Spelen met pigmenten,
je moet het maar kunnen

Witkop phaeo en phaeo-ino, hoe vaak komen we deze kleurslagen nog tegen? Eigenlijk zou ik de
vraag moeten stellen met het niet benoemen van kleurslagen, maar met het benoemen van variaties
op kleurslagen, want alle phaeo’s hebben dezelfde kleur, maar wel met een ander fenotype of
herkenningsvariant.
Tekst, foto’s en tekeningen: Jan Pijffers

Het gaat om de volgende varianten:
(A) Witkop phaeo gezoomd, (B) witkop phaeo egaal, en
(C) witkop phaeo-ino. Deze varianten worden gefokt met
uitsluitend een normale (D) wildkleur phaeo of (E) pastel
phaeo x (F) witkop wildkleur of (G) witkop pastel. In
principe maakt het niet uit of de phaeo ook nog isabel is.
Omdat de phaeo’s uitsluitend bestaan uit het verspreiden
van rode pigmenten, soms wat meer of minder achter
gebleven bruin pigment in zeer kleine hoeveelheden,
maar van zwarte pigmenten is geen sprake, vandaar dat
de twee kleuren wildkleur of pastel in phaeo altijd een
witte nekband bezitten. Het afwezig zijn van de zwarte
pigmenten heeft geen enkele invloed op het isabel zijn
bij een phaeo. Omdat bij normaal gekleurde Lachduiven
naar isabel de zwarte pigmenten zich grotendeels delen
en de rode pigmenten onaangetast blijven kan dit bij een
phaeo dus nooit, maar de gedeeltelijk aanwezige bruine
pigmenten (mengeling van rood en zwart) zullen zich wel
grotendeels laten afbreken, waardoor bij elke phaeo een
zichtbaar blankere of bleke snavel ontstaat. Dit kenmerk is
in de meeste gevallen slecht herkenbaar en alleen weggelegd voor de meer ervaren en met kennis gezegende fokker

Witkop phaeo egaal.

waar te nemen. De pastelkleur in de serie phaeo’s heeft de
kleur te danken aan het feit dat zowel de rode en zwarte
pigmenten aan kwaliteit hebben ingeleverd, maar naar de
serie pastel in de isabelkleur worden de zwarte pigmenten
nog ruimer aangetast, maar het pasteleffect wordt niet
extra aangetast. Ook de pastel phaeo is nauwelijks herkenbaar aan een isabel factor. We zullen dus gericht een
verdere fok naar de serie witkop phaeo en de nauwelijks
herkenbare witkop phaeo pastel geen enkel verschil ondervinden in de herkenbaarheid van deze Phaeo kleuren.
Maar, omdat de normale witkop wildkleur nogal behoorlijk
wat aan verbleking van kleur heeft ingeboet zullen vanzelfsprekend ook alle witkop phaeo’s bleker van kleur zijn.
Hiermee moet terdege rekening worden gehouden door
fokker en keurmeester. De kleur van alle witkop phaeo’s
zullen warmrozig met een gevarieerd tintje oranje zijn,
verdeeld over de doffers en duivinnen. Duivinnen bezitten
van oorsprong meer pigmenten dan doffers, waardoor dat
vaak kleur verhogend is, maar ook de kans op een iets
roze gekleurde schedel blijf aanwezig. Zoals ik al zo vaak
gemeld heb, het is belangrijk om goed te beseffen waarom
we de normale witkop (wildkleur) deze benaming hebben

Witkop phaeo gezoomd.
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mee gegeven. Een witkop heeft van nature geen witte kop
maar een bleke kop. Wanneer we deze kleurslag bleekkop
hadden genoemd, dan zou het altijd een discussie kunnen
blijven, hoe bleek dan wel. Wat de ene nog bleek vindt, is
bij de ander alweer lichtgrijs. Dus, hoe witter hoe beter,
maar dit mag nooit een halszaak worden. Discussies bij
andere kleurslagen liggen ons nog vers in het geheugen.

De kweek van phaeo witkoppen is een verhaal en
ervaring op zich
Zoals ik al regelmatig in mijn verslagen verwoorde, wat
hebben we toch een mooi systeem met het vertalen van
Lachduif benaming naar de genetische waarde en herkenning aan het fenotype.
Witkop phaeo: deze benaming, of aangeven van fenotype,
herbergt de juiste kleuren welke in een duif zijn vastgelegd, de normale witkop (wildkleur) en de (X) phaeo
ongeacht de pastel of de wildkleur. Uitsluitend deze twee
kleurslagen zijn we nodig om de witkop phaeo te fokken,
maar denk niet dat dit maar zo even gedaan is, want elke
fokker zal vanaf de start in het bezit moeten zijn van, of
komen in een grote portie geduld en uithoudingsvermogen. Wanneer we na het koppelen van de zojuist genoemde
kleurslagen, ongeacht van welk geslacht nu de doffer of
de duivin is, de eerste jongen mogen verwelkomen die
met een paar weken een herkenbare kleur hebben, er zal
nooit een witkop tussen zitten. Ook niet in de volgende
nestjes. Het zullen allemaal (H) wildkleur grijsnekken zijn
in zowel doffers als duivinnen. Misschien dat er ook een of
meerdere pastel grijsnekken het daglicht zullen zien, maar
dit kan dan weer via een doffer geschieden en die zijn
ook weer normaal te gebruiken. Nu hebben we allemaal
grijsnekken gefokt en weten dat we richting witkop phaeo
willen. Uitsluitend grijsnek is logisch omdat vaststaat
dat een witnek oftewel phaeo gedeeltelijk dominant is
over een witkop met zwarte c.q. gekleurde nekband, dit
veroorzaakt de grijze nekband. Ik schrijf gedeeltelijk, want
er is nooit te bepalen welke gradatie van vererving aan een
phaeo (witte nekband) toebedeeld kan worden. Dat blijft
te allen tijde afwachten, elke nieuwe duif kan zo weer van
zowel mantelkleur als nekbandkleur in gradaties verschillen. Terugparen aan de ouders kan niet, want dan gaan
we juist weer richting de kleur van de ouders. We schuiven
de ouders opzij en zetten deze op non-actief of ze worden
gebruikt voor een reguliere paring, maar vooral de ouder
(A) phaeo moet blijven, dat zal later duidelijk worden.
We gaan nu selecteren op de jonge duiven, voor zover dat
mogelijk is, op de minst grijze nekken, maar wel met de
meest mooie kleuren. Nu gaan deze belangrijke kenmerken
niet altijd samen, maar het is soms wel mogelijk, maak er
zoveel mogelijk gebruik van. Deze (I) grijsnekken zullen nu
ook weer gedeeltelijk het fenotype tonen van hun ouders,
maar allen zijn ze split voor witkop, die garantie hebben
we, maar nog geen garantie voor een witte kop met een
witte nekband. Die kans zit er misschien wel een jaar later
in na weer een selectie gedaan te hebben op nog minder
grijze nekken en dan ook te beschikken over de witkop
grijsnek, of natuurlijk aan het einde van een seizoen voor
een volgende generatiekweek, dus twee generaties in een
jaar. Juist doordat de nekkleur bij alle duiven minder grijs
is en daardoor de witte nekband in gradatie wat krachtiger

Witkop (wildkleur) doffer.

vererft, zullen de daarop volgende generaties duiven meer
de kans krijgen volledig wit te worden.
Let op: er bestaat nogal eens een misverstand tussen wit
en volledig wit. We kwamen en komen nogal eens ‘witte’
nekbanden tegen waarover men het soms met de witte
kleur toch niet helemaal eens was. Soms komt men nog
wel eens een spatje vuilgrijs in enkele nekbandveertjes
tegen, waarvan wel eens gezegd werd, dat is zoeken naar
spijkers op laag water, maar dat is absoluut een foutieve
gedachte. Vooral bij dit soort gegradeerde nekbandjes is
het vrij eenvoudig te controleren naar de juistheid van de
nekbandkleur, bekijk de onderstaarttekening en men zal
verrast worden met, toch vaak aan duidelijkheid niet te
missen, gekleurde veren, nog geen sprake van een witnek,
vlees nog vis, dus altijd een predicaat O. Juist dit laatste
beetje grijs kan nogal vrij hardnekkig zijn, maar hoeft voor
de fok geen nadeel te zijn. Een zuiver witte nekband is ook
controleerbaar aan de onderstaarttekening. Is deze zuiver
wit dan is het twijfelen over de nekbandkleur niet meer
nodig.
Ik wees erop dat we nog even zuinig moesten zijn op de
eerste ouder (P1) met witte nekband, de (A) phaeo. Deze
ouder paren we nu weer aan een (B) witkop phaeo uit
een latere generatie om de kracht van de witte nekband
nog meer te versterken. Om zeker te zijn dat alle zwarte

Witkop (wildkleur) duivin.
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Pastel grijsnek.

Pastel phaeo gezoomd doffer.

pigmenten uitgebannen zijn, maar ook vooral om zowel de
kleur en de phaeo-zoming vaster te leggen en te bewaren.
Zonder gebruik van deze zuivere phaeo zullen heel veel
gefokte witkop phaeo’s egaal van kleur zijn, dus zonder
zoming. Om de phaeo tekening ook op de witkop te fokken
is het nodig om dit te gebruiken via deze phaeo. De fok in
de eerste generatie geeft uitsluitend weer normale phaeo’s,
maar wel duiven di split zijn. Het geselecteerde phaeo
(split witkop) jong kan weer gebruikt worden op een familielid zijnde uit andere generaties met de witkop phaeo
kleur. In de eerste generatie zullen alle Lachduiven phaeo
zijn, zowel zonder, als met witte kop, het eindresultaat van
het fokken van niets tot prachtige phaeo witkoppen.

Mutaties kunnen spontaan ontstaan. Als dit niet
gaat helpen we de natuur een handje
Alle witkop phaeo’s die we nu hebben gefokt met tussenproducten uit een wildkleur phaeo x witkop (wildkleur)
geven een eindresultaat weer van een eerste kweekproces.
We hebben nu de duiven waar we oog voor hadden, maar
nu begint het pas, we gaan starten met het tweede kweekproces. Dit is beslist niet moeilijk, omdat we voornamelijk
te maken krijgen met een grote portie geluk waaruit we

Witkop phaeo-ino egaal.

weer kunnen gaan bouwen aan het ‘fingerspitzengefühl.’
Het zal blijken dat dit voor de fokker een zeer belangrijke
factor is. Geduldig bouwen we op met de selectie tot het
steeds weer handhaven of verbeteren van de kwaliteit
van zowel kleur en eventueel de phaeo-tekening. Vooral
de kleurdiepte, of beter de warmte van de kleur. Bij een
egaal getekende mag er nauwelijks sprake zijn van een
inmenging van enig wit of een staartzoming, maar dit
mag ook niet bestraft worden, een duidelijke aanmerking
geven ligt voor de hand. Bij een gezoomde kan men niet
verwachten dat we fraaie tekeningpatronen zullen zien,
ook zullen de kleuren wat minder warm zijn onder invloed
van de tekening. Nu nog even een belangrijk aspect voor
de volhouder: Gebruik zo af en toe een Lachduif vanuit
de grijsnekken om wat zwart pigment te delen met de witnekken om zodoende een verzwakking van de genetische
samenstelling tegen te gaan.
De witkop phaeo-ino heb ik eens verward zien worden met
een (I) crème-ino. Het grootste onderscheid tussen deze
twee is vooral de nekband, deze is qua structuur wel aanwezig maar echt wit van kleur, anders mag het geen phaeo
genoemd worden. De crème-ino heeft altijd een bruinig

Crème-ino.
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F2 wildkleur grijsnek (split witkop).

Wildkleur grijsnek.

en duidelijk waarneembaar nekbandje. Maar er zijn nog
enkele verschillen, zo is de onderstaarttekening bij een
phaeo afwezig, maar bij een crème-ino aanwezig. Het zal
ook duidelijk zijn dat een witkop phaeo-ino een witte
kop bezit, daar en tegen is een crème-ino volledig crème
gekleurd. De crème-ino is crèmig van kleur (koffie met veel
melk), en in het bezit van zowel rode als zwarte pigmenten.
De witkop phaeo-ino is van kleur heel zacht roze (soms
goed kijken), maar toch duidelijker waarneembaar dan de
crème-ino. Deze opleving van kleur bij de witkop phaeoino ontstaat doordat deze geen tegenwerking heeft van de
zwarte pigmenten en zich zodoende beter kan manifesteren. Om deze variatie te kweken is het nodig dat een van
de witkop phaeo’s gekoppeld wordt aan een crème-ino
en vanuit de volgende generatie gebruikt men een split
wildkleur grijsnek doffer x wildkleur grijsnek duivin, dus
broer x zus. Nu is de kans aanwezig op een witkop phaeoino omdat de grijsnekken ook een dubbele portie witte
nekveren kunnen geven. Dus duiven met uitsluitend rode
pigmenten, vandaar de witte nekband.
De phaeo-ino (zonder witte kop) kan worden gefokt uit
een normale phaeo x normale crème-ino. Omdat bij deze

kweek de witkop achterwege wordt gelaten kan deze zich
ook niet laten zien, dat mag duidelijk zijn. In de eerste
generatie wordt alles weer grijsnek, maar gebruik van
een split grijsnek-ino doffer x wildkleur phaeo duivin
(geslachtsgebonden vererving) geeft kans op een (J) phaeoino duivin. De rode pigmenten krijgen sneller de overhand
dankzij de gereduceerde zwarte pigmenten.
Elke vorm of variatie binnen deze phaeo-groep kan en
mag vrijelijk door elkaar gefokt worden, maar let wel op
een vorm van degeneratie, want die ligt op de loer. Diverse
Lachduiven met uitsluitend rode pigmenten zijn nogal erg
gevoelig tot het spontaan veranderen in grootte en breedte.
Nu wordt in dit soort veranderingen nogal vrij snel gewezen op het aspect inboeten van krachten d.m.v. inteelt. Ik
geloof daar niet zo in wanneer ernstig de stelregel van het
selecteren op vitaliteit in acht wordt genomen. Ga nooit
dokteren met deze Lachduiven, ik bedoel het geven van
medicijnen als de duiven niet ziek zijn, het voorbehoedend
dokteren. Ook niet te veel vitaminen geven (voor mij moet
op elk potje een doodshoofd staan met de vermelding
‘vergif,’ want dat is het vaak). Voer normaal, dan voer je
goed. Tortelduivenvoer, grit en roodsteen, een beetje eivoer
met eventueel wat P40 vitaminekorrels. Maar vooral elke
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Witkop pastel doffer.

dag schoon drinkwater en als extraatje wekelijks of naar
believen een bad. Eén centimeter water in een ruim bakje
doet wonderen. Te veel water maakt alles nat.

Gebruik van ivoor als witkop, de ivoor phaeo
Bij de benaming van deze ivoor phaeo is het niet nodig of
wenselijk om ook de benaming witkop te gebruiken. De (K)
ivoor heeft altijd een witte kop, dit is een vanzelfsprekendheid. Ook met deze kleurslag is het brengen van een ‘witkop’

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

voer naar mijn hart

phaeo goed te doen. Maar, aangezien de ivoor een nog
sterkere opbleking heeft dan de gewone witkop zal dit ook
haar weerga vinden met een kruising van ivoor x phaeo.
Alle ontstane ivoor phaeo’s zullen via de opbleking van
ivoor ook een sterke opbleking vertonen, dus alle kleuren
zullen veel zachter van kleur zijn, maar niet minder fraai.
Nu zou men kunnen verwachten dat de zwarte nekband bij
ivoor een probleem zou kunnen worden richting de witte
nekband, maar dit zal niet het geval zijn. Ook het verschil
in de onderstaarttekening, de spiegel bij de witkop en de
volgetekende bij ivoor vallen buiten elk probleem, want het
grappige is dat beide kleuren naar phaeo toe gewoon een
volledig witte onderstaart zullen bezitten. Eigenlijk is hier
ook alles mee gezegd, want om meer duidelijk te krijgen
kunnen we de benamingen witkop phaeo verwisselen met
ivoor phaeo. Het zal om een ivoor phaeo-ino te kweken iets
lastiger worden omdat op den duur de verschillen met een
phaeo-ino dermate gering zullen zijn dat het verschillende
hoofdbrekens kan kosten om alles goed uit te pluizen.
Willen we de phaeo ook nog gebruiken x ivoor isabel, dan
zou de phaeo-kleur wat kunnen opbloeien naar meer rozig,
want ook bij deze kleurslag krijgt het rode pigment wat
meer vrijheid tot het warmer van kleur worden.
U heeft kunnen lezen dat er nog veel mogelijkheden zijn
tot het uitbreiden en handhaven van diverse kleuren, of
deze nu wel of niet erkend zijn. De standaard herbergt de
erkenningen. Veel plezier.
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