Zwart sprenkel van Sytze de Bruine,

stand op de foto is te opgericht.

Andalusië blauw, van Daan Admiraal, winnaar op bondshows op foto stand
wat te afhellend.

De Kleurpostduiven,
krijgen voet aan de grond

Als we teruggaan is het nog niet zo lang geleden dat op 7 november 2013 de conceptstandaard van de
Kleurpostduif is aangevraagd door de Schoonheidspostduivenclub in Nederland. En vijf jaar verder zijn
er bijna elk jaar wel aanpassingen vooral in het kleurenspectrum.
Tekst: Gerard Adriaanse
Foto’s: Sytze de Bruine
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Poederzilver geband van Eldert van Vliet, een ware rasvertegenwoordiger.

Jos Kleinen uit Limburg -een postduivenman in hart
en nieren-, was een van de animators in het begin
Nu is dit overgenomen door Eldert van Vliet, Barry Croes
en Daan Admiraal en anderen. Door het hele land worden
op show momenteel kleurpostduiven ingezonden, en er
komt lijn in, vooral in de types, stand en koppen. Het is
een goed NBS besluit geweest om de dubbele ring toe te
staan bij dit ras, zodat de liefhebbers nog mee kunnen
doen op vluchten van de NPO en showen bij de NBS.

Naamgeving
Als je Marktplaats bekijkt onder de kop duiven worden er
dagelijks Kleurpostduiven aangeboden. Als 20% hiervan
fokker/inzender zou zijn dan is er weer ledengroei bij de
bond. Een schone taak voor het bestuur en de leden. We
werken eraan om de kleuren die erkend zijn zo standaardmatig mogelijk te fokken, volgens het kleurenblok.
Bij de postduivenliefhebbers (NPO) zijn er kleurnamen
in omloop waarvoor wij een andere benaming hebben,
noem bijvoorbeeld Sionduiven wat gelijk staat bij ons als
geelzilver geband en geelzilver gekrast. Ook de zwartgetijgerden staan onder de naam van Scherens-Vangramberen, in de postduivenwereld komt het vaker voor dat een
goede fokker/vlieger zijn naam verbonden krijgt aan een
kleurslag. Zou natuurlijk mooi zijn als dit alles ook bij ons

Holblauw, van Eldert van Vliet trekt op foto borst wat op.

zou worden doorgevoerd, maar ik denk dat dit onwerkbaar
wordt. Een voorbeeld is de choco (wordt in de volksmond
Meulemans genoemd) die apart beschreven wordt in
de standaard, Rubella ook z’n naam die het dichtst bij
de kleuren van de Cauchois duiven komt, kortom volop
werk om goede beschrijvingen waar eenieder zich in kan
vinden.

Kleurenpalet
Momenteel zijn op de shows de poederblauw geband/
gekrast, lahore zilver, geelzilver/kras de toonaangevende
kleuren. Maar het kleurenpalet wordt steeds verder uitgebreid, zodat we nu ook al mooie dieren zien in Andalusië blauw, zwartsprenkel en veelkleurig. Een gewenste
oplossing in de aanvraag van kleuren zou kunnen zijn,
om alle kleuren die bij de andere postduivenrassen erkent
zijn, te erkennen voor de Kleurpostduif. Dit maakt het nog
interessanter voor (aspirant)fokkers.

Raskenmerken
Waar we zo’n 5 jaar geleden nogal verschil in types zagen is
er nu al een aardige uniformiteit, de stand is vaker een probleem. Sommige kleurslagen zijn hiervoor wat gevoeliger
dan andere, een rustige duif met gewenning aan de kooi
laat meestal de raskenmerken goed zien. Raskenmerken
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maar een goede verdeling ook in de staart. Bij de ernstige
fouten staat niets over kleur en tekening vermeld, maar het
spreekt voor zich dat als deze onvoldoende is, dit nooit een
hoge beoordeling kan geven. Een bijzonder erkende kleurslag is choco. Kop, hals, borst, vleugels, schouders bordeauxrood, enige groenglans in de hals; rug, buik, staart
en kiel zijn minder intensiefrood met blauwe aanslag; een
staartband bij deze kleurslag is toegestaan.

oie
Het mode
aan sto
Kleurpis...
duif

zoals in de standaard zijn omschreven zijn: Krachtig postduiventype, middelhoge stand en licht opgerichte houding. Nu is krachtig een omschrijving die je op verschillende manieren kan interpreteren, we bedoelen hiermee
gespierd, glad in bevedering en goed in de hand -zeker
niet groot, grof, plomp- met de vleugels naast het lichaam,
maar een duif die ook klaar is om op te vliegen. Smalle,
lange, zonder borstvulling en korte vleugels zijn ook niet
aan de orde, alles in verhouding. Hierbij is de stand ook
van belang middelhoog, een te hoge stand (lange benen),
of te diep gesteld, een opgerichte houding waardoor borst
en onderlijning niet te beoordelen zijn, of een te vlakke
stand zijn niet gewenst. De rugbelijning moet gelijkmatig overgaan in de staartbelijning, deze is afhellend. Een
strakke vleugeldracht maakt het geheel compleet. Als type
en stand beoordeeld zijn, dit gebeurt hoofdzakelijk in de
kooi, gaan we over naar kleur en tekening.
Kleurpostduif, de naam zegt eigenlijk al genoeg, het
moet een aansprekend geheel zijn. De kleuren zijn goed
omschreven in het kleurenblok van de NBS, ook hier is
de interpretatie ervan belangrijk. Het is nog steeds een
jong ras in opbouw, dit wil niet zeggen dat er een vrijbrief
wordt gegeven, maar opbouwend keuren is gewenst. Er
worden prachtige kleuren geshowd, maar het blijven
postduiven zodat er zeker bij diverse dieren een poedervorming aanwezig is wat de intensiteit van de kleur soms
niet ten goede komt. Vooral zwarte kleurslagen hebben
hier mee van doen, maar veel poeder geeft ook de vitaliteit
aan van de dieren, daarom is de intensiteit van de kleur
iets minder van belang. Bij bont moet het ook echt bont
zijn, niet zo maar een verdwaald gekleurd of wit veertje,

Hierna benoemen we de kopvorm, neusdoppen en voor het
gemak daarbij snavel, oogkleur, en oogranden. De voorkop
met de snavel en de neusdoppen vormen een bijna rechte
lijn, de bovenkop is licht gerond met het hoogste en breedste punt boven de ogen, vloeiend overgaand in achterkop
en hals. De voorkomende fouten zitten momenteel in een
te korte geronde en te gevulde voorkop, niet echt een uitstraling van een postduivenkop. Een keelwam is ook niet
gewenst en behoort bij de ernstige fouten. Ook zien we nog
wel eens hele smalle en spitse koppen of platte bovenkoppen. Een middellange snavel hoort hierbij, kleur afhankelijk van de kleurslag, de neusdoppen zijn middelgroot, bij
doffers wat zwaarder dan bij duivinnen, het liefst gesloten
aanliggend maar dit is nog geen fout als dit niet zo is.
De oogkleur, hierbij zijn volop mogelijkheden: oranjegeel tot
oranjerood, bij de bruinkleurigen en choco een ‘staaloog,’
dit lijkt op een pareloog met wat paars in de iris (vals
pareloog) is ook bij de overige kleurslagen toegestaan. Bij
wit en bij wit veerveld om/bij de ogen donkere ogen, ook bij
gekleurde duiven zijn deze toegestaan, maar wel moeten
beide ogen een gelijke kleur hebben. Bij de oogranden is de
kleur niet van belang, deze zijn relatief breed.

De beoordeling is als volgt
Algemeen voorkomen, type, stand en houding, kleur
en tekening, kopvorm, bevedering, snavel, oogkleur
en oogranden. En wat voor alle duiven geldt: de conditie, een slappe vuile ongezonde duif is zeker niet van
toepassing. Het mooie aan de Kleurpostduif is dat je
deze op verschillende manieren kan inzetten, showduif,
vliegduif en voedsterduif voor rassen die hier moeite
mee hebben. Ze brengen hun jongen moeiteloos groot
en zijn zeer zorgzaam. U ziet, mogelijkheden voldoende
om dit jonge, mooie ras op het hok erbij te hebben. Voor
inlichtingen kunt u zich wenden tot de speciaalclub
van schoonheidspostduiven, secretaris Sytze de Bruine,
website http://spc.sierduif.nl
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Kopstudies
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