Engelse Langvoorhoofd
Tuimelaars LFT)
De Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar is wereldwijd een populair ras.
In het land van oorsprong, Groot-Brittannië, maar ook in de Verenigde
Staten is er heel wat aan veredeling gedaan, met groot succes en zelfs
zo, dat er weer LFT vanuit Amerika naar Groot-Brittannië gingen. Ook
Australië, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten kennen veel liefhebbers en
fokkers, ook voor de voetbevederde variatie. In Europa zijn er niet heel
veel fokkers, maar we tellen zeker mee.
Tekst en foto’s: Albert van Feggelen

Verfraaiing
Zoals bij vele rassen is er zowel in Groot-Brittannië als in Amerika door fok en selectie
een enorme verfraaiing van het ras bewerkstelligd. Het is mooi om te zien dat er op
Facebook verschillende groepen actief
zijn waar informatie over het ras gedeeld
wordt, opinies worden uitgewisseld en foto’s
geplaatst vanuit de hele wereld. Waar voor
andere rassen de verschillende kleuren en
variëteiten tot een apart ras zijn geworden
-denk o.a. aan Nederlandse Hoogvliegers,
Hagenaars en voetbevederde Oudhollandse
Tuimelaars die met een zekere verwantschap toch verschillende rassen qua standaard, karakter etc. zijn- zijn binnen dit ras
alle kleuren, tekeningen, vedervoetig of kaal
benig, in één standaard gevat.

eigenschappen niet veel anders is dan de
Nederlandse standaard, maar daar gebruikt
men als hulpmiddel puntenverdelingen
voor dezelfde eisen die in onze standaard
net zo beschreven worden, maar dan niet in
punten uitgedrukt.

De omschrijving van de kop

moet zijn. Rond in profiel, sterk oprijzend
achter de neusvleugels, afgerond over de
snavel en doorgaand in een boog naar de
achterkant van de kop en overgaand in de
nek. Het hoogste punt zit recht boven het
oog. Een ander belangrijk onderdeel dat het
beeld van een brede, ronde uitstraling vervolmaakt, zijn de volle wangen die van voren
te zien zijn. Voor het onderdeel kop worden
15 punten toegekend in die standaard.

Een belangrijk onderdeel zijn de kop en snavel en daarbij is het misverstand vaak ‘hoe
groter hoe beter,’ maar daar moet dan wel
aan verbonden worden dat de grootte van de
kop proportioneel naar de maat van de duif

Het is belangrijk om de kop van alle kanten
te bezien en niet, door de breedte van de

Rood witschild VV.

Geel witschild Darlington Show 2019.

Kleur en tekening
Het begint bij enkelkleurige (selfs) wit,
rood, geel, zwart, blauwgeband, blauw-,
rood- en geelzilvers, almond en kite en in
het buitenland nog veel meer afgeleide
kleuren. Dan de tekening: we hebben
getijgerd en witschild, geëksterd, witkop en
gebaard. Daarna nog vrijwel de hele range
met voetbevedering. Voor meer gedetailleerde omschrijving volgt de Nederlandse
standaard, uitgegeven door de NBS, die
ook een mooie standaardtekening bevat.
Een interessante insteek van de beoordeling van het ras vindt men in de Amerikaanse standaard, die op gebied van ras
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voorhoofd heeft, kan de snavel ook echt
wel te kort zijn.

De snavelaanzet

Voorbeeld van een prima kop van een zeven maanden oude rode Selfs, zijaanzicht en front.
(Foto’s van Ronald Teixeira (V.S.)

Dit is vooral voor beginnende fokkers moeilijk
te zien, maar de snavelzetting/implant is
bepalend voor wat de expressie van de duif
is. Als je goed kijkt heeft elke duif ook een
gezicht, net zoals mensen, en de insteek van
de snavel is bepalend voor het beeld. Er zijn
twee verschillende zaken die niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het eerste
is de dracht van de kop, die evenwijdig aan
de grond gehouden moet worden. We zien
veel foto’s waarop dieren met de kop naar de
grond gedraaid op staan. De besten zijn diegenen die met horizontaal gedragen kop een
horizontale snaveldracht laten zien. Los van
de houding van de kop is de insteek van de
snavel een allesbepalende factor en het is niet
beter te beschrijven dan de lijn tussen bovenen ondersnavel in gedachten door te trekken
naar het oog. Eindigt die lijn onder het oog
dan is het goed; als de lijn door het onderste
deel van het oog loopt, is het incorrect en als
de lijn midden door de pupil en hoger loopt
dan is het onverbiddelijk een ‘hangsnavel.’
Het kan dus theoretisch zijn dat een duif die
door de kopdracht steeds naar beneden kijkt
wel een goede snavelaanzet heeft maar ‘laagzichtig’ is en dus in type minder.

kop geïmponeerd, de andere onderdelen
weg te cijferen. Een overmatige kopbreedte
resulteert vaak in te weinig hoogte boven
het oog en dus afplatting van de kop en
van boven gezien een wigvormige kop die
dan ook smaller in de nek overgaat. Een
brede sterke kop is een niet uit te vlakken
kwaliteit, maar het totale beeld is boven
alles rond! Natuurlijk is een extreem brede
kop nog steeds beter dan een smalle kop
en vooral voor de fok is een krachtige kop,
mits gekoppeld aan de juiste partner, een

goede fok-inbreng. Het volgende gezichtsbepalende onderdeel is de snavel, die
wordt geteld als 7½ punt voor de vorm en
7½ punt voor de snavelinsteek in de kop,
dus samen 15 punten, net zo veel als voor
de kopvorm. Het is absoluut niet de bedoeling om steeds kortere snavels te fokken. De
snavel moet dik, stomp, ongeveer even dik,
breed, als lang zijn, zonder tot een scherpe
punt te komen. De boven- en de ondersnavel moeten goed op elkaar sluiten. Als deze
tuimelaar dus de gewenste ‘power’ in het

Kopstudie blauw beard met goede vulling en
ronding (iets te spitse snavel).

Voorbeeld snavel en snavelaanzet, bijgaand als apart document Snavelaanzet tekening.
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Veel fouten bij de snavel zijn: spitse, dunne
snavels die in een punt eindigen (komt bij
beards regelmatig voor); ongelijke lengte
van boven- en ondersnavel; papegaaisnavel;
gedraaide snavels en snavels waarbij de lijn
tussen boven- en ondersnavel gebogen is.
De snavelzetting is een zaak van doorgaande
aandacht van de fokker. Er is altijd de neiging tot het meer afhangen van de snavel en
is die trend eenmaal ingezet dan corrigeert
het zichzelf niet. Het wordt alleen erger,
niet beter. Dus alle aandacht bij het fokken.
In tegenstelling tot onze eigen standaard
-waar gesproken wordt over een middelgrote
duif- hebben de Amerikanen er een maat bij
aangegeven: 9 tot 10 inches hoog. Dat is 23-25
cm hoog, proportioneel, en de hoogte van
kop tot buik gelijk aan de lengte van de duif
van borst tot einde van de staart.

van de vloer heeft. Ideaal wordt omschreven
als het oog boven de voet van de duif is. Dat
betekent een perfecte stand en balans en
goede breedte en borstdiepte.
De grootte, stand en de zachtheid, kleur en
glad aanliggende veren zijn in het totaal 30
van de 58 punten die aan de bouw en het
lichaam van de duif worden ingeschaald. De
grootste fouten die voorkomen zijn: horizontale stand met staart op de grond en dieren
die steeds naar beneden kijken; de veerconditie die rommelig in de nek is of een ‘wasbord’
effect op de schilden; of een veerkleur die niet
goed doorgekleurd is tot aan de uiteinden van
de slag- en staartpennen. Vleugels die niet op
de staart worden gedragen of afwijkingen van
10 slagpennen en 12 staartpennen brengen de
10 punten voor dit onderdeel ter discussie. Te
lange benen is ook een minpunt.

Bevedering, staart en vleugeldracht

Kop, schouders en ogen

De staart moet vrij van de grond zijn, maar
niet meer dan 2½ cm. Het mooiste beeld is
een Langvoorhoofd Tuimelaar die op de bal
van de voet balanceert en de achterlenen

De nek moet compact en breed bij de
schouders zijn, geleidelijk taps toelopen
naar de keel. Er kan sprake zijn van te
dunne nekken en die doen het beeld van

Blauw beard met prima type, kop en snavel.
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een gedrongen duif geweld aan. Lichaam
en nek tellen samen mee voor 13 punten. In
die standaard zijn de, in totaal 12 restpunten
toe te kennen aan neusdoppen (klein van
structuur en zoveel mogelijk nauwsluitend

In onze Europese
standaard wordt
de belangrijkheid
van de onderdelen
meer weergegeven
in de volgorde van
belangrijkheid van
de kwaliteiten en de
meest belangrijke
afwijkingen.
en deel uitmakend van de snavel), de ogen
en de oogranden. De oogkleur van de iris is
parelwit en een pupil die zo klein mogelijk,
oogrand fijn en vast omsloten. De plaats van
het oog in de kop is centraal tussen de top
van de schedel in het midden tussen voor- en
achterhoofd. Fouten zijn: geheel donkere
(knol)ogen; verkeerde pupilvorm; en de
plaats van het oog in de kop. Van de totaal
100 punten zijn 42 punten voor de kop en
ogen en 58 punten voor de overige kwaliteiten. Dit is allemaal niet zo veel anders dan
de Europese standaard die wij gebruiken,
maar het geeft een beetje aan dat waar wij
zeggen ‘in volgorde van belangrijkheid’ het
puntensysteem wat specifieker aangeeft hoe
zwaar de bepaalde onderdelen tellen in de
totale beoordeling van de Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar. Er is ook nog een extra
20 punten die gebruikt worden om aan te
geven wat de complicatie is van getekende
duiven, net zoals al die variëteiten in voetbevedering vóór krijgen op de kaalbenige
eenkleurigen. De bedoeling van deze punten
is om een duidelijk beeld te vormen voor de
keurmeesters welke kwaliteiten en eventuele
afwijkingen als belangrijkst gelden.
In onze Europese standaard wordt
de belangrijkheid van de onderdelen
meer weergegeven in de volgorde van
belangrijkheid van de kwaliteiten en de
meest belangrijke afwijkingen. Gelukkig
zijn de eisen in de wereldwijde standaard
niet groot, maar er zijn accentverschillen.
Toen ik de eer had om in de Arabische
wereld te mogen keuren werd het duidelijk
dat waar wij een dier met een zwakke
ondersnavel niet aan de top plaatsen, zij er

Kunstwerkjes
van Hans
Puttenstein.

wel aan gewend waren om die dieren toch
als kampioen uit de bus te laten komen.
Dat zou het gevolg kunnen zijn van het
beoordelingspuntensysteem, want daarin
heeft de snavelvorm slechts 7½ punten van
het geheel terwijl wij bij de ernstige fouten
de snavel als een belangrijk punt hebben
staan en dus de (sterk verervende) afwijking
eigenlijk zwaarder bestraffen.
Onze Nederlandse/Europese standaard
luidt: Beoordeling: na algemeen voorkomen,
type en stand, dan kop en snavel, ogen en
oogranden, tekening en voetbevedering.
Als we dat vergelijken met de punten
zoals hierboven genoemd, dan ziet men de
overeenkomst:
Type en stand: 58 punten. Kop en snavel: 30
punten. Ogen en oogranden: 12 punten en
in geval van getekende duiven een extra 20
punten t.o.v. enkelkleurigen. Uiteindelijk
zijn we het dus vrijwel wereldwijd eens hoe
de standaard moet worden uitgelegd.

was de fraaiste van de show in Engeland
die ik bezocht. Ook in baldheads en andere
tekeningen valt hij vaak in de prijzen.
Geëksterde Engelse Langvoorhoofd
Tuimelaars ziet men zelfs in Engeland
heel weinig en met een kopvorm die ver

De stand van het ras is zeer goed
Volg de verschillende Facebooksites en
zie hoe veel bijzonder goede dieren er zijn
met specifieke uitschieters in verschillende
landen. De meest in het oog springende
resultaten zijn recentelijk van de Engelse
fokker Sean Morrow die in vele variëteiten
aan de top staat. Zwart witschild vedervoetig

Een droom van velen zwart witschild VV,
fokker Sean Morrow UK.

achterloopt in breedte en snavelinplant.
Baldheads zijn wereldwijd in een mooie
kwaliteit te zien. In beards zijn er in Australië
mooie dieren met brede mooie koppen te zien
in de vedervoetige variatie, daar mag een
beard zowel met een gekleurde als een witte
staart geshowd worden, in de praktijk ziet
men de gekleurde staarten meer.
In Nederland is ondergetekende sinds
60 jaar gepassioneerd om kaalbenige
beards in de standaard te fokken met
12 witte staartpennen en minimaal 7
aaneensluitende buitenste pennen. Er zit
vooruitgang in, het type met een brede borst
vooruit en het oog boven de voeten is wel
degelijk mogelijk.
Het is een aantrekkelijk ras, niet voor niets
zo wijd verspreid, met heel veel geduld en
aandacht van de liefhebbers om elk jaar
weer jongen te fokken die weer een stapje
beter zijn met veel aandacht voor de vitaliteit
van de duiven. Op de shows kunt u zien dat
ook daarin een grote slag gemaakt is. De
dieren hebben een mooi zacht verenpak,
een snavel die krachtig en niet te kort is en
de kwaliteit is over het algemeen hoog. Het
grootbrengen van de jongen vraagt veel
aandacht en begeleiding. Het is zeker geen
gemakkelijk ras, maar veel voldoening met
de resultaten. Het is niet voor niets één van
mijn favoriete rassen!
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