van fokker Szjii.
Twee mooie getijgerde Reuzenduiven

Over reuzen uit Hongarije
De imposante Hongaarse
Reuzenduif nader bekeken

Boegbeeld van de Hongaarse sierduivenfokkerij. Ja, reuzen zijn het in ieder geval, en zeker
in vergelijking met de vele kleine tuimelaarrassen, waaraan het land van oorsprong rijk is.
Elke tentoonstelling in Hongarije wordt geopend met deze grote vormduif.
Tekst en foto’s: Remco de Koster
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De Hongaarse Reuzenduif is in zekere zin het
boegbeeld van de Hongaarse sierduiven fokkerij
Uiteindelijk staat het ook in het logo van de Hongaarse
bond voor de duiven- en kleindierenfokkerij, afgekort
MGKSZ. In Nederland zien we zulke rassen nauwelijks,
hoewel er in de afgelopen jaren toch wel interesse voor
grote duiven blijkt te zijn. Wellicht is de reden dat je veel
ruimte nodig hebt. En: de fok van vormduiven kent in de
Lage Landen geen traditie. Daarom hoogste tijd een blik te
werpen op een imposant ras naar alle toetsen der kritiek
in het land van oorsprong, Hongarije, waar ik al vaker bij
fokkers op bezoek was.

Voornamelijk voorkomend in het zuiden van
Hongarije
De Reuzenduiven zijn vooral verspreid in zuidelijk Hongarije (zuidelijk van het Balatonmeer), maar je treft ze
wel in het hele land aan, overal staan wel wat van deze
knoeperds op een tentoonstelling. Maar de kwaliteit kan
zeer verschillen, duiven van mindere kwaliteit zijn niet
alleen kleiner, maar tonen ook duidelijk minder breedte
in de borst en laten het ook in de rijke bevedering zitten,
wat wederom in fijnere halzen, minder mooie kappen als
ook fijnere koppen tot uitdrukking komt. De betere duiven
zijn werkelijk grote en imposante forse duiven, met stevige
halzen, brede, volle kappen en met koppen met duidelijk
een breed en hoog voorhoofd.

Het ras is nog niet lang erkend
Tegenwoordig zijn hoogwaardige Reuzenduiven gevraagd
en hebben ook hun prijs, als je naar fokkers van naam
gaat. Het ras is trouwens nog niet eens zo lang erkend. De
eerste Hongaarse standaard stamt uit 1960 en de meeste
kenmerken eruit zijn nauwelijks veranderd. Tenslotte werd
altijd gefokt naar grootte. Andere landen volgden pas veel
later met de erkenning; in Duitsland was dat in 1974. De
oorzaak waardoor ze laat door het westen werden ontdekt,
zal er ook zeker aan liggen dat Hongarije lange tijd tot de
geïsoleerde socialistische landen behoorde en contacten
als ook tentoonstellingsbezoeken en daaruit resulterend
contacten met fokkers lang moeilijk en bijna onmogelijk
waren. Tegenwoordig is dat anders: Hongarije is weliswaar
een klein, maar modern land en als vakantiebestemming
ook bij Nederlanders geliefd. Veel natuur en een oorspronkelijk, landelijke charme dragen daartoe zeker bij. Zeker in
de zuidelijke poesta waar de Magyar Óriás Galamb, zoals
het ras heet, zijn oorsprong heeft, kan het ook heet zijn.

Rasbeschrijving

Naar de overlevering werden deze grote duiven in de 19de
eeuw ‘Turkse kroppers’ genoemd, zoals dr. Szücs (voormalig president van de Hongaarse duivenbond en autoriteit
in rassenkennis) ooit schreef. Enerzijds zou dat op de
oorsprong van het ras duiden en anderzijds op de lichte
tendens tot het keelblazen van de oorsprongsdieren. Zulke
theorieën zijn naar mijn mening eerder vermoedens en ik
houd het er maar liever op dat men in Oost-Europa met
een specifiek landelijk karakter altijd wel van vleesduiven
hield. Zulke duiven vond je niet in de stad, maar je moest
ervoor de boer op en tevens naar markten, waar zulke
grote duiven werden verhandeld. Overigens bestaat er nog
een oud slag, de ‘Boerenduif’ (Parasztgalamb), met een
korte voetbevedering en in de witte kleurslag.

Werd de kwaliteit van een Reuzenduif ooit gemeten aan de
veerlengte respectievelijk de spanwijdte van de vleugels,
daarin heeft zich wel wat veranderd. De Hongaarse Reuzenduif is weliswaar nog altijd een vlakke, bijna horizontaal staande duif, maar staat tegenwoordig diep en breed
en is in verhouding ook niet meer zo lang in de achterpartij, als we op vroegere opnames nog wel zien. De duif is
breed, eerder compact, dit lichaamsvolume heeft vooral
met een rijke bevedering te maken. Duiven van mindere
kwaliteit laten het daarin vaak zitten. De betere duiven zijn
rijker van bevedering, wat ook een stevige hals en grotere
kap tot gevolg heeft.
De kap is rechtopstaand, breed en heeft zijdelings rozetten, die al op het eerste gezicht herkenbaar moeten zijn.
Ontbreekt een rozet (of beide), dan is dat een grove fout.
De kap is goed gevuld met een kleine scheiding naar de
halsveren toe. Voorts heeft de moderne Reuzenduif een
goed gevulde brede kop. De veren ervan leunen tegen de
kap en geven deze tevens stevigheid en een zekere breedte.
Smalle koppen en kleine en los bevederde kappen passen
niet bij het ideaalbeeld. Je komt met zulke duiven ook niet
verder in de fok. Het hele verenpak is breed en heeft ook

In 2010 werd in Duitsland de Hongaarse Reuzenduif in Andalusisch
blauw ter erkenning ingezonden.

Een voorbeeld hoe de Hongaarse Reuzenduif dient te zijn: breed en
diep staand, met een stevige hals en volle kopbevedering.

‘Turkse kroppers’
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Een fraai kweekkoppel, broedend op de bodem tussen bakstenen,
zo makkelijk gaat dat.

Vier weken oude Reuzenduiven in vergelijking met een postduif.

brede slag- en staartpennen. De vleugels liggen duidelijk
op de staart. Een goede rugafdekking is mogelijk, ondanks
dat de duiven ook in de achterste romp (rug) vrij breed zijn
en zich nauwelijks naar de staart toe verjongen. De staart
zelf is breed en gesloten van opbouw. In de beoordeling
spelen type, lengte (maar wel met lichaamsvolume) en
stand een belangrijke rol. De voetveren dienen goed gevuld
en rond te zijn. De meeste Reuzenduiven tonen een groot
en bij het ras passend voetstuk met bijbehorende gierhakken, met een lengte van ongeveer 15 tot 18 cm. De ringmaat
is 15, natuurlijk de grootste onder de sierduiven.

ook handig om bij het leggen even een gipsei in het nest
te voegen, zodat de duiven niet te zeer op de echte eieren
drukken. Dat klinkt voor menig lezer misschien vreemd
en omslachtig, maar dat is het niet, het hoort bij de fok
van deze grote duiven met een gewicht van 860 tot 1000
gram. De eerder genoemde dr. Szücs noemt 900 gram
voor de doffer en 800 gram voor de duivin als maatstaf
aan het einde van het tweede levensjaar. Echter ik heb
net zo goed gezien dat de Reuzenduiven in een kist in
de hoek van het hok zelf broeden en zonder moeite hun
kroost verzorgden. Het ligt er maar aan welke ambities je
als fokker er op na houdt.

Het broeden
De grootte, breedte en diepe stand blijven niet zonder
gevolgen. De fokkers hebben vaak wat postduivenkoppels
die helpen bij het broeden. Dat kunnen de Reuzenduiven
ook wel zelf, want ze zijn daarvoor mans genoeg, maar
er gaat door het lichaam van zo’n lobbes nog wel eens
een ei kapot. En dat wil een fokker zeker niet bij een
koppel, waarvan hij op mooie nafok hoopt. Ook zie je
meestal dat goede fokkers bijzondere koppels in extra
afdelingen houden (het lijken wel kleine paardenboxen)
en daar hun duiven in houten kisten met hooi of stro op
de bodem laten broeden. Dat functioneert prima. Het is

Voer

Eenvoudig voermengsel voor de Hongaarse Reuzenduiven.

Fokker Zoltan Bandli met een jonge Reuzenduif; jonge getijgerde
duiven worden pas met de rui goed getekend.

Gevoerd worden de Reuzenduiven overal naar hetzelfde
eenvoudige principe, een grof mengsel, in de regel
bestaande uit tarwe, gerst, mais en zonnebloempitten met
wat erwten en misschien wat extra’s, al naar gelang wat
de fokker bij de boeren in de omgeving of op de markten
kopen en thuis mengen. Het lijken gecompliceerde duiven,
maar het zijn gewoon stoere en makkelijke kostgangers.
Dat je er wel de ruimte voor nodig hebt, spreekt voor zich.
De voetveren zijn niet hinderlijk. Meestal slijten ze wel af
tijdens de fok.
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Fokker Zoltan Bandli
De jonge Reuzenduiven groeien langzaam, zodat bijtijds
met de fok wordt begonnen. De beste maanden om de
duiven te exposeren zijn december en januari. “Pas in het
tweede jaar zijn de duiven uitgegroeid,” vertelde fokker
Zoltan Bandli uit West-Hongarije, “en in het derde jaar zijn
ze eigenlijk op hun mooist.” Al sinds een jaar of 12 bezit hij
mooie zwarte en zwartgetijgerde Reuzen. Daarvòòr fokte
hij wedstrijdpostduiven, maar nu ook de Reuzenduiven
grootbrengen, want ze gaan (ongewild) niet altijd even
behoedzaam met hun legsel om. Broeden en voeren kunnen ze wel goed. De grootte van Reuzenduiven zie je pas
in vergelijking met een normaal gebouwde duif, zodoende
was ik blij, daarvan een opname te kunnen maken.

Dezsö Szijj fokt het ras al langer dan 30 jaar
Een andere fokker die in het Hongaarse binnenland woont
heet Dezsö Szijj. Zijn duiven staan breed en diep, zijn rijk
bevederd, wat de kwaliteit van een grote en compacte
vormduif benadrukt. Ze tonen ook het rustige en aangename karakter van het ras; ja, het lijken wel teddyberen
onder de sierduiven. Zijn duiven broeden in een grote stal
in houten kisten met gedroogd gras en op zolder zitten een
aantal geelzilver postduiven voor de zorg van de eieren en
kroost. Postduiven worden graag genomen omdat ze rustig
broeden en je kunt altijd op hen rekenen. Het ‘koningspaar,’ een zwartgetijgerde doffer en een zwarte duivin
had meneer Szijj extra in een hok en het was werkelijk
bijzonder om te zien met hun mooie brede schelpkappen,
die, zoals het in Hongarije graag wordt gezien, zijdelings
ver doorlopen. Een smalle kap (zijdelings ‘afgehakt’), laag
zittende kappen, dunne kappen en het ontbreken van de
rozetten is vanzelfsprekend ongewenst. Een lichte scheiding tussen kap- en halsveren wordt getolereerd.

De kleurslagen
Officieel zijn er meerdere kleurslagen, maar de mooiste
dieren zie je steeds weer in zwart en zwartgetijgerd; de
laatste zowel in donker- als in lichtgetijgerd. De zwarten
worden veelal voor de fok van getijgerden ingezet. De
kleurverdeling speelt geen grote rol bij de keuring en toch
zie je heel goed getijgerde exemplaren, het gevolg van
jarenlange fok en selectie. Ook de witten zijn algemeen
goed van kwaliteit. Zij hebben, evenals de min of meer
geëksterden, donkere ogen, alle andere kleuren hebben
oranje ogen.
Ook de blauwen zijn goed en sinds een aantal jaren ook
rood en geel, die -al naar gelang de navraag-, graag worden geëxporteerd. Rood en geel ontstonden overigens met
hulp van de Franse Montauban en overigens werd er ook
gekruist met Mondainduiven, eenmaal bekend in Hongarije. Het bleek een flop, want de Reuzenduiven kregen
smalle halzen en kleine koppen, precies het tegendeel,
van wat men wilde. Andere tijgers (behalve zwart) en ook
zilverkleurigen zie je zelden. Hier en daar zijn ook Reuzenduiven te vinden in een zogenaamde ganseltekening, dat
wil zeggen geëksterd met een witte kop en slab, maar het
blijft meestal wel moeilijk, naast alle prioriteiten van een
vormduif ook nog eens een goed begrensde tekening te
verwezenlijken. Nieuwe kleurslagen komen er nauwelijks

Fokker Deszö Szjii uit Rabaszentand
ras met enkele van zijn Hongaarse
Reuzenduiven.

bij. Acht jaar geleden werden in Duitsland de Andalusisch
blauwe Reuzenduiven geshowd en daarna erkend.

Weinig fokkers
Het aantal fokkers van Hongaarse Reuzenduiven is niet
groot. De liefhebbers vind je meestal in landen waar
vormduiven traditie hebben en algemeen geliefd zijn en
natuurlijk in Hongarije, het land, waar vele duivenrassen
ontstonden.

•

Het verschil in grootte wordt nog duidelijk bij deze ongeveer twee maanden oude Reuzenduiven.
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