
Algemeen 

Deze nationale show werd gehouden van 13 

t/m 15 december 2013 in de zeer goede 

geordende  Dormunder Westfalenhalle. Een 

grote, keurig verzorgde show in meerdere 

hallen met ruim 19.000 gevleugelde dieren 

waarvan 714 vechthoenders, 

langstaarthoenders en langkraaiers. De dieren 

waren opgesteld per categorie. Bij de grote 

vechthoenderrassen waren hennen en hanen 

gesepareerd. Voor de liefhebbers van deze 

categorie pluimvee was het beslist de moeite 

waard deze prachtige show te bezoeken.  

 

De Bundessiegerschau is de belangrijkste in Duitsland op federaal gebied. De 

titel van een winnaar is de hoogste onderscheiding fokken die je kunt 

verdienen. Deze wordt uitsluitend op de tentoonstelling uitgereikt. Deze 

tentoonstelling heeft een hoog niveau, ook als het op verkopen van dieren 

gaat. Vele dieren worden te koop aangeboden en ook daadwerkelijk verkocht. 

Met name aan buitenlanders, zoals Italianen, Engelsen en Ieren. 

 

 

GROTE HOENDERS. 

Grote hoenders waren ruimschoots vertegenwoordigt op deze tentoonstelling .  

Tweehonderdtwintig  grote vechthoenders kom je niet vaak tegen in een 

tentoonstellingsruimte. De Maleiers waren derhalve toch maar met 8 dieren  

ingeschreven waarvan er uiteindelijk maar 4 aanwezig waren. Ze waren  in de 

kleurenslagen  witpatrijs en wit. Erg jammer dat er maar zo weinig waren. 

Normaliter is dit ras op dergelijke tentoonstellingen vaak in grotere getalen 

aanwezig. De Maleier is in Duitsland altijd zeer populair geweest! Hiernaast op 

de foto een Maleier haan, witpatrijs. Hij behaalde het predicaat HV96. Prima 

stelling en bouw, de driebogenlijn mag er zijn. Vleugels zouden wat netter 

gevouwen en gesloten gedragen kunnen worden. De staartdracht is wat 

hooggedragen. Dit dier stond stevig op de poten wat niet altijd is bij Maleiers 

met dergelijke proporties.  

 Maleier haan van Karl Heinz Ernst 



De Shamo’s waren daarentegen waren  grotere hoeveelheid aanwezig, namelijk 54 dieren, in diverse kleurslagen. 

De kwaliteit was over het algemeen zeer redelijk, toch waren er enkele uitschieters zoals hieronder op de foto’s 

weergegeven uitmuntende tarwe haan van de bekende Shamo fokker Markus Döll en fraaie hen van Andre Abbing.  

           

 De gigantische zwarte Shamo haan, zwart van Andres Niehsen met het behaalde het welverdiende predicaat HV 96. 

Een pracht haan met de juiste proprties, een zeer fraaie schouderpartij en met een lange hals. Alhoewel de hals of 

deze foto niet fraai toont.  Het dier was in een zeer goede conditie met een geweldige glanzende bevedering. De 

kleur zwart was ononderbroken aanwezig. Het komt niet veel vool dat er toch wat tekenen van rood te bespeuren 

zijn. Vooral in de hals. Wat niet te zien is op de foto is zijn fraaie kop en parelwitte ogen. Op de kam was ook weinig 

aan te merken. Jammer dat het dier wat minder fotogeniek was. 

 

Grote Modern Engelse vechters waren op 

deze show goed vertegenwoordigd. Waar zie je nog 

dergelijke aantallen verschijnen? Een 25 tal dieren 

met redelijk goede kwaliteiten. Een hen, 

zilverpatrijs, van Matthias Reinecke behaalde het 

predikaat HV96. Zeer goed dier dat m.i. in haar 

stelling nog wat hoger mocht zijn. De haan van 

dezelfde eigenaar, welke zich op de foto niet bijster 

goed laat zien, was een bijzondere verschijning. In 

werkelijkheid droeg het zijn staart net boven de 

horizontaal. De ietwat te kleine kooi drukte het dier. 

Welverdiend predikaat HV96 !! 

 

            

De grote Oud Engelse vechters met 19 ingeschreven dieren, waarvan er  slechts 

13 zich in de kooien  bevonden waren ook nog in wat matige kwailiteit. De kleurslag 

zilver witpatrijs roodgeschouderd was duidelijk favoriet bij de inzenders.  Een patrijs 

hen, Ludwig Knemeyer  mocht er zijn. Deze typische dieren met status en elegance 

moeten meer op tentoonstellingen verschijnen. De parmantige hanenstralen vitaliteit 

en brutaliteit uit. Het zou een utopie zijn dat deze dieren in gelijke aantallen op 

tentoonstellingen aanwezig zijn als de kriel variant. Maar goed, 13 dieren is toch al 

heel wat, want sommige rassen zullen dit aantal niet halen! 

 



De grote Indische vechthoenders waren met weinigen. 11 stuks in de kleurslagen dubbelgezoomd 

(fasanenbraun) en Jubilee.  Over het algemeen redelijk dieren met slechts een uitblinkend koppel. Egon Schröder 

toonde een prachtige Jubilee haan en hen die respectievelijk een Hv96 en een V97 behaalde. De beenstelling zou 

nog wat breder mogen. De haan, die wat gedoken is tijdens de opname, heeft een prima type met hoog opgetrokken 

schouders en een fraaie nagenoeg horizintale staartdracht. Kortom, pracht dieren!! 

 

      
 

De grote Aseels, waarvan de kwaliteit niet was om over naar huis te schrijven, waren met 30 dieren, ruim 

aanwezig. Slechts enkele die een predicaat van sg93 of hoger hadden. De topfokker Markus Döll showde een fraaie 

roodbonte haan.  Een statig dier met een zeer fraaie stelling. Kijk eens naar het type de stelling van dit dier. Een echt 

vechthoen. Ook showde hij een witte haan die het in type en stelling beduidend anders is. 

 

  
 



Deze fraaie grote Sumatra haan van Franz Nuber 

met predikaat V97 mocht er zijn. Maar het is jammer 

dat zelfs in Duitsland dier dier een zeldzame 

verschijning wordt. Er waren er slechts vijf dieren. Met 

purperrode kopversierselen, de juiste donker 

olijfgroene kleur op de loopbenen behaalde hij een erg 

hoog predicaat.  

De kever groene glans die we op dergelijke dieren 

graag zien was ruimchoots aanwezig en de  eerste 

tekenen van meersporigheid waren ook al te 

bekennen.  

Fokkers van deze dieren moeten we in ere houden. Het 

is beslist geen gemakkelijk te houden ras. Denk 

bijvoorbeeld maar eens aan de staart. Om deze in 

goede conditie te houden zijn goede huisvesting en 

verzorging een eerste vereiste.  

 

 

De Tuzo’s waren ruimschoots aanwezig. In totaal 28 dieren en wel in meerdere kleurslagen; zwart, wit, blau, bont 

en AOC. De kwaliteit van de dieren mocht er zijn.  Alhoewel de de Tuzo’s in Duitsland wat aan de grove kant zijn. Ze 

zijn wat groter dan die in Nederland en België. Dit komt niet altijd ten goede van de sierlijkheid die ze wel moeten 

hebben. Hieronder een paar fraaie exemplaren die er mogen zijn. Een zeer goede blauwe- en een fraai witte haan 

van Dana Ströse. Deze dieren hebben een mooi klein formaat Tuzo’s met markante schouderpartij en een fraaie 

staartdracht. Er was ook nog een prachtig zwart exemplaar wat zich niet niet fotograferen helaas. 

 

       
 

 

 

 

 



VECHTKRIELEN 

Modern Engelse vechtkrielen 
 

  

De Modern Engelse vechtkrielen waren met 75 diertjes ruim vertegenwoordigd op deze tentoonstelling. 

Hierboven weergegeven een goudhalzig van Christof Kerkhof. Fraaie dieren die goed gesteld zijn en waarvan de 

staart en vleugeldracht er mag zijn. Je zult dergelijke dieren maar thuis in je kooien hebben.  

               

Een fraaie berken hen van Albert Engbers, een witte hen van Reiner Kämpfer (toepasselijke naam) en een zeer goed 

koekoek hennetje. Hieronder nogmaals een van de toppers van de Modern Engels vechtkrielen, een goudhalzige 

haan van  Christof Kerkhof. Keurig hooggesteld haan met voor een Modern Engelse Vechtkriel een prachtige kam. 



  

Oud Engelse vechtkrielen 
Verder waren er de kleurslagen Blauw zilverhalzig, oranje brüstig, berken blauw berken wit, koekoek “rebhuhnfarbig 

mit weiβen Federspitzen”. Hierbij waren fraaie dieren die zich met het voorbij lopen dikwijls automatisch stelden. 

Het was beslist de moeite waard dit ras een uitvoerig te bekijken. 

        

De Oud Engelse vechtkrielen met 63 diertjes in totaal waren van gemiddelde kwaliteit. Dit ras kan wellicht 

nog wat verbetering krijgen uit Nederland. Hierboven een haan en hen van Herbert Grondorf. Vervolgens een een 

ietwat slank haantje van Günter Krimm. Daarnaast een zeer goed blauw tarwe, iets te hoog gesteld hennetje van 

Christoph Mooren. Deze dieren verdienen het zeker om tentoongesteld te worden. 



  

Niet te vergeten hieronder een fraaie haan, zwart met messing rug van een ieders bekende Dieter Rüppel was een 

prachtige verschijning. De staart is nog wat rommelig en de kam hiel mag wat meer afgerond. Desalniettemin een 

erg fraai type. Proficiat. 

                    

Ko Shamo’s 
De Ko Shamo’s, 65 in totaal, werden niet altijd optimaal vertegenwoordigt. Vele predicaten kwamen niet hoger dat 

sg 92. Enkele uitblinkers, de hanen hierboven hadden een HV 96. De eigenaar van de witte haan Bernd Kippenhan 

wist een HV96 op de keurkaart te behalen, de tarwe en blauw tarwe haan van Karl Heller echter een V97!! Prachtige 

dieren met een fraaie halslengte en een mooi, kort compact lichaam.  

 



     

 

Indische vechtkrielen 

  

De Indische vechtkrielen, ook goed vertegenwoordigt net 61 dieren,  mochten er zijn. De witte haan van Erwin 

Ganβ behaalde een HV96, en de dubbel gezoomde blauwe hen zelfs een V97!. 

De dubbelegezoomde dieren van respectievelijk Moritz Kollhoff n Max Ulrich Röcker met HV96 en V97 waren zeker 

de moeite waard om ze eens aandachtig te bestuderen. Een geweldig mooie hen met zeer markante schouder en 

een fraaie brede stelling die weliswaar op de foto niet goed is waar te nemen. De staartdracht is wat wij wensen; 

laag!! Een echt bol bommetje die hen! 

 



    

Maleier krielen 
 

Er waren 33 maleier krielen aanwezig in de kleurslagen tarwe, blauw tarwe, dubbel gezoomd, witpatrijs en 

zwart. De twee toppes waren de hieronder afgebeelde tarwekleurige dieren van Bärbel Langer . De kwaliteit was 

ruim voldoende. Doch zijn de Maleier krielen in Duitsland wat aan de grove grote kant. Maar ja, dat begint in 

Nederland ook al de kop op te steken. 

 

          



       

Langstaart hoenders 

Hier onder een impressie van de ingezonden langstaarten. Dergelijke aantallen kom je in Duitsland nergens op een 

grote algemene show tegen. 

 

      



Helaas zij de foto’s niet van goede kwaliteit. Deze dieren waren gehuisvest in goede kooien doch in het donkerste 

gedeelte van de hal. Fijn mazig kippengaas is niet de ideale keuze want het zicht wordt hierdoor sterk belemmerd. 

Meer dan 150 langstaart hoenders waren vertegenwoordigt. Deze tentoonstelling is de show voor langstaarten. 

Phoeniks groot en kriel, Onagadori, Ohiki, Yokohama en Javaanse dwerghoenders 

Jeugd tentoonstelling 

Op de jeugd tentoonstelling waren enkele verrassende dieren met evenzo verrassende kleurslagen zoals witte 

Cubalaya’s, witpatrijs Madras Aseels en zilverhalzige Onagadori’s: 

      

 

Natuurlijk waren er op deze fantastische tentoonstelling veel meer dieren in verschillende soorten en kleurslagen te 

bewonderen. Bovenstaande is slechts een selectie van dieren die kwalitatief de boventoon voerde. 

Downloaden catalogus:  http://www.sv-zwerg-italiener.de/sites/default/files/2013_nationale_katalog.pdf 

http://www.sv-zwerg-italiener.de/sites/default/files/2013_nationale_katalog.pdf

