De invloed van
licht en zon

Ivoor pastel; let op de donkergrijze

nekband.

We kennen allemaal de Turkse tortel met een grijsbruine, niet al te aansprekende
kleur. Bleek, vlekkerig, maar vooral een kleur die ver af staat van een te verwachten
kleur bij de wildkleur Lachduif. De bleke Turkse tortel heeft een kleur die zeer sterk is
aangetast door de weersomstandigheden, met name door de zon.
Tekst en foto’s: Jan Pijffers
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Koppel wildkleur isabel; let op de kopkleurverschillen en de mooie donkere
kleur van de duivin op de stok.

Wanneer we dezelfde Turkse tortel in
gevangenschap houden zal het menigeen
verbazen dat dit duifje eigenlijk niet grijsbruin is,
maar heel erg sterk donkerbruin
De natuurlijke buitenelementen hebben dan geen invloed
op het uiterlijk. Wel kan de duif nog onder invloed geweest
zijn van verschillende vormen van kunstlicht. Jaren terug
ontving ik enkele Turkse tortels die perfect van kleur
waren, nog bruiner zelfs dan de meeste geëxposeerde
wildkleur Lachduiven, maar dan met minder glans en een
veel mindere vorm van rode pigmentering waardoor ook de
rode gloed van de Lachduif niet aanwezig was. Ze waren
nogal donker gehuisvest, zelfs wat schemerig. De Turkse
tortel bezit dus van nature een fraaie bruine kleur, anders
gezegd, de pigmentkorrels zijn normaal gerangschikt. De
veel gebruikte benaming grijsbruin bij de ‘Turk’, met de
nadruk op grijs is dus niet geheel juist, aangezien het weer
deze kleur niet of nauwelijks heeft kunnen beïnvloeden.
Gaan we alle vormen van natuurlijke of onnatuurlijke
leefomstandigheden onderzoeken of blootleggen dan zullen er kleuren ontstaan die niet meer op de juiste wijze te
definiëren zijn. Vandaar de kleurbenaming zoals vermeld
in de standaard.

Pastel isabel duivin; let op de doorgekleurde schedel.

Crème ino van uitzonderlijke kwaliteit, waar zie je zulke nekbandjes. Geweldige
kleur met nog net witte slagpennen.

Omstandigheden en beïnvloeding van natuurlijke
en onnatuurlijke situaties
De Lachduif is er in vele kleurslagen en variaties waarbij
de hoeveelheid en rangschikking van pigmentkorrels
sterk aangetast kan zijn door natuurlijke en onnatuurlijke
beïnvloeding. Haal maar eens de pastel, isabel en bv een
witkop in uw beleving naar voren, maar ook de diversiteit
aan kleurverschillen bij alle op zichzelf staande kleurslagen. Met regelmaat staat bij verschillende kleurslagen op
het keurbriefje dat er wat mis is met de kleur, en dit beïnvloedt het predicaat. Dat mag nooit wanneer men de kleur
te donker vindt, te donker kan juist aangemerkt worden als
een pluspunt, vooral wanneer het gaat om kleuren waarbij
zowel zwart als rood pigment aanwezig zijn. Een gewone
wildkleur kan nooit te donker zijn (dat gebeurt wel, erg
vreemd), maar bv. een wildkleur isabel wel.

We zien nogal eens wildkleur isabellen met diverse
kleurnuances
Het is bij de meeste liefhebbers wel bekend dat er een duidelijk zichtbaar onderscheid is tussen een doffer- en een
duivinnenkleur. Een duivin is in hoegenaamd alle gevallen
donkerder van kleur dan een doffer. Er is een duidelijk

Pastel witkop doffer; let hierbij vooral op de zwaarder gemelaneerde slagpennen. Bij de witkop pastel isabel zijn deze veel minder gekleurd.
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geslachtsonderscheid met als belangrijkste kenmerk een
nauwelijks aansprekende paarse schedelkleur, maar een
duidelijke rode pigmentering die een duivin herkenbaar
maakt. Zijn de wildkleur isabellen te licht (te bleek) van
kleur, dan wordt vaak naar voren gebracht dat we hier te
maken hebben met pigmentverlies, maar is dit wel zo? Op
diverse jongdierenkeuringen treffen we nogal eens wat
donkerdere isabellen aan, in tegenstelling tot de isabellen
in een wat verder gevorderd showseizoen. Laten we wel
wezen, de standaard van de wildkleur isabel vraagt een
donkerdere kleur in samenhang met donkere slagpennen.
Wat is er niet mooier dan een fraaie diepe kleur van een
wildkleur isabel als showduif, maar ook voor de kweek.
Dan heeft de duif nog wat af te geven. Om naar isabel te
komen heeft de kleurslag tot zelfs de helft moeten inboeten
op de zwarte pigmenten. Vaak onder invloed van modificerende genen en de omgevingssituatie, de juistheid is altijd
moeilijk te bepalen. Ook is de samenstelling van een koppel hier debet aan. Het vorige betreft dus juveniele duiven.
We volgen deze duiven naar het volwassenkleed.

Alle duiven worden blootgesteld aan licht, hetzij
natuurlijk, hetzij kunstmatig
Deze invloeden zullen de duiven veranderen in kleurintensiteit. Vooral zonlicht zal de duif zeer sterk doen verbleken
en in alle gevallen in een showonwaardige kleur doen
belanden. Ook de diverse vormen van kunstlicht hebben
absoluut verschillende invloeden op het verloop van de
kleur tot aan de volgende rui. Met gebruik van een geringe
hoeveelheid kunstlicht kan men de verkleuring beperken,
maar bij het gebruik van maximaal licht, de zon, zal de
duif een volledige kleurmetamorfose ondergaan, en onherkenbaar worden.
Willen we de Lachduif en specifiek de isabel met maximale kleur exposeren dat is het noodzakelijk om de duif
niet al te veel licht mee te geven. Een eventueel tekort
aan licht kan men opvangen door het geven van de juiste
vorm en hoeveelheid aan vitamines (P40 korrels) en ook
een regelmatig bad doet wonderen. Let vooral bij alle
isabellen op de veernerf bij de binnenste staartpennen.
Loopt de kleur vanuit de veernerfrichting buitenzijde

De eerste pastel gekleurde, speciaal gefokt richting de caramelkleur.

terug in kleurintensiteit dan is dit niet bevorderlijk voor
de nakweek. Dit heeft een ernstige invloed op een sterke
vorm van tipping (witte driehoekjes) op de mantelpennen
en lange dekveren in het nageslacht. Een volledig lichtere
staartkleur kan van invloed zijn op een lichtere totaalkleur
in het nageslacht. Let op, het vermeldde heeft een sterkere
betrekking op de isabel-serie dan op normale volgekleurde
duiven. Ook een normale wildkleur kan als showduif
positief beïnvloed worden door wat minder gebruik van de
hoeveelheid kunstlicht. Het zal je verbazen. Keurmeesters,
houdt er rekening mee dat er aan het eind van het showseizoen wat minder ideale kleuren zullen zijn dan aan
het begin. Bestudeer eens een duif in een open volière in
oktober en november en probeer dan eens de kleur van de
duif (marmer) te ontleden. Is het een wildkleur, pastel of
een wildkleur isabel, het zal je verbazen.

De kleur pastel onder de loep, het is geen kwestie
van smaak maar van standaardeisen
Een aantal jaren geleden kwam ik in Kampen tijdens een
jongdierenkeuring pastel tegen met de ideale (voorheen
vrij normale) bruine caramelkleur. Helaas wordt er in de
standaard gesproken over de kleur roestbruin, het was en
blijft altijd verdraaide lastig om een juiste definitie te geven
van een kleur die eigenlijk als normale kleur niet bestaat,
maar wel bij de Lachduif. Er zullen ook altijd mensen zijn
die een bepaalde kleur anders zien of gewoon hun ‘eigen
kleur’ gaan verdedigen.
Na 43 jaar tandtechnieker te zijn geweest heb ik heel wat
tandkleuren de revue zien passeren. Ontstellend veel
witte tanden met zo weinig verschil dat mijn patiënten
inzagen dat een keuze maken niet te doen was. Want, wit
is niet altijd wit en grijze tanden zijn niet hetzelfde van
kleur. Het kleurverschil was voor mij soms zo groot, maar
voor de patiënt zo klein, dat we een systeem toepasten via
letters en cijfers. Over een definitie van een bepaalde kleur
gesproken! Ook bij het kleurbepalen van bv. witte tanden
is het van belang dat de lichtomgeving volledig aangepast
is. Het verschil kan groot zijn tussen natuurlijk en kunstmatig licht, of zelfs elke vorm van invallende schaduw kan
het kleurbepalen beïnvloeden.

De tweede is er inmiddels ook, met gebruik van ivoor pastel en wildkleur isabel.
Het kan dus wel degelijk, nog twee jaar selecteren.
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Bekijk nu eens een rijtje Lachduiven van dezelfde kleur
Er zal geen enkele duif hetzelfde zijn, dit kan ontstaan
zijn door de kweek, de lichtvormen, of leeftijdsverschil,
waarbij een jongere duif nog wat mooier van kleur is. U
hebt dit kunnen lezen. Ik kom nu weer terug op de pastel
gekleurde duiven van Leon, waarvan ik de basis mocht leggen. Prachtig echt bruine kleuren (koﬃe met een scheutje
melk). Geen koﬃe met veel melk, crème ino, of een behoorlijke scheut dan gaan we richting een bleke pastel. Ook de
zogenaamde bleek-pastel waren zo’n 25 jaar geleden een
normale verschijning en dat waren wel echte Lachduiven. Ik heb er nog eens aan gedacht om ook deze te laten
erkennen als een kleurtype 2 pastel. Helaas misten diverse
pastellen de ondernekband, wat resulteert in uitsluiting.
Wat ik zojuist heb verwoord met de witte tanden past weer
direct bij de pastel gekleurden. Bij deze kleurslag is het
nogal lastig om een juiste definitie te geven van de ideale
kleur. Ze zijn beslist niet roestbruin, gewoon bruin of
goudbruin, maar de bedoeling is dat de pastelkleur zoveel
mogelijk een bruine caramelkleur benadert, met een kleurdiepte van een wildkleur isabel (tint) duivin waarbij een
zeer lichte zoming op elk veertje getolereerd wordt. Minder
zichtbare zoming en een egalere kleur is een vrome wens.
De wildkleur isabel heeft een kleurmenging met een oranje
tint, daarentegen bezit een pastel een okergele tint. De
huidige pastellen mogen op een enkeling na niet meer een
F96 verdienen op kleur. Dit zijn kwaliteitsnormen en heeft
niets te maken met eerdergenoemde aspecten.

Veel huidige fokkers en keurmeesters zijn helaas
vergroeid met de huidige stand van zaken
Ze zijn volledig onbekend met hoe het was en hoe het moet
zijn. Maar, daar zijn we weer, wat is nu precies caramel?
Iedereen weet wat er wordt bedoeld met caramel als kleur,
maar ook hierin hebben we weer te maken met, mag het
een tintje lichter of donkerder zijn? Nu wil het toeval dat ik
verrast werd met een schaaltje caramelvla. Heerlijk, maar
vooral de kleur trok mijn aandacht. Een kwartier later
stond ik met een bakje vla in het duivenhok. Kleurenfoto’s
bekeken, ingekleurde tekeningen bestudeerd, tot ik het
zeker wist, dit is de kleur zoals we die vroeger hadden en

zoals die nu weer moet zijn! Dus, iedereen naar de winkel
voor een pak caramelvla. Mocht er dan ooit nog eens een
pastel ontdekt worden die nog weer een tikje donkerder
is, dan zou dit echt een pluspunt zijn. Let altijd wel op de
kleuregaliteit, want ook hieraan is nog veel te doen. Met de
huidige pastellen is totaal niets te bereiken als fokmateriaal, want wat er niet inzit komt er ook niet uit, vooral met
gebruik op aanverwante kleuren, dat is toch wel duidelijk
gebleken. Een basiskleur die er niet meer is, is te zot voor
woorden. Foto’s van fraaie pastellen heb ik naar Nico van
Wijk verstuurd. Ik weet verdraaide goed wat we verstaan
onder een fokduif en een showduif, maar wanneer we weer
teruggaan naar de fraaie kleuren van zo’n 25 jaar geleden
dan hebben we een showduif en een fokduif ineen. Er heeft
zich nu reeds een spiraal gevormd die ook andere kleuren
meezuigt naar de diepte. Ik denk hierbij aan wildkleur
isabel en pastel isabel. Helaas heb ik moeten constateren
dat ook deze te licht van kleur worden. Let eens op de
staartkleur en de mantelpennen die regelmatig te bleek
van kleur zijn.

Tot zover dit deel over de waarde van de kleur bij
de Lachduif
Wees wijs en neem dit goed in u op. Luister niet naar ‘liefhebbers’ met een eigen wijsheid. Laat u geen rommel aanpraten voor een gering bedrag. Verwacht niet dat u zomaar
bij onbekenden goede duiven koopt en heb vertrouwen in
erkende fokkers binnen de club. Bedenk dat om voor een
dubbeltje op de eerste rang te zitten niet altijd het verstandigst is. Wees wijs en blijf de Lachduif een warm hart toe te
dragen, u zult er geen spijt van krijgen.

•

Wildkleur isabel; zie hoe de mooie donkere roestbruine kleur verloopt naar de staart. De staartnerf vertoont wat meer eumelanine,
wat normaal is. Een opbleking vererft sterk.
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