Ras van het jaar Ras van het
Een toekomst voor de Hagenaar?!
Tekst: Dick de Hoogd, Thom Laming, Hennie Schwarz, en Rein Slikker

Hoe ziet de toekomst eruit voor het ras van het jaar 2017, de
Hagenaar? De redactie legde deze vraag voor aan de voorzitter
van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(NBS), Thom Laming, de pr-man van de NBS, Rein Slikker, en de
Hagenaarfokkers Hennie Schwarz en Dick de Hoogd.
Eeuwenlang was het houden van duiven
voorbehouden aan de adel en de gegoede
burgers. In de vorige eeuwen werd de duivensport vooral in Amsterdam een sport
van de gewone man. Honderden liefhebbers lieten hun duiven vliegen, die ze in
hokken op zolder of op het dak hielden.

Belangstelling daalt
Nu zien fokkers van de Hagenaar de
belangstelling voor het duiven houden
(dus ook voor de Hagenaars) dalen. Vergrijzing is een groot probleem, omdat er
geen nieuwe houders bijkomen en vanuit
de jeugd weinig animo is.
Daarnaast mogen in veel gemeenten geen
duiven meer gehouden worden. Ook doet
het digitale tijdperk en vaak op vakantie
gaan de duivensport geen goed.
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Vliegtypes en sierduiven
Zeldzame rassen hebben meer kans op
een toekomst als ze voor een bepaald doel
worden ingezet. Dat kan in het geval van
duiven de vliegsport zijn of het houden als
sierduif. De Hagenaar is een vliegras. Voor
veel mensen is dat aantrekkelijk vanwege
vliegacrobatiek en duurvermogen. Maar
vliegduiven moeten wel met andere rasEen kijkje in het duivenhok van
Hennie Schwarz

Extra aandacht pr
Dit jaar heeft de SZH samen met de
FNT, waar de Hagenaar onder valt, extra
aandacht gegeven aan de pr van het ras,
met onder andere een uitdeelansichtkaart en een kleurplaat voor kinderen.
Ook op 6 juni bij het aanbieden van de
Brandbrief in Den Haag en op de Beleef
Landleven was er extra aandacht voor
de Hagenaar.

sen te houden zijn. De Hagenaar zal in de
optiek van Thom Laming altijd een ras in
de marge zijn, omdat het weliswaar een
erg mooi ras is, maar slecht met andere
rassen samen te houden is vanwege de
agressiviteit, die je vaak bij dit ras ziet.
Overigens is er volgens de fokkers verschil tussen het vliegtype en de tentoonstellingsduif. Het vliegtype Hagenaar is
langer en smaller en heeft een spitsere
kop. De sierduif Hagenaar heeft een korter lichaam en is veel breder in borst en
dieper gesteld door het inkruisen met de
Kingduif. De Kingfactor bij de tentoonstellingsduif maakt dit type ook minder slim
en alert dan het vliegtype.

Specialisten en raseigenschappen
De Hagenaar is een prachtige witte duif
met spierwitte ogen en een horizontale stand. Daarnaast probeert Hennie
Schwarz ook de agressiviteit uit de Hagenaar te fokken. Het ras zou als tentoonstellingsduif het beste alleen door echte

ZeldzaamHuisdier

10-11-17 12:04

an het jaar Ras van het jaar Ras van het jaar Ras van het
vullen. Extra aandacht aan het ras geven
op clubdagen, een aantal stimulerende
maatregelen bedenken en verder ontwikkelen zou het ras aantrekkelijk maken,
vooral voor liefhebbers van vliegduiven.
Probleem is echter dat het aantal fokkers
dat geneigd is zich hiermee bezig te houden, klein is.

Wilma Taks

Sierduif Hagenaar

specialisten gehouden kunnen worden
die zich toeleggen op de raseigenschappen. Zo is Bennie Vredegoor een fanatiek
liefhebber van de Hagenaar in het oosten
van het land, terwijl Hennie Schwarz en
Dick de Hoogd vlak bij Amsterdam zitten.
Dit is dus interessant voor de verspreiding
van fokkers van het ras.
Als stimuleringsmaatregel om nog meer
specialisten te vinden verdeelt Hennie
Schwarz Hagenaars over het gehele land
en hoopt dat dit leidt tot meer blijvende
fokkers. Maar zijn ervaring is dat maar
weinig fokkers het volhouden.

Ras aantrekkelijk maken
De speciaalclub Fokkersvereniging van
Nederlandse Tuimelaars (FNT) zou bij het
in stand houden van het ras een belangrijke voortrekkersrol kunnen en moeten
spelen. Ook de vereniging van vliegduiven
(VDS) zou een positieve rol kunnen ver-

Uitstekend ras voor educatie
Ongetwijfeld is de Hagenaar een uitstekend ras voor een educatieboerderij, kinderboerderij, zorgboerderij of zeker ook
het Openluchtmuseum of Artis. Dit zou
dan in combinatie moeten met bijvoorbeeld een Amsterdams duivenplat met
uitleg over de liefhebberij van het elkaars
duiven afvangen in de jaren vlak voor en
na de oorlog in Amsterdam en Den Haag.
Maar wie verzorgt ze? Voeren kan iedereen, maar voor koppelen, uitbroeden en
goede dieren uitzoeken heb je een fokker
nodig met kennis van zaken.
Verzorging vaak drempel
Een drempel voor een stadsboerderij of
museum is vaak de juiste verzorging van
de dieren. Het zou mooi zijn als fokkers
hun dieren op zo’n locatie willen houden. Maar daar zullen weinig fokkers voor
warm lopen, omdat men in Nederland de
dieren liever thuis wil houden. In Duitsland ligt dat anders. Daar staan dierenonderkomens op een stadsboerderij of
volkstuincomplex.
Ook moet de huisvesting van duiven op
kinderboerderijen voldoen aan bepaalde
eisen in verband met ziekten. De duiven

Bondsshow
Van 18 t/m 20 januari vindt de jaarlijkse
bondshow in Boskoop plaats. De NBS,
fokkers van de Hagenaar en de SZH
werken samen met het CGN (dat in
2018 duivenrassen gaat opnemen in de
genenbank) aan een invulling van promotie van duivenrassen en aan meer
variatie op het duivenplein.
www.sierduif.nl/nbs-bondsshow-inboskoop-hazerswoude

kun je niet los laten vliegen in de grote
stad of in gebieden waar veel roofvogels
zijn. Een ren met een aantal duiven zou
dan een mooie oplossing zijn. Maar daarbij moet men wel rekening houden met
het dominante karakter van de Hagenaar.

Grootschalige promotie
Volgens fokkers zou een grootschalige
promotie via vakbladen zoals Kleindiermagazine ook helpen. Promotie via stadsbladen en landelijke dagbladen of tv-programma’s is te kostbaar.
Rein Slikker ziet vooral mogelijkheden in
het anders inrichten van tentoonstellingen, zoals de Championshow. Zoals een
aparte hoek voor de Hagenaar met een
extra prijs. En niet allemaal kooien met
dezelfde rassen op een rij, maar meer
afwisseling. Dat is aantrekkelijker voor het
jongere publiek. We moeten mikken op
gezinnen en jonge houders. =
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