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De Keistadshow,
Amersfoort
Met ruim 1.800 sierduiven kon de organisatie van de Keistadshow erg tevreden zijn. De keurige aankleding
maakte weer veel indruk. Bij binnenkomst viel de ren op met vele gebande kleurslagen Oud-Hollandse
meeuwen. Ook de verkoopbeurs had over belangstelling ook niet te klagen. Mede doordat de horeca en het
parkeren dit jaar beter op orde waren, was het prettig toeven.
Tekst: Ane Visser
Foto’s: Sytze de Bruine

De Kroppers
De Engelse kroppers openden de rij, maar konden niet
echt indruk maken. Het blijft lastig een parallelle beenstand te realiseren. Isabel is een aantrekkelijke kleur
bij de Steiger kroppers, maar een oude gele doffer van
Sandman viel het meest in de smaak. Voornoemd ras plus
de Steller kroppers hadden hier hun clubshow. Vele
kleurslagen waren vertegenwoordigd dus aan concurrentie

geen gebrek. Wit was een prooi voor De Kruijk. In blauwgeëksterd speelde Burggraaf de eerste viool met een jonge
doffer, terwijl Klink in zwartgeëksterd raswinnaar werd
met een jonge duivin. De houding laat het nog wel eens
afweten. Met de dansende ballon maakte Van Belzen met
zijn Norwich kroppers indruk. Van Eekelen liet een prima
collectie Horseman kroppers zien. Vooral de oude blauwkras doffers waren imposant. Good old De Bruin liet weer
knappe Marchenero kroppers met soepel blaaswerk zien.
Een echte topper zat er niet bij de Gaditano kroppers. Een
verdiend erecertificaat was voor een vetblauwe Laudino
Sevillano kropper van Zwetselaar. De Valenciana kroppers van Wijsman misten net dat beetje rasadel om aan
hoge punten te komen. De clubshow van de Voorburgse
Schildkroppers levert vanzelfsprekend mooie dieren op.
Zwart werd aangevoerd door een jonge duivin van Veenstra
met veel actie. In blauw zwartgeband was Van Belzen heer
en meester, met name in de oude duivinnen. De elegante
blauw ongebande jonge duivin van hem liet zien hoe ze
horen te zijn en werd raswinnares. Ook de oude gele duivin
van Van Eumelen en de roodzilver gebande van Van Eekelen kwamen bovendrijven. Vaak kunnen beentjes langer en
voller blazen. Hoge kwaliteit van de superslanke Engelse
dwergkroppers van Comb. the Pigeon. Van Eumelen
wist te winnen bij de Brünners met een oude witte doffer,
terwijl de doorsnee kwaliteit in geel van Den Dulk te roemen viel. Hobma is de te kloppen man bij de witte Holle
kroppers. Zijn oude duivin scoorde hoog maar moest toch
de eer laten aan de blauwzilver schimmel jonge duivin van
Boekema.

Vorm-, Kip- en Wratduiven

Voorburgse schildkropper blauw ongeband, V/J, 97 punten van C. v. Belzen.

De Show Antwerps van Van Doorn konden gewaardeerd
worden. Het type wordt steeds beter. Zijn vader kon de
concurrentie bij de forse Show Homers aan en zegevierde
met een oude blauwe doffer, in de houding zit verbetering.
De Exhibition Homers staan op een hoog peil en als drie
inzenders de competitie aangaan moet de keurmeester op
details letten. De Bruine showde de mooiste met een oude
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Damascener ijskleurig zwartgeband, V/O, 97 punten
van Leon Kocken.

M/J, 97 punten
Engelse Modena blauw bronsgekrast,
van A. ten Hoeve.

blauwe doffer. De dieren van Doorn en v.d. Zwaard deden
daar weinig voor onder. Krachtige snavels maakten indruk,
soms kan de houding opgerichter. Genuine Homers winnen aan populariteit, dus werd het een leuke strijd. Mooie
korte types en opgerichte houding zijn gemeengoed. De
‘dip’ als rastypische eigenschap zou af en toe sprekender
kunnen. Van Deelen, Van Doorn en Brandsma mochten 96
punten noteren. Laatstgenoemde werd winnaar met een
roodzilver gekraste jonge doffer. Van Hoven showde de
betere Show Racers in deze collectie.
Iets blazige neusdoppen hielden de jonge blauwe Duitse
Schoonheidspostduif van Van Doorn van het hoogste
aantal punten af. Blauw zwartgeband en blauwzilver
donkergeband blijven de toetskleuren bij de Nederlandse
Schoonheidspostduiven. Eerstgenoemde kleur werd aangevoerd door een oude blauwe duivin van Tuinman. Comb.
Hartkamp is sterk in de blauwzilvers en won met een
jonge duivin in dit ras. De prima conditie bij de Belgische
Tentoonstellingspostduif viel op. De snavel kan vaak
krachtiger en de vloeiende lijn met het voorhoofd beter.
De krachtige roodzilver jonge doffer van Hoolwerf maakte
indruk. De eenvormigheid bij de Kleurpostduiven wordt
steeds beter en op de kleuren valt weinig aan te merken.
De duivinnen laten vaak het betere type zien. Halsbevedering en erg vlak in voorhoofd kwam regelmatig voor.
De geelzilverkras jonge duivin van Comb. van Vliet viel
op door haar contrastrijke en regelmatige kraspatroon en
voerde dit ras aan. De tere kleuren doen het ook goed en de
zwartgetijgerde van Schreuder was heel compleet.
De Koning had gerekte Syrische Swifts ingezonden met
hun bijzondere kleuren. Hoekman had de aparte Abu
Abse, met hun afwijkende veergroei op de kop netjes. In
de open rug bij de Damasceners is een flinke verbetering
gekomen. Meerder inzenders op deze clubshow stuwen
de kwaliteit op. Leon Kocken liet allen het nakijken met
een oude gebande duivin, tevens fraaiste oude duivin op
één na en de mooiste van een jeugdlid van deze show.
Vader Kocken speelde de eerste viool in de meeste andere
klassen met Langenkamp in zijn kielzog. Hoekman had

Duitse Modena blauw ongeband, M/O, 97 punten
van F. v.d. Vegt.

een paar uitstekende gekrasten, mooi kort van bouw.
Een blauwgekraste oude duivin bij de uniforme groep
Dragoons won deze keer voor Van Doorn. Valkenetten
vallen op door hun brede rode oogranden. Verdeuzeldonk
showde de betere, maar Driessen zat hem op de hielen. De
rugafdekking kan in vele gevallen beter. Jeugdlid Borgman
bracht de fraaiste King in de kooien met een jong in wit,
tevens fraaiste doffer van een de Jeugd.
Een flinke collectie Engelse Modena’s van hoogstaande
kwaliteit. Bij de schietti werd een blauw bronsgekraste
jonge doffer van Ten Hoeve raswinnaar. In de eindkeuring bracht hij het tot fraaiste jonge doffer van de show.
Rietveld en Comb. van Vliet lieten ook fraaie dieren zien.
In de categorie gazzi opvallende exemplaren van Sebregts
en Comb. van Vliet. Duitse Modena schietti was een
prooi voor v.d. Vegt met een blauw ongebande oude doffer,
hoog op de benen. De bruinzilvers van Beukhof, zwarten
van Naus en blauw ongebanden van Wiessenberg deden
daar weinig voor onder. Sommige van de veelkleurigen van
Comb. de Geus benaderden ook het ideaalbeeld.

Meeuwen, Structuur- en Trommelduiven
Drie keurmeesters hadden een volle keuring bij de Oud
Hollandse meeuwen op dit 80-jarig jubileum. In wit
kwam Schelling bovendrijven, maar moest de jonde duivin
van Bertlich toch voor laten gaan. Vaak in kopbelijning
nog wat rond en korter van bouw. Een duidelijk
vooruitgang bij de zwartschilden. Zowel in kopbelijning
als in type prima dieren van Cuypers. Toch was de oude
chique duivin van Van Zijl de compleetste in deze kleur.
Blauw blijft op hoog niveau. Van Dongen voerde de klasse
oude doffers aan, vooral de vaste stand viel op. Bertlich
toonde de hoogst beoordeelde oude duivin, toch stoorde
de keelwam. Bakker en Dijksman hadden het nakijken.
Kreeft timmert flink aan de weg en won in de jonge
klassen. De jonge doffer toonde zich optimaal met als
beloning ook nog eens de op één na beste van de show.
Van Zijl en Kastelein zijn elkaars concurrenten in rood en
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Oud-Hollandse meeuw blauwschild zwartgeband, M/J,
97 punten van G. Kreeft.

Oud-Hollandse meeuw roodzilver gekrast, M/O,
97 punten van J.J.R. De Groot.

geel. Type en kopbelijning zijn dik voor elkaar. In rood
trok Kastelein aan het langste eind met een jonge duivin
terwijl Van Zijl in geel veel klasse toonde en hij won hier
met een jonge duivin. Roodzilver liet verbetering zien in
de bandkleur. Schelling is hier de te kloppen liefhebber.
In alle klassen winnaar met een jonge doffer als fraaist
aangewezene. Een grote groep uniforme geelzilvers. Het
was stuivertje wisselen in oud tussen de Graaf en de With.
Eerstgenoemde won met een oude duivin in deze kleur. Bij
de jonge duivinnen fraai materiaal van o.a. Schelling en
Gossen. Specialist in de krasschilden is De Groot, hij laat
elegante dieren zien. De good-old roodzilverkras doffer
als beste kras, tevens fraaiste oude doffer in het ras. Bij de
clubshow van de Antwerpse Smierels kwam er geen één
aan de 96 punten, terwijl hier de top aanwezig was, ook in
vergelijking met rasgenoten in België. Van Doorn won met
een roodzilver oude duivin. Visser moest in de krassen een
toontje lager zingen. De Figurita’s blijven populair met in
verhouding steeds meer bekousden. Swaans liet de betere
zien in wit en roodzilver. Toch mogen de beentjes vaak
langer en een rijker jabot tonen. De gele van Rijs mogen er
ook zijn. Ossendrijver mocht het genoegen smaken om in
wit bekousd hoog te scoren. Italiaanse Meeuwen hebben
over belangstelling ook niet te klagen en stuwt de kwaliteit
omhoog. IJskleur zien wij het meest en deze keer was Van
Breggen in alle klassen heer en meester met Van Doorn
in zijn kielzog. Vaak mogen toch de beentjes iets langer.
Laatstgenoemde sprong er ook uit met een roodzilverkras
jonge duivin met de gewenste kopbelijning en
sprankelende oogkleur. Van Breggen liet bij de Oudduitse
meeuwen zijn concurrenten de hakken zien, vooral in
blauw. In kapstructuur konden de zwarten van Soeteman
en in rood Meulenbelt hier niet aan tippen. Treffers trad
met zwart- en geelgezoomde Oosterse meeuwen prima
voor het voetlicht. Een klein groepje Chinese meeuwen
op deze clubshow. Ekkelboom showde de compleetste
structuur met een oude blauwkras doffer.
Bij de kwalitatieve hoge Oud-Hollandse Kapucijnen
blauw van Wouterse. In rood, man oud, de beste in het ras

Indiase Pauwstaart geelschild, V/J, 97 punten van
G. Nijland.

van Joosten. Hij en De Haas maakten de dienst uit bij geel.
Een roodgetijgerde met regelmatige kleurverdeling van
Treffers eiste het tweede erecertificaat op. Een gelijkwaardige strijd bij de Raadsheren, door inbreng van Jansen, de
Smedt en Sietsma. Eerstgenoemde won met een roodgetijgerde oude doffer. Duitse liefhebbers zorgden er mede
voor dat er drie keurmeesters nodig waren voor de Indiase
Pauwstaarten. De collectie witte werd aangevoerd door
v.d. Rijst. In blauw zwartgeband tweemaal 97 punten voor
Nijland. Dit herhaalde hij met een geelschild jonge duivin,
tevens fraaiste op één na van de show. Een regelmatiger
opbouw en spreiding van de staart is dikwijls de wens. De
rood kleurstaart van Leysten was het aanschouwen waard.

Kleurduiven
De Vinkduiven van Burggraaf lieten de gewenste glans
zien, terwijl de weinig voorkomende kleur goud blauwgeband van Meijer er ook mochten zijn. Broersma blijft de
Hyacinten trouw en showde een waardige oude duivin.

Thüringer Vleugelduif blauw ongeband, V/J, 97 punten van J. Bouma.
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Oosterse roller andalusisch blauw, V/O, 97 punten van C. Schrauwen.

Als je de naam Hoornstra leest, denk je meteen aan
Spreeuwduiven. De zwart witbanden doffer oud en duivin
jong koppelden een diepe kleur aan smalle banden. De
jonge doffer Zuidduitse Koolleeuwerik liet de gewenste
vurige borstkleur zien. Halsbevedering kon strakker bij
de Neurenberger Leeuweriken van Eisinga. De topper
van deze show werd een blauw ongebande Thüringer
Vleugelduif jonge duivin van Bouma. Strakke tekening en
mooie snip. Hij zorgde voor een keurige collectie in dit ras.
Saksische Borstduiven en Thüringer Maanduiven kom
je weinig tegen. Meijer is zo’n volhouder. Kolthof toonde
zijn opvallende Danziger Hoogvliegers met hun gestrekte
kopbelijning en speciale staartdracht.

Tuimelaar en Hoogvliegers
De gele Oudduitse tuimelaar van Toen kwam het dichtst
bij het ideaalbeeld. De Amsterdamse Baardtuimelaars
konden geen potten breken. De betere Nederlandse
hoogvliegers waren van Nijmeijer. Type, kleur en koppen
waren dik voor elkaar. De roodwitschild oude doffer kwam
als raswinnaar naar voren. Dezelfde eigenaar voerde ook
de boventoon bij de Nederlandse Helmduiven. Veel variatie in grootte en kopbelijning. Mooie compacte types in
rood en geel van Van ’t Hul. De Clubshow van de Oud-Hollandse tuimelaars leverde een scala aan kleurslagen op.
Comb. ’t Schuitje kwam tweemaal aan 97 punten voor een
blauw gebande oude duivin als met een blauw schimmel
oude doffer. Diep gestelde dieren met verzorgd voetstuk.
Haas had gezorgd voor mooie witschilden en witstaarten.
Een select clubje Vliegtipplers met mooie bolle kopjes en
schone schilden waar de oude duivin in blauw gestorkt
witschild van v.d. Belt de meeste indruk maakte. De zwarte
Duitse Nonduif van Wesselink viel op door haar intensieve kleur. Vele kleurslagen waren vertegenwoordigd bij
de Wener midsnavelige tuimelaars. Een oude zwarte duivin presenteerde zich optimaal met haar constante opgerichte houding en lange benen. Ojevaar staat garant voor

Engelse kortvoorhoofd tuimelaar almond, M/O, 97 punten van
Comb. The Pigeon.

kwaliteit in de eenkleurigen. In lichtooievaar geduchte
concurrentie van Houtman en Van ’t Hul. Ook mooie types
en houding bij vedervoetig van Houtman.
De Oosterse Roller club hield ook hier haar jubileum. De
hechte club had drie keurmeesters nodig om ze te beoordelen. De witten worden steeds beter, waar Holtvlüwer
de richting aangeeft. In zwart toonden Comb. Kleimen,
Schrauwen, Mabelis en Gubler de betere. Schrauwen had
geen concurrentie in andalusisch blauw, maar wist met
de oude duivin de mooiste in het ras te worden, tevens
fraaiste oude duivin van de show. Staartvorm en -dracht
waren doorslaggevend. Bliek was succesvol in de rode
kleurslag en won met jonge doffer in deze flinke groep.
Zijn jonge gele duivin overklaste die van Gubler en Comb.
Kleiman. Schrauwen zijn oude indigo duivin viel ook in
smaak. Bij de zilvers maakten Holtvlüwer en Nijman de
dienst uit, maar Bliek eiste bij de geelzilvers de eerste plek
op. In schimmel en krassen kwam Nijman bovendrijven.
Bij de witpennen een knappe van Toen in rood. De lastig te
fokken veelkleurigen zijn toch niet weg te denken. Trouwe
aanhangers van deze kleur Vellinga en v.d. Veen showen
mooie dieren. Een oude doffer van v.d. Veen als fraaiste
en dit kunststukje herhaalde hij bij de zwartsprenkels. De
rood- en geelgebande Berlijnse kortsnavelige tuimelaars
vormden een aantrekkelijke collectie. Een geelgebande
jonge duivin toonde de meeste actie en typische stuit.
De gele Altstämmer van Stout was heel compleet. Bij de
Stettiners maakte Butter de dienst uit in rood en koperkleurig. Mooie kokette dieren met prima kopjes. Toch
werd raswinnaar een zwartgetijgerde van Stout. Fraaiste
oude doffer van de show werd een almond Engelse
kortvoorhoofd tuimelaar van de Comb. The Pigeon.
Compact type en fraai belijnd in kop. Voor Leyten won
een blauw gekraste jonge duivin bij de Engelse Langvoorhoofd tuimelaars. Gevulde ronde kop met prima
snavelinplant.
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