De Cauchois,
kleurduif
onder de
vormduiven

Geelzilver geband met helder vleugelschild met
zeer intensieve banden.

De Cauchois is een specifiek Frans ras afkomstig uit het land van Caux, een fraaie streek in Normandië, ten
noorden van de Seine. De inwoners van deze streek worden aangeduid met ‘les Cauchois,’ zoals wij de
inwoners van Twente aanduiden met Tukkers. Mocht u deze streek ooit bezoeken dan is het meer dan de
moeite waard om de snelweg te verlaten en langs de vele uitgestrekte landerijen met grootse boerderijen,
kastelen en de bijbehorende duiventorens te rijden. Er bestaat zelfs een heuse ‘route des pigeonniers.’
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Jonge Cauchois, de tekening kan na de rui
veel scherper worden.

Blauw witgeschubd, schubtekening moet veel regelmatiger
en type meer gestrekt.

Geschiedenis
Algemeen wordt aangenomen dat in deze vele duiventorens
het ras ook gevormd is. In het bekende ‘Les pigeons de
volière et de colombier’ uit 1824 reppen de auteurs Boitard
en Corbie over geschubde duiven. Gelet op het feit dat
gesproken wordt over wit, brons, sulfer en roze geschubd
kunnen we ervan uitgaan dat dit de Cauchois betreft. In
eerder verschenen werk van Vieillot wordt beschreven dat
het ras mogelijk ontstaan is uit kruisingen tussen toenmalige
kroppers en de Mondain. Of dit werkelijk zo is blijft moeilijk te achterhalen, echter het formaat van de Mondain, het
gestrekte lichaam van een kropper en het licht blazen wat de
Cauchois nog laat zien maken dit op zijn minst aannemelijk.
De Cauchois is een vrij grote duif, het zal u dan ook niet
verbazen dat het ras in vroeger tijden vooral voor de
consumptie werd gebruikt. Een volwassen doffer weegt al
gauw tussen de 700 en 800 gram, terwijl de duivinnen zo’n
650 tot 700 gram wegen. Het ras heeft in Nederland nooit
vaste voet aan de grond gekregen. In de landen om ons
heen ligt dit geheel anders. De Franse Cauchois Club telt
nog altijd ca. 200 leden en ook Duitsland kent een grote en
actieve speciaalclub met meer dan 90 leden. In 1986 hebben onze zuiderburen hun eigen speciaalclub opgericht
en met succes, want jaarlijks bevolken ca. 150 Cauchois de
kooien tijdens hun nationale clubshow. Daarnaast zijn er
ook vele actieve fokkers in o.a. Zwitserland en Italië.

Blauw bronsgeschubd, bronskleur intensiever en schubtekening regelmatiger.

Duidelijke universele fokrichting al 40 jaar geleden
begonnen
Naast fraaie inzendingen waren er in de beginjaren
ook wel de nodige problemen. Zoals met zoveel rassen
bestonden er behoorlijke verschillen in beoordeling tussen
de diverse landen. Vanuit Franse, maar ook Italiaanse,
hoek wordt er van oudsher heel veel belang gehecht aan
de kleur en de finesse van de schub- en/of bandtekening.
Voor bij de Duitsers en Zwitsers stonden de grootte en het
gewicht op de eerste plaats. Alle partijen werden het echter
snel eens, behalve vormduif is de Cauchois vooral ook een
kleurduif. Dus de handen werden ineengeslagen, wat er
toe leidde dat er veel kweekdieren uitgewisseld werden
tussen fokkers uit de diverse landen. Daarnaast werd een
jaarlijks terugkerende internationale keurmeesterbijeenkomst belegd met Franse, Duitse, Zwitserse en Italiaanse
keurmeesters. Met andere woorden ruim voordat het
begrip Europese standaard werd ingevoerd werd dit al in
de praktijk gebracht door aanhangers van de Cauchois. Dit
heeft er dan ook in geresulteerd dat binnen enkele jaren
de speciaalclubs en haar fokkers er in slaagden om een
duidelijke universele fokrichting te bepalen. Dat is, gelet
op het feit dat dit bijna 40 jaar geleden begonnen is, een
prestatie van wereldformaat. Zeker gezien in het licht van
het huidige gesteggel bij meerdere rassen sinds de invoering van EE standaards.

Rasgebonden Europashows

Raskenmerken

De Europese Cauchois fokkers hebben al vele jaren geleden
de handen ineengeslagen wat geresulteerd heeft in een
unieke samenwerking in de vorm van rasgebonden Europashows. Inmiddels vindt deze happening jaarlijks plaats. Doorgaans wordt dit georganiseerd ergens in de Elzas in Frankrijk
of in het Zwarte Woud in Duitsland. Het aantal inzendingen
is ronduit indrukwekkend, aantallen van boven de 700 zijn
normaal. Het absolute record stamt nog altijd uit 2004, in
Châlons in Champagne bevolkten maar liefst bijna 2.000
Cauchois de tentoonstellingskooien. Maar ook België doet
aardig mee, tijdens de Europashow 2011 in het Belgische
Affligem -jawel van de lekkere biertjes-, bedroeg het aantal
inzendingen 1.068 dieren. De 38e editie vond op 15-16 december 2018 plaats in Kurtzenhouse in de Elzas, helaas moesten
de Italianen dit keer verstek laten gaan. Desondanks gaven
toch weer bijna 1.000 dieren acte de préséance.

De Franse speciaalclub heeft voor haar leden en keurmeesters de fundamentele raskenmerken vastgelegd in
een algemeen document dat Europees ook is omarmd.
Bovendien is dit ook nog specifiek per kleurslag uitgewerkt. In dit naslagwerk wordt gerept over essentiële
(primaire) kenmerken en een aantal secondaire kenmerken. Om de invloed op de beoordeling te verduidelijken
zijn deze verdeeld over een 100 puntenschaal. Primaire
kenmerken: Vorm en houding (25), tekeningkleur (20),
regelmatige schubben/banden (15), slab (15), grondkleur/
onderkant (10) en onderrug (5). Als secondaire kenmerken zijn de onderdelen, kop, snavel, hals (5) en ogen en
oogranden (5). Als we de denkbeeldige punten voor de
diverse kleuronderdelen kleur bij elkaar optellen bedraagt
dit bijna 2/3 van het totaal, een duidelijke bevestiging van
de bovengenoemde subtitel.
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Blauw bronsgeschubd, intensieve tekening met duidelijk
herkenbare driehoekjes.

Blauwzilver sulfur geband, de eerste band onderin mag nog
intensiever, mooie egale schildkleur.

Eenkleurig geel, type moet gestrekter,
blaast wat te weinig.

Type (vorm) en houding

Kleur en tekening

Het gegeven dat de Cauchois is ingedeeld bij de vormduiven geeft al aan dat dit zwaar meetelt. Bij het zien van
een Cauchois moet direct het gevoel ontstaan dat het een
grote en lange duif is. Deze lengte speelt een voorname
rol bij het beoordelen. Binnen Europa zijn hier ook wel
richtlijnen voor bepaald, zo meet een goede Cauchois van
snavelpunt tot staarteinde tussen de 42 en 46 cm meten,
deze lengte komt ook terug in de vleugels. Bij goede duivinnen ligt dit rond de 85 cm en topdoffers halen zelfs 90
cm. Nu wekt een smalle duif al snel de indruk lang te zijn,
maar bij de Cauchois wordt juist gestreefd naar een brede,
goed geronde naar voren tredende borst. Uiteraard moet
het borstbeen goed bevleesd zijn, ooit was het immers
een nutduif. Juist de combinatie van deze twee elementen
zorgt ervoor dat de eerste indruk die van een grote duif
bevestigt. Ook de licht opgeblazen hals draagt bij aan de
contouren van een groot, sterk en gestrekt lichaam.
Hoewel de hals niet direct bijdraagt aan gewicht, grootte
of de lengte is deze toch sterk bepalend voor het optische
beeld (algemeen voorkomen) van opzij bezien. Bij geen
of weinig blazen oogt het dier slanker en ranker, terwijl
bij te veel blazen de elegantie verloren gaat. De houding
tenslotte is iets opgericht, sommige dieren staan wat te
opgericht, maar ook een te vlakke stand komen we nog
weleens tegen.

Zoals de subtitel al suggereert spelen kleur en tekening een
zeer voorname rol in de beoordeling van de Cauchois. De
lichaamskleur (grondkleur) is de basis voor alle kleurslagen, waarbij deze intensief of juist zuiver verlangd wordt.
Kenmerkend voor de Cauchois is dat alle variëteiten een
witte onderrug hebben, voor de zwarten. Bij de roden en
gelen hoort daar dikwijls ook een forse witte maantekening op de hals bij, hoewel deze binnen de EE ook zonder
erkend zijn. Deze maantekening begint ca. 4 cm onder de
snavel, is ook ca. 4 cm hoog en loopt bij voorkeur uit in
een punt naar beide zijden van de hals. In Frankrijk wordt
dit ook wel aangeduid als croissantvorm. We kennen drie
tekeningvarianten, of kortweg vleugelpatronen.

r.

en kleu
Eenkleurig zwart, topper qua vorm

Eenkleurig, deze komen voor in zwart, rood en geel. De
kleuren moeten veel lak en glans bevatten. Dit geldt voor
het hele lichaam, met name in de kiel en staart wil de kleur
nog weleens teruglopen. Het ontbreken van deze glans of
enige vorm van schilf in de slagpennen wordt dan ook niet
gewaardeerd. Zoals al benoemd wordt er bij iedere kleurslag een zuiver witte rug verlangd, deze
moet ook goed begrensd zijn.
Gebanden zijn erkend zijn roodzilver geband, blauw bronsgeband en
blauw witgeband en de bijbehorende
verdunde kleuren geelzilver geband,
blauwzilver sulfergeband en blauwzilver witgeband. Verder is in Europa ook
blauw rozegeband erkend. De grondkleur is de basis en wordt altijd zuiver
en zo egaal mogelijk verlangd, met
name op de schilden ligt de lat zeer
hoog. Voor de kleur van de banden
geldt juist het tegenovergestelde, hier
ligt de nadruk op intensieve kleuren en bij de witbanden op heldere
kleuren. Ook de vorm van de banden
speelt een belangrijke rol, die moeten
te allen tijde strak zijn. Voor de blauwvariëteiten zijn deze voorzien van een
strakke, smalle donkere zoom.

Ideale schubtekening en zoom.

Schubtekening moet gelijkmatiger en zoom
scherper.
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Geschubden zijn er in drie varianten blauw, te weten
bronsgeschubd, witgeschubd en roze geschubd. Dit roze
geband/geschubd is een zeer bijzondere kleurslag welke
niet bij enig ander ras voorkomt, het is het best te vergelijken met sterk verwaterd geel. Daarnaast zijn er verdunde
varianten in blauwzilver sulfer- en witgeschubd. Voor de
grond- en tekeningkleur zijn de eisen hetzelfde als bij de
gebanden, terwijl er ook veel waarde wordt gehecht aan
een intensieve en regelmatige schubtekening. Deze bestaat
uit zo gelijkmatig mogelijk verdeelde V-vormige driehoekjes op de vleugelschilden met zoompjes en spiegels in de
slagpennen die bij gesloten vleugel niet zichtbaar zijn.
Deze schubtekening ontstaat door twee gekleurde of witte
vlekken, afgebakend met een scherpe zoom op het uiteinde
van de vleugeldekveren. Hoe gelijker deze vlekken van
vorm zijn, hoe regelmatiger de schubtekening is. Dit komt
tot uiting in een kleine blauwe of blauwzilver driehoek op
het einde in het midden.

Kop, snavel, ogen en oogranden
De Cauchois heeft, zeker voor haar grootte, juist een vrij
kleine kop. De kop van een Cauchois is goed gerond met
daarbij een licht gewelfd voorhoofd. Het hoogste punt
bevindt zich boven de ogen. De snavel moet passen bij het
formaat van de kop en goed sluiten. De oogkleur is voor alle
kleurslagen oranjerood. In de praktijk is er echter wel een vrij
duidelijke tweedeling tussen de dominante en de verdunde
kleuren. Bij zwart, rood en blauw zijn de ogen meer rood dan
oranje, terwijl de verdunde kleuren juist meer oranje gele
ogen hebben. De oogranden tenslotte zijn smal en fijn van

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

voer naar mijn hart

Kopstudie van een Cauchois.

weefsel en gaan mee met de kleurslag, dus donker voor zwart
en blauw, grijs voor blauwzilver tot licht bij o.a. geel.

Tenslotte
De Cauchois stelt geen bijzondere eisen aan haar huisvestiging, d.w.z. een droog hok zonder tocht is het voornaamste. Gelet op de grootte van het ras is het wel raadzaam om
ruime broedhokken te hebben. Als aan deze voorwaarden
is voldaan plant het ras zich redelijk gemakkelijk voort.
Gezonde duivinnen produceren gedurende de broedperiode ongeveer drie legsels. Natuurlijk is er weleens een
eitje onbevrucht of sneuvelt een jonkie als gevolg van
een vechtpartij. Maar het zijn zorgzame ouders en rustige
duiven op het hok.
Een belangrijk aspect om tenslotte nog te vermelden is dat
het jeugdkleed vaak compleet afwijkt van het definitieve
jasje. Dit houdt in dat de tekening en de bijbehorende
kleur pas na de eerste rui in haar volle pracht te bewonderen is. Maar eenmaal door de rui kunnen we met recht
spreken van een flamboyante Fransman!
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