De Steigerkropper,

‘actie, kleur, stijgen en klapperen’
“Ik zag u voor de eerste maal bij de heer Udding in
Stadskanaal,” was de beginzin van een ode aan de
Steigerkropper die ik als 13 jarige schreef voor het
ras waar ik toen mee begon.
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De heer Udding, jarenlang een toonaangevende fokker van dit ras, woonde in een ﬂat in
Stadskanaal
Hij hield zijn Steigerkroppers in de berging op de begane
grond, waar weinig zonlicht naar binnen kon treden. Bij
mijn ouders thuis kregen de Steigers de beschikking over
een ruime volière. Toen de heer Udding een keer langs
kwam viel hem meteen op dat de oogranden intensiever
rood waren gekleurd dan hij gewend was van zijn duiven in de berging. Het zonlicht had zijn werk gedaan. In
navolging op eerdere artikelen over kropperrassen die je in
Nederland af en toe op een show ziet deze keer aandacht
voor de Steigerkropper.

Geschiedenis

Zwarte doffer, een uitmuntende vogel in type stand ballon en kleur, de
benen worden tegenwoordig een tikje langer gewenst. Let op het prachtige
pareloog en de rode oogranden.

Een moderne Steigerkropper: elegant;
kort in achterpartij en een soepele ballon.

Bij deze doffer wordt de beenbelijning
iets vloeiender verlangd, de bevedering
moet ook iets gladder.

De Steigerkropper is rond 1885 ontstaan in Silezië, in de
graafschap Glatz. De oorspronkelijke naam was dan ook
Glatzer Steiger. Vanwege de hoge eisen die aan de kleur
werden gesteld werd hij ook Glanskropper genoemd.
Het ras heeft in de afgelopen 130 jaar een sterke evolutie
doorgemaakt. In de begintijd was het een brede, laaggestelde duif. Door het inkruisen met vooral tuimelaars werd
geprobeerd het gewenste pareloog te verkrijgen, maar het
blaaswerk werd daar niet beter van. Vanaf 1900, toen de
Steigerkropper zijn naam kreeg, maar ten gevolge van de
wereldoorlogen bijna was verdwenen, is men in 1945 voor
de tweede keer begonnen met de opbouw van het ras. Stellerkroppers van Tsjechische liefhebbers werden gebruikt
voor de kleur. Kruisingen met Engelse en Franse kroppers hebben gezorgd voor een meer opgerichte houding,
langere benen en meer ballon. Van oorsprong had het ras
een kenmerkende vliegstijl waarbij de doffers hun duivin
de lucht in jagen, vervolgens volgt de duivin de doffer die

Witte duivin met een fraai type, de ballon
mag iets voller net als de kropbevedering,
iets dat vaker voorkomt bij wit.

Blauwkras heeft veel minder lakglans.
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steeds hoger en hoger stijgt. Door dan te dalen en weer
te stijgen ontstond een typerende vliegstijl, die in Duitsland ‘Klatschen’ werd genoemd. Het is een grote prestatie
geweest van de fokkers die er voor gezorgd hebben dat de
Steigerkroppers van tegenwoordig actieve edele vogels
zijn, met diepe lakkleuren, witte ogen en rode oogranden!

Type, stand, ballon, benen en actie
De Steigerkropper is een middelgrote elegante kropper
met een opgerichte houding. De verhouding is 2/3 voor en
1/3 achter de benen. De benen en hals (met een peervormige ballon) worden lang gewenst. De belijning van de
benen dient vloeiend te zijn, de bevedering strak en goed
aanliggend.
De ballon wordt naar voren geblazen en gedragen door een
lange iets naar achteren gebogen hals. Aan de onderzijde
verloopt de ballon met een duidelijke snoering in de borst.
De ballon dient soepel te worden geblazen. De borst mag
niet te breed zijn, maar wel vol en gespierd. De lange
rechte rug, dus niet hol of bol, met niet te smalle schouders
passen goed in dit geheel. Omdat ook bij dit ras de verhoudingen van groot belang zijn moet er voor gewaakt worden
niet met te kleine dieren te fokken. In het hok, maar zeker
ook in de tentoonstellingskooi kan de Steigerkropper zeer
actief zijn. Deze actie is kropper-eigen en geldt als een
belangrijk onderdeel in de beoordeling.

De kop, ogen en snavel
De kop dient langgerekt te zijn. De ogen zijn een belangrijk
rasonderdeel en kenmerkend voor de Steigerkropper. Er
worden parelogen voorgeschreven, met een kleine pupil,
zonder rode adertjes heeft de voorkeur. Smalle intensieve
roodgekleurde oogranden maken het oog compleet. De
roze-vleeskleurige snavel rust op de bovenzijde van de ballon, waar de omvang het grootst is. Bij isabel en geelzilver
is iets hoornkleur toegestaan.

Kleuren
In zwart, rood en geel komt de benaming glanskropper
het beste tot zijn recht. Het zwart is zo intensief lakzwart
dat met de smaragdgroene glans een prachtige schittering
ontstaat bij elk lichteffect. Rood en geel worden vaak als
warme kleur omschreven. Rood (mahoniehout) is daarbij

Goed voorbeeld van het moderne type,
kort in de achterpartij en een fraaie peervormige ballon.

Isabel oude doffer, met fraaie kleur, de banden zijn goed zichtbaar.
Vleugelschilden worden iets smaller verlangd.

kleurvast in de zon. De witten, mits schoon voorgebracht,
zijn bijzondere verschijningen door het zilverwitte verenpak met de rode oogranden. Het is logisch dat blauw ongeband, blauw zwartgeband; geelzilver geband en blauwkras
door de eigenschappen die bij deze kleurslagen horen in
glans niet kunnen tippen aan de eerder genoemde lakkleuren. Dit ras is ook een van de weinige kroppers waarbij de
kleurslag isabel is erkend. De crèmekleurige grondkleur
met zichtbare witte banden maken deze kleur ook speciaal.

In hok en fok
Deze vitale actieve kropper kan zeer goed zelf broeden en
de jongen groot brengen. Ze stellen geen hoge eisen aan
de broedgelegenheid. Natuurlijk gaat de voorkeur uit naar
een droog en ruim hok.
Het ras is samen met de Stellerkropper ondergebracht in
één speciaalclub, waarvan de secretaris René van de Westerlo is. Hij zal u graag informatie verstrekken over de club
en dit ras, zijn adres is: Norbertijnenstraat 12, 5705 AW in
Helmond.

•

Voor deze fraaie isabel geldt dat de bevedering iets gladder wordt gewenst.

Fraaie rode oude duivin, met opvallende mooie belijning
van de bovenbenen.
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