Prachtige koolleeuwerik. (Foto P. Paridaen)

De Zuidduitse koolleeuwerik,
prachtig en anders!

In 1951 is bij onze oosterburen de Zuidduitse koolleeuwerik erkend, maar eigenlijk bestaat het ras al veel
langer. Waarschijnlijk vliegen er in Württemberg en omstreken al sinds 1700 zogenaamde Schwarzlerchen
(zwarte leeuweriken) rond. Het ras is, naast de Zuidduitse sproetkop, één van de slechts twee Zuidduitse
rassen die zowel kaalbenig als gladkoppig zijn.
Tekst en foto’s: Menno Apperlo

Veldduiventype erkent in één kleurslag

Bijzondere kleur

Als we deze duiven bekijken dan is de eerste indruk een
krachtig veldduiventype met een bijna horizontale stand
(houding) en korte beentjes. Bijzonder is dat het ras in
slechts één prachtige kleur is erkend. Over die donker
geleeuwerikte kleur later meer.
In België en Nederland zijn er tegenwoordig meerdere
fokkers van deze prachtige en vitale duiven. Op diverse
tentoonstellingen kunt u de duiven in een prima kwaliteit
bewonderen. De Zuidduitse koolleeuweriken stellen geen
bijzondere eisen aan hok of voeding. Ze kunnen prima vrij
rondvliegen, maar zijn ook in een volière op hun gemak.
Kortom, een ras voor zowel de ‘beginner’ als voor de ervaren liefhebber.

De grondkleur wordt zo donker en egaal mogelijk gewenst.
Naar verluid is de term ‘kool’ in koolleeuwerik afkomstig
van houtskool. Dat betekent dus een donkergrijs lichaam,
inclusief de buikkleur. Ook de slagpennen zijn zo donker
mogelijk. De staart is in de praktijk iets minder donker,
maar wel met een donkere staartband. Glans -en daarmee
ook de aanwezigheid van vetschachten-, is gewenst. Bij
dat donkere lichaam past ook een donkergrijze kop. Die
kleur willen we egaal. Lichtere wangen of zoming treden
snel op. Groenglans aan de kop wordt gewaardeerd. De
donkere kleur wordt op twee manieren prachtig verrijkt:
met een okerkleurige borstkleur en met een contrastrijk
vleugelpatroon.
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Okerkleurige borst.

Vurige glanzende borstkleur, maar graag minder ver doorlopen.

Het vleugelpatroon.

Borstkleur

Slot

De verschillende leeuwerikrassen hebben allemaal een
okerkleurige borst, de zogenaamde ‘Lerchenbrust’ waaraan de rassen hun naam ontlenen. Op de borst willen
we een vurige okerkleur, die glansrijk en zuiver is. Deze
borstkleur verloopt geleidelijk richting de hals en richting de onderborst. Het spreekt voor zich dat het in toom
houden van deze borstkleur van belang is. Voor je het
weet verschijnt de okerkleur ook op de kop, in de keel of te
ver in de hals. De okerkleur mag niet tot voorbij de benen
doorlopen.

Kortom, de Zuidduitse koolleeuwerik is aantrekkelijk en
door de donkere kleur anders dan andere (kleur)duiven.
Als uw belangstelling voor dit mooie kleurduivenras is
gewekt kunt u voor inlichtingen bij mij terecht, secretaris
van de Nederlandse Kleurduivenliefhebbersvereniging,
e-mail m.apperlo@versatel.nl, adres: Annerstreek 40, 9468
AP Annen.

•

Vleugelpatroon
De vleugels zijn zwart met op iedere veer een lichte ‘pijlpunt.’ Daardoor ontstaat contrast op de vleugel. Moeilijk
te voorkomen is dat deze pijlpunten op de schouders meer
naar zoming neigen. Verkrijgen van een goed vleugel
patroon vergt balanceren van de fokker. Immers, bij een
te intensieve donkere keur verdwijnen de lichte pijlpunten
op schouder en vleugelboeg. En anderzijds kunnen de
lichte pijlpunten te omvangrijk worden waardoor de vleugeltekening ‘te open’ wordt. Dat treedt vooral bij duivinnen
snel op.
Om een goed contrastrijk vleugelpatroon te krijgen
hebben Zuidduitse koolleeuweriken een lichte (maar niet
witte) rug. Omdat een lichte rug het totaalbeeld niet moet
ontsieren is een goede rugafdekking door de vleugels
noodzakelijk.

Kop
Van oudsher hadden deze duiven snel een platte kop. Maar
tegenwoordig zien we prima krachtige koppen die mooi
gerond zijn. De voorkop is enigszins gevuld en de keel goed
uitgesneden. De snavelkleur wordt donker verlangd en ook
de oogranden (smal en grijs) gaan op in de donkere grondkleur. Een mooi oranjerood oog dat afsteekt bij de donkere
grondkleur is de finishing touch bij dit prachtige ras.

Verschillen in kopkleur, snavelkleur en oogkleur.
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