast alle andere Aziatische rassen. Zijn witte 

grote haan werd reservekampioen. Wat een prachtig ras! De op een na beste langstaartkriel werd 

een zilverpatrijs Ohiki haan van dhr. I. Meester. Dit kleine ras met haar markante, volle en bolle 

weelderige staartpartij was ruim vertegenwoordigd in de kleurslagen patrijs en zilverpatrijs. Een 

bijzondere verschijning in de hal met langstaarten was een koppel Vietnamese Ga Dong Tao 



hoenders van dhr. S. Rozkowski uit Polen. Deze onder de O.A.S.L.L. vallende hoenders hebben erg 

dikke loopbenen die zelfs niet voorzien kunnen worden van een poot ring.  

De langkraaiwedstrijd werd gehouden op een afgesloten binnenplein waar de hanen zonder 

aanwezigheid van publiek in alle rust konden kraaien. In speciaal geprepareerde kooien werden de 

dieren, vier op een rij, voor de microfoons gezet. Binnen, achter de ramen, werd door een jury van 

vier personen niet alleen de lengte, maar ook de kwaliteit van de kraai beoordeeld en genoteerd. 

Anders dan het jaar ervoor werd in de eindbeoordeling ook het uiterlijk beoordeeld en in het 

eindpredicaat meegenomen. De rassen die deelnamen waren de Denizli horuzu, Kosovo Drenica, 

Koeyoshi, Totenko en Tomaru. Ook de Indonesische Ayam Ketawa, lachende haan,  was aanwezig en 

werd geëxposeerd in een authentieke kooi op een stellage. De kraaiwedstrijd werd zeer goed 

bezocht en door velen als indrukwekkend ervaren. De beste langkraaier was en prachtige Tomaru 

van dhr. L. van Looveren (B). Op de tweede plaats kwam de Denizli horuzu van dhr. Periquet (F). De 

langkraaiwedstrijd was wederom een goed georganiseerde, aantrekkelijke attractie voor bezoekers 

en inzenders uit allerlei Europese landen. 

OPTIMUM AVIUM INTERNATIONAL  2017 

Met gegevens zoals toename van 45% meer inzenders en 35% meer dieren kan gesteld worden dat 

er ook een duidelijke behoefte is aan een dergelijke tentoonstelling onder Europese fokkers en 

liefhebbers van deze speciale rassen hoenders. Daarom heeft het bestuur besloten door te gaan met 

het organiseren van Optimum Avium International. Besloten is dat op 14 januari 2017 OPTIMUM 

AVIUM INTERNATIONAL wordt georganiseerd op dezelfde locatie in Roosendaal. Nieuw is dat er 

gekeurd gaat worden conform de Europese Standaard. D.w.z. dat er geen enkel dier meer wordt 

uitgesloten van een predicaat. Natuurlijk blijven er hoenders bij die niet in de Europese standaard 

vermeld staan. Deze dieren komen in de AOC of VK klasse. Alle dieren dingen mee naar de 

interessante prijzen. En wie weet wint u een gewild exclusief  Optimum Avium trofee! 

We hopen natuurlijk dat de nieuwe tentoonstelling even goed of nog beter bezocht zal worden als 

die van 2016. Om dat te bewerkstelligen is de PR fabriek in volle gang. Het vraagprogramma zal begin 

juli gereed zijn en op de website www.optimumavium.com geplaatst worden. Ook worden per post 

vraagprogramma’s gestuurd naar zo’n 400  fokkers in binnen- en buitenland. 

Tot 14 januari 2017 tijdens Optimum Avium International! 

Namens het voltallige bestuur, Adrie Brouwers. 

http://www.optimumavium.com/

