
Rheinische Landesverbandsschau  

Het was een tentoonstelling die er mocht zijn 

met in totaal 2800 gevleugelde dieren. Goed in 

hoogte opgestelde kooien met brede, ruime 

gangpaden. Overzichtelijk genummerde 

tentoonstellingskooien. Bij de grote 

vechthoenders was een duidelijke scheiding 

gemaakt tussen hanen en hennen. De hanen 

werden, waar nodig, visueel van elkaar 

gescheiden. Er was voldoende verlichting om 

de dieren goed te kunnen bekijken.  Er werd 

gezorgd voor voldoende voer en schoon 

drinkwater. De kooien waren aan de 

onderzijde allen voorzien van een jute rok. Ook 

was aan de aankleding op deze tentoonstelling 

gedacht met een bloemetje en zitbanken op de 

uiteinden van de kooi rijen. Tevens is op deze 

tentoonstelling altijd midden tussen de kooien 

een wijn stand waar je de gelegenheid hebt om 

samen met andere fokkers tussen de kooien te 

vertoeven.

 

Op vechthoendergebied was deze show een genoegen gelet op de grote aantallen grote hoenders en 

de kwalitatief goede dieren.  De “Club Deutscher Ur- und Kampfhuhnzüchter”  had hun clubshow 

ondergebracht op deze tentoonstelling.  



 

Zij hadden ook een stand ingericht waar geïnteresseerden terecht konden voor allerhande informatie 

op het gebied van vechthoenderrassen.  

 

Speciaal voor de vechthoenders met zeer hoge predicaten HV96 en V97 was een erepodium ingericht.  

 

De keurmeesters, de Belgen E. van Hoof, K. van Loy en de Duitsers J. Hartsberger en J. Dopheide 

keurden de grote rassen. G. Thiemeyer keurde de krielrassen.   Mannen met ruime kennis van 

hoenders en gespecialiseerd in vechthoenders. Dat genoemde Belgische keurmeester op de 



speciaalclubdag komen keuren zegt natuurlijk genoeg van hun kennis en het vertrouwen in hen. De 

keurmeesters keurden in totaal 366 vechthoenders, waarvan 46 krielen. 

Totaaloverzicht: 

 Vechthoenders groot: 320 

Vechtkrielen: 44 

Langstaart hoenders groot: - 

Langstaart krielen: 10 

Langkraaiers: 12 

 

Grote vechthoenders: 

Shamo 

Voor de liefhebbers van Shamo’s was er genoeg te zien. Een ongekend groot aantal dat 

tegenwoordig niet meer voorkomt op tentoonstellingen.  Er waren een 90 tal Shamo’s ingeschreven 

in de kleurslagen Dubbel gezoomd, Tarwe, Roodhalzig zwart, Zwart, Wit, Blauw, Koekoek, Bont en 

Blauwbont. In de AOC klasse: Colombia en Geel Zwartstaart. De topfokkers toonden hun beste dieren 

wat bleek uit de predicaten. Shamo fokker Michael Stempa stuurde 9 shamo’s in. Hij behaalde  

eenmaal HV96 en zelfs tweemaal V97. Ook shamo fokker Michael Döll die ook 9 shamo’s had 

ingezonden, behaalde driemaal HV96 en eenmaal V97. 

 

  

Shamo, fasanenbraun ofwel dubbelegezoomd, prijswinnaar met predicaat V97. Fraaie lange hals en 

kop. 



Eigenaar: Michael Stempa 

 

 

Shamo, gold-weizenfarbigtarwe, prijwinnaar met predicaat V97.Ook een fraaie langehals met relatief 

kort halsbehang. Zeer goede schouder en vleugelboeg partij.Eigenaar: Michael Stempa 



  

Shamo, Koekoek kleur met predicaat SG94, de stelling laat het wat afweten. Wel een fraaie kop. 

Eigenaar: E. Kirchenschläger 
 

 



 

Shamo, wit met predicaat SG95, zeer goede stelling, qua bouw is hij er net niet. Fraaie halslengte! 

Eigenaar E. Kirchenschläger 

 



 

In de AOC werd een fraaie Shamo geel-zwartstaart ingezonden door Michael Döll. Predicaat HV96 

  

Een Fraaie zwarte Shamo hen van Michael Stempa. Predicaat V97. 



 

Michael Stempa is op deze tentoonstelling de onovertroffen winnaar met Shamo’s. Fraaie dieren die 

menig vechthoenderliefhebber zullen bekoren. Hij gaf namens zijn club tijdens de tentoonstelling 

informatie bijeenkomsten aan de hand van de dieren. Met een goede duidelijke uitleg boeide hij 

menig geïnteresseerde. 

 

Aseel 

De grote Aseels waren dit jaar bij de “Club Deutscher Ur- und Kampfhuhnzüchter”  het ras van het 

Jaar. Deze werden gekeurd door keurmeester J. Dopheide. Er waren in totaal 40 grote Aseels in de 

kleurslagen Rotbunt (in NL patrijsbond), Wildkleurig, Dubbelgezoomd, Tarwe en Wit.  

 

 



Een zeer fraaie Aseel haan, tarwe met predicaat V97 

Eigenaar Dirk Böing 

 

 

Een duidelijk anders gebouwd fraai type Aseel haan. Met deze Patrijsbonte tekening zie je dergelijke 

dieren niet vaak. Predicaat V97.Eigenaar Michael Döll 

 

             
Links een fraaie  Aseel haan. Maar deze Patrijsbonte tekening is beduidend minder verdeelt en wat 

gelig. Rechts een overjarige haan met een geweldige bouw. Voor beide dieren, van dezelfde eigenaar, 

Ren Freier, het predicaat HV96. 

 



Yakido 

Een half Shamo die ooit werd gebruikt als sparringpartner voor de grote O-Shamo genaamd  Yakido. 

Een vechthoen ras uit Japan die je nagenoeg nooit ziet. Ofschoon deze dieren in Nederland niet 

erkend zijn , hieronder wat foto’s 

           

Een haan en hen van Thomans Pawlik, een van de weinige Duitsers die deze dieren houden. De staart 

van de haan is wat rijkelijk en staat erg hoog Predicaten: G91 en SG95 

Satsumadori 

De Satsumadori was op deze tentoonstelling goed vertegenwoordigt in twee kleurslagen, Wildbraun 

en silber-wildfarbig. In Japan noemt men deze kleurslagen respectievelijk Akasasa en Shirosasa. De 

kwaliteit was zeer goed te noemen. Eerst genoemde kleurslag is in Nederland nog niet erkend. 

   



De 34 Akasasa kleurige Satsumadori’s waren afkomstig van een zevental fokkers. Rainer Wiesner en 

Reinhardt Bensiek brachten de topdieren voor met meerdere predicaten HV96. 

  

Deze jonge Shirosasa Satsumadori ‘s van Reinhardt Besiek waren nog niet volgens fors genoeg. 

predicaat SG95 en SG94. 

Indisch vechthoen  

 

Een ras wat slechts mondjesmaat op tentoonstellingen te zien is, zijn de grote Indische 

vechthoenders. Ze waren hier met 54 dieren aanwezig in de kleurslagen Dubbelgezoomd, Jubilee en 

wit. Er werd kwaliteit getoond waardoor er hoge predicaten waren. Met name bij de 

dubbelgezoomde  hennen waren ongekend fraaie dieren. Van de tien hennen hadden er drie het 

predicaat HV96 en een V97.  



 

Indisch vechthoen hen, Dubbelgezoomd, van Karl-Heinz Hörrle met predicaat V97 

 

Indisch vechthoen haan, Dubbelgezoomd, van Egon Schröder met predicaat HV96 

 



 

Indisch vechthoen haan, Jubilee,  van Bernhard Kessler met predicaat HV96  

 

 

Indisch vechthoen hen, Jubilee van Karl-Heinz Hörrle met predicaat V97 

 

 

Oud Engels Vechthoen 



                 

De grote Oud Engelse vechthoenders werden ook massaal tentoongesteld in goede kwaliteit. 58 

dieren in verschillende kleurslagen, waarvan 6 met kuifje. Waar zie je dergelijke hoeveelheden nog 

verschijnen. De roodgeschouderd zilverpatrijs haan van Hans Klaus Hillesheim werd als beste 

beoordeelt met V97. De patrijs haan van dezelfde eigenaar kreeg SG95. 

Yamato 

          

Op deze tentoonstelling was de Yamato Gunkei mager vertegenwoordigt t.o.v. de andere rassen. 

Slechts 8 dieren, waarvan een uitblinker: Een tarwe kleurige haan van de bekende Belgische goede 

fokker en keurmeester Eddy van Hoof. Deze behaalde het predicaat HV96. De blauwe haan van Josef 

Hartsberger kreeg een SG95. Deze kleurslag is in Nederland nog niet erkend. 



Belgische Vechthoenders 

   

De Belgische vechthoenders , 8 Brugse vechters en 12 Luikse vechthoenders, waren van gemiddelde 

kwaliteit. Driemaal het predicaat HV96. De zwart roodhalzige haan van Stephan Torsten was de beste 

Brugse vechter. De berkenkleurige Luikse haan van Karlheinz Fritzsche werd in zijn klasse beste. 

Beide dieren met predicaat HV96. Ook in Duitsland zie je dat er Belgische vechters voorkomen met 

zowel purperrode als nagenoeg rode kopversierselen. Uitgaande van de Belgische standaard zijn  

purperrode kopversierselen bij beide kleurslagen voorgeschreven. 

Soendanees vechthoen en de Sumatra 

   

Twee rassen uit Indonesië. De beide Soendanese vechters waren er alleen in zwart. De kwaliteit liet 

wat te wensen over. Ook slechts een inzender, Markus Weber waar in het verleden betere dieren 

vandaan kwamen, had deze prachtige Javaanse hoenders meegebracht. E.e.a. geldt ook voor de 

Sumatra, welke ook slechts door een inzender was meegebracht, Franz Nuber. 

Al met al was er voor de liefhebber van grote vechthoenders meer dan voldoende te bewonderen. 

Dergelijk aantallen zie je slechts sporadisch op tentoonstellingen ingezonden. Over het algemeen kan 

ook vermeld worden dat de kwaliteit zeer goed was. Over de indeling van de kooien was enige 



discussie geweest. Uiteindelijk werd gekozen voor als eerste rijen met hanen en vervolgens de 

hennen van alle grote hoenders. Hierdoor liep de nummering van de kooien vanzelfsprekend niet 

synchroon aan die in de catalogus. Het was dus wel even zoeken wanneer je vanuit de catalogus een 

dier wilde opzoeken. Doch medewerkers van de tentoonstelling waren hulpvaardig in deze. 

Kriel hoenders: 

Op deze tentoonstelling waren opmerkelijk weinig  vechtkrielen ingezonden. 6 Aseel krielen, 18 Oud 

Engelse vechtkrielen en  20 Ko Shamo’s.  

Oud Engelse vechtkrielen 

        

Er waren van 2 inzenders dieren ingezonden. De kwaliteit was matig. Doch elke inzender had een 

uitblinker bij de hennen. Een fraaie patrijs hen van Walter Nippel  die met recht een HV96 behaalde. 

De patrijs bonte hen van Hans Festel behaalde echter een V97 (is de stelling niet wat hoog?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ko Shamo 

   

De kwaliteit van de Ko Shamo’s was over het algemeen zeer goed. Overigens hadden alle dieren al of 

niet zichtbaar een open vleugel. Enkele uitblinkers waren een Ko Shamo tarwe haan van Eddy van 

Hoof met een predicaat HV96 en een zwart-bont  haantje van Andreas Niehsen met SG95. De geel 

zwartstaart haan met eenzelfde predicaat van Henning Kruse mocht er ook zijn.  

Aseel Kriel 

 

     

De patrijsbonte haan en de roodbonte hen van Andres Schrammen met respectievelijk  de 

predicaten SG94 en HV96 waren de beste van de fokker. 



Samenvattend kan gesteld worden dat deze tentoonstelling, de 118de Rheinische 

Landesverbandschau met als deelname van de HSS der Ur- und Kamphunzűchter een fantastische 

show was voor vechthoen liefhebbers. Met het onderbrengen van de speciaalclub is een dergelijke 

show een echte aanrader. 


