Kip-, wrat en
vormduiven
op de SZN
Tekst: Daan Admiraal
Foto’s: Sytze de Bruine

Gentse kropper, zwart dominicaan,
97 punten, oude duivin,
kampioen van de show en was de
beste van de Belgische
rassen.

Lahore

Show Homer

In de kleurslag zwart zat één oude doffer met wensjes in
stand en rugafdekking, verder heel fraai met 95 punten.
Ook een prachtige oude duivin met 96 punten en twee
jonge doffers waarvan de eerste een te groot voetstuk had,
moet bekousd zijn. De jonge duivin was in vele onderdelen
perfect maar had een wensje in vleugeldracht, 96 punten,
anders 97 punten.

Begonnen werd met een blauwgebande doffer oud met een
krachtig breed type en kop, de halsbevedering kon iets
strakker, toch 96 punten. Een jonge duivin stond wat te
vlak. Dit gold ook voor een roodkras oude duivin en hierbij
kon de kopbelijning iets vloeiender. De blauwgekraste
jonge duivin was prachtig, een klein wensje in kopbelijning, maar toch 96punten.

Show Antwerp

Exhibition Homer

Twee oude blauwe duivinnen waarvan de tweede 96
punten had. Dan een oude blauwgekraste doffer met een
mooi fors type en breed in borst en kop, vleugeldracht kon
nog iets sterker en de neusdoppen waren door de leeftijd
iets grof. Twee oude blauwgekraste duivinnen van prima
kwaliteit de eerste kon iets ronder in achterkop, de laatste
was geweldig, alleen nog niet klaar in de staart.

Vier witten, een kleurslag die prima vooruit gaat, twee
jonge doffers waarvan de eerste wensen had in de kop, die
kon ietsje meer lengte hebben, vlakker en iets markanter
in achterkop. De andere had 95 punten. Dan twee jonge
duivinnen waarvan de eerste iets langer in voorkop kon en
nog niet klaar was in bevedering. De tweede was duidelijk
de beste met 96 punten, een hele mooie voor deze nieuwe
kleurslag. Nog twee zwarten waarbij de stand iets opgerichter kon. Zeven blauwkrassen waarvan de eerste oude
doffer het hoogste predicaat behaalde en twee jonge doffers met beiden 96 punten. De twee jonge duivinnen met
ieder 95 punten, in de blauwkrassen zat kwaliteit genoeg.

Genuine Homer
Vijf stuks waarvan de eerste, de oude blauwe doffer prachtig was in type, brede bouw, mooie versmalling naar staart
en mooi in kopvorm. De vleugeldracht kon ietsje sterker en
neusdoppen iets gladder, maar dat is min of meer normaal
is voor oude doffers. De oude duivin kon breder in voorkop
en snavel krachtiger en stomper, de eerste oude blauwkras
duivin was een klasse duivin met 96 punten.

Ned. Schoonheidspostduif

Oude blauw zwartgeband Exhibition homer doffer met 97 punten van J.D. van Doorn.

Een mooie klasse Andalusiërs, een vrij jonge kleurslag
waarin de fokker zich vastgebeten heeft. De beloning was
er met een jonge duivin met 96 punten. De wensen in ’t
algemeen waren: iets dieper van borst, iets meer lengte
in voorkop. Soms zien we dat de ondersnavel iets te zwak
is en wat meer substantie mag hebben, neusdoppen met
name de insnijding is nog steeds niet op het niveau dat
we voor ogen hebben. De keurmeester moet hier iets van
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Belgische tentoonstellingsreisduif blauwzilver geband, duivin jong
met 95 punten van R. Houben.

Kleurpostduif roodzilver gekrast van Daan Admiraal met 97 punten. Fraaiste jonge doffer
van de show, prima type en stand, kleur, tekening en kopvorm.

zeggen, soms komen we nog bijna gedeelde neusdoppen
tegen. Dat is absoluut ongewenst. We verlangen gladde
niet te grote neusdoppen hartvormig in één geheel zonder
insnijding.

ook hier de laatste twee 95 en 96 punten. Wensen waren
hier: ietsje neiging tot wratdruk, neusdoppen moeten
beter sluiten en schildkleur egaler. Twee jonge bruine
duivinnen met voor beiden 94 punten. Vijf poederblauw
gekrasten waarvan de eerste oude doffer het meest beviel
met 96 punten. Bij roodzilver gekrast een prachtige oude
doffer met 96 punten. De mooiste was een jonge doffer
met 97 punten. Hierna kwamen de AOC kleuren. Zwart
reduced, een prachtige kleur, maar zo moeilijk. De types
zijn nog wat smal en mogen zeker iets krachtiger met meer
kopronding. Almond bestaat al wat langer en hierin zitten
zeker verdienstelijke dieren met 95 en 96 punten. Wensen
waren: schedel gevulder, grondkleur iets regelmatiger,
vleugeldracht iets sterker, kleur wat te donker en neusdoppen beter sluiten.

Duitse Schoonheidspostduif
Zeven blauw zwartgebanden met veel kwaliteit, maar de
neusdoppen moeten glad zijn, niet blazig, geen middenstreep, van voldoende lengte en glad. Daar kan de fokker
zelf veel aan conditioneren. Ook de stand komt in het algemeen tekort, vooral hier zoeken we een horizontale vaste
stand. Slechts een enkeling laat dit zien, toch eenmaal 97.
Ook nog een roodzilver gebande doffer jong met 96 punten
en een oude blauwschimmel doffer met 96 punten. Er was
wel een dier bij die steeds de hals naar achteren trok.

Belgische tentoonstellingsreisduif
Hier twee fokkers met tien duiven. Doordat er maar weinig
fokkers zijn is de basis eigenlijk te zwak. Slechts tweemaal 95 punten. Er waren wensen in voornamelijk stand
en kopbelijning en de kop. Het probleem zit hem in de te
vlakke belijning van de snavel met de voorkop. De Belgische bond loopt helaas wat achter in het actualiseren van
diverse standaardbeschrijvingen. Verder kleine wensjes in
bevedering.

Kleurpostduiven
Ook nu weer een kleine 60 dieren van dit mooie ras. Het
grote voordeel is het kweken, dat geeft enorm veel voldoening als je dit vergelijkt met andere rassen. Eerst vijf blauw
ongebanden waarvan één jonge doffer 96 punten had
met een prachtig type en stand, mooie geronde vloeiende
kopbelijning, ogen en oogranden, snavelkleur en prima
conditie. Er waren wensjes in iets vaster in stand, halsbevedering iets strakker, kleur iets gelijkmatiger en intensiever. Bij poederblauw geband meteen een oude doffer
met 97 punten. Hierna twee oude duivinnen met prima
kwaliteiten en 95 en 96 punten, de laatste twee jonge doffers hadden ieder 96 punten. Hierna vijf jonge duivinnen,

Kleurpostduif veelkleurig, jonge doffer met 96 punten van S. de Bruine.
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Damascener, ijskleur zwart geband, oude
duivin van Leon Kocken, 97 punten. Jeugdkampioen met prima type en stand en een
mooie gelijkmatige kleur banden, ogen en
oogranden.

Engelse Modena van M.C.M. Sebregts met 97 punten. Blauw bronsgeband, oude doffer, mooi breed gerond type en stand, kop vorm
en kleur.

Duitse Modena schietti, zwart donkergetijgerd, jonge doffer met 96 punten van R.
de Wit.

Damasceners

Engelse Modena’s

Acht stuks met wensen als grondkleur, voorkop gevulder, ondersnavel en -wat veel voorkomt in ijskleur zwart
geband-, banden en staartband intensiever (lees zwarter).
Vaak zien we dat de zwarte kleur iets vervaagt en meer
grijs wordt. Hier moeten de fokkers goed opletten, want
dit werkt door in de vleugels. De slagpennen worden dan
ook steeds lichter van kleur. De oude duivin van jeugdlid
Leon had alle kwaliteiten die er verlangd wordt en kreeg
dan ook 97 punten. Als er een prijs geweest was voor
de tamste duif van de show had deze duivin die zeker
gewonnen. Na afloop van de show liep ze rustig over de
bar.

Deze moeten in alles rond zijn, ook hier vaak tekortkomingen in borstdiepte, buik en achtervulling. Ze moeten in
één ronde lijn liggen ook van voren gezien moet de borst
breed en rond zijn. Idem van alle kanten rond met de brede
kop met relatief korte hals. Bij de kop zien we vaak een
inkeping boven de ogen. De kwaliteit bij de Schietti’s was
wat teleurstellend met slechts eenmaal 95 punten van de
14 dieren, vaak met bovengenoemde tekortkomingen. Bij
de Gazzi’s was de kwaliteit beduidend beter met 97 punten
voor een blauw bronsgebande oude doffer van Sebregts.
Het was voor Rinus zijn laatste show. Na z’n hele leven
Engelse Modena’s in topkwaliteit gefokt te hebben hangt
hij nu voorgoed zijn duivenjas aan de wilgen. Ook had hij
nog 96 punten in roodzilver en blauw bronsgekrast. De
Combinatie van Vliet had nog 96 punten in blauw sulfergekrast. Veel 95 punten duiven, wat de kwaliteit duidelijk
maakt. Eén magnani met 94 punten.

Dragoons
Vijf stuks waarbij de duivinnen de dienst uitmaken, omdat
hier de neusdoppen niet zo groot worden en de ribbeling
-lengtestreepjes-, niet verstoord wordt. Een oude en een
jonge duivin met 96 punten. Dit mooie ras laat de kwaliteit
duidelijk zien, enkele wensjes waren: staart wat te breed
en bandjes konden verder doorlopen, ook moeten we
letten op de hals, die moet redelijk kort zijn en vrij fors,
zeker niet te dun en de kopdracht -de zogenaamde sterrenkijkers-, waarbij de snavel door horizontaal heen wat naar
boven gericht staat.

Kings
43 Stuks in 22 kleuren. Gemiddeld viel de kwaliteit me
iets tegen. Er waren best hele mooie dieren bij en zelfs in
bruin een oude duivin met 97 punten. Sommigen konden
dieper en ronder van borst, Dit euvel komt bij meer dan
90% in meer of mindere mate voor, de onderbelijning heeft
direct met de borstdiepte en ronding te maken. Er zijn
Kings die de hals naar achteren trekken, dit willen we niet.
Bij een enkeling zien we dat de beenstand iets doordrukt in
het gewricht. Ook wensen in kleur en tekening, oograndkleur, strakke bevedering -vooral in hals- en enkelen in
oogkleur.

Duitse Modena’s
De Schietti’s zijn niet zo makkelijk, want men wil dat dit
ras elegant is en blijft, maar ook vol in de borst, een brede
en gevulde kop met een zeer gevulde voorkop en halsen beenlengte in de juiste verhoudingen. Dit is voor de
fokkers een grote uitdaging. De club heeft de laatste jaren
topkoppels uit Duitsland geïmporteerd door bij de beste
fokkers in een bepaalde kleurslag, middels een verloting
op de clubdag te kopen en dat werpt z’n vruchten af. De
besten zaten in zwart en zwartgetijgerd, waarbij Remco
-pas een goed jaar weer begonnen-, de hoofdrol voor zich
opeiste met 97 punten bij zwart en 96 punten bij zwartgetijgerd. Wensen waren vaak types, verhoudingen, onderbelijning, kop en oogranden. Het komt ook nogal eens voor
dat ze de hals naar achteren trekken en dan ook de borst
optrekken, dit is ongewenst. Bij de Gazzi’s eenmaal 96
punten met een oude doffer blauw zwartgeband. Bij blauw
ongeband tweemaal 95 punten. Ondanks zijn leeftijd heeft
Jan nog volop ambities en is weer aan het terugkomen.
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