
' .  
, ' '

Parade der Nederlandse sierduivenrassen (V)
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Dit is het slotartikel van de serie over onze Nederlandse sierdui-
venrassen, de groep kaalbenige Nederlandse tuimelaarrassen
samenvattend. Deze groep is een tÍots bezit, ons nagelaten door
onze voorouders; een monument, ter ere van onze Nederlandse
lieÍhebbers en dat hun de morele taak oplegt om deze prachtige
rassen in stand te houdên.

Hagenaar
Beginnen we met de Hagenaar, een ras
dat in zijn presentatie uitblinkt door een-
voud. Waar nu letterl i jk niets aan is, doch
waardoor het zich opdringt aan de toe-
schouwer, niet door een bijzonderopval-
lend type, niet door kleuÍ oÍ tekening,
niet door aDarte structuuÍ in veren of
wratten. Neen, alles is even simpel:
kleurloos in veren en ogen. kleurloos in
snavel en oogranden. En toch een adel-
l i jke verschijning tot en met. Hierbij treft
u een zeer zeldzaam mooie foto aan van
een waardige vertegenwoordiger van dit
oeroude ras, dat met de Oud-Hollandse
Tuimelaar als de alleroudste tuimelaar-
rassen bêschouwd wordt. Geen ras
heeÍt voor zoveel rassen als stamras
ged iend.
De Hagenaars komen sinds ongeveer
1550 in Amsterdam voor en de naÍok
heeÍt vandaaruit haar weg gevonden
naar andere havensteden. Daar Íokten
de liefhebbers op hun manier en naar
eigen omschreven standaard er verder
mee. Naar hun smaak veredelden ze en
kruisten ze in volgende eeuwen met an-
dere rassen om er zelfs een geheelander
uiterl i jk aan te geven. Zo ontstonden uit
de Hagenaar de Keulse Tuimelaar, de
Be lg ische Hoogv l ieger .  de  Cumule t .  de
l\4emeler Hoogvlieger, De Stralsunder en
de Deense Tuimelaar. De Hagenaar is
dus een ras met een ri jk verleden. Geldt
dat eigenli jk niet voor al onze Nederland-
se rassen, uitgezonderd de Schildkrop-
oeí?
Weet u wat onze Nederlandse rassen
ook gemeen hebben, althans 9 van de
12? Dat is de horizontale stand! (Neder-
landers zijn evenwichlig van aardl) Al-
leen de Hollandse Kropper, de Schild-
kroDDer en de Slenk hebben een aÍhel-
lende rug l i jn .
Maar laat ik niet verder uitweiden over de
prachtige Hagenaar, die mezelÍ zo bij-
zonder interesseert en waarmee ik me
gelukkig pri js, dat er op de komende
Europese Tentoonstell ing in de RAI een
mooie collectie is ingeschreven. Geen
groot aantal, maar groot genoeg om
tegenover de andere witte kaalbenige
Tuimelaars te tonen wat de stamvader
van zoveel andere rassen aan adel bezit.
In het volgende nummer van dil blad zal

Fraaiefolo van een lÍááie Hagenaar, dotÍer van de specialislJ. van Zwolte Amsterdam. Prima
horizontaallype mel mooie kop en prima body. Eên kloekevogelmet uildagende uitdrukking.
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van de  handvan co l legaVan derL ie tnog
een apart artikel over de Hagenaar ver-
sch i jnen.

Nederlandse HelmduiÍ
ln volgorde naar grootte is vervolgens
onze Nederlandse Helmduif aan de beurt
om in het zonnetje gezet te worden. Dit
ras staat wat oostuuÍ betreÍt lussen de
Hagenaar en de Nederlandse Hoogvlie-
ger in. Door de fokkers woÍdt ze kortweg
Helm genoemd.
De Helmduif mag bogen op een belang-
ri jke populariteit in ons land van noord
tot zuid, van oost lot west. Dat is geen
wonder, want kleur en tekening zijn wat
heel vele en vooral beginners en leden
onmiddeli jk aanspreekt. Zijn de Hage-
naar en Nederlandse Hoogvlieger zeer
lerecht alt i jd beschouwd als echte Am-
sterdamse rassen, de Helm heeÍt zijn
weg daarvandaan naar de l ieÍhebbers in
de provincies eigenli jk al sinds de eeuw-
wisseling gemakkeli jk gevonden. Daar-
bij koml dat het ras op een speciaalclub
mag bogen en dat is zeer bêlangrijk,
althans als de club voldoende activiteit
regelmatig weette ontplooien.
Ook onze HelmduiÍ behooÍt tot een van
de oudste tuimelaarvariëteiten die be-
kend zijn en die, evenals andere rassen
van onze bodem, als stamras gediend
hebben voor de Keulse Helmtuimelaar
(Farbschwanz) en de Engelse Helmet.
Van eerstgenoemd ras kan men zeggen
dat het weinig verschilt van de Helm hier.
lvlen kan zeggen dat ze iets langer in

schedel is, de onze meer gevuld in voor-
koo en in stand ook horizontaal. Maar ze
hebben de unieke parelogen en Íi jne
blanke oogranden gemeen! De Engelse
Helm (Helmet) is zeker zo rond van kop-
vorm, maar men heeft daar het type oP
afhe l lend gehouden.
De kwaliteit van de Helmen staat hier
gelukkig op een hoog peil en in alle
kleuren kunnen vogels van klasse geëx-
poseerd worden. Een goede Nederland-
se HelmduiÍ maakt een kloeke, krachtige
indruk, is goed gebouwd, breed van
borst en diep van romp. De horizontale
stand levert geen moeil i jkheden op. Het
komt ook bij deze rasvogel aan op de
goede harmonie in alle onderdelen. Lan-
ge, smalle vogels vallen direkt uit de
toon; die missen ook meteen hel kloeke
type. Aan de kopvorm bij onze Helm is
metterjaren veel verbeterd; mooie ronde
koppen, voldoende breed en gevuld in
het voorhooÍd.
ln zes fraaie kleuren biedt dit ras voor
iedere l iefhebber wel een keus, wanl het
zijn mooie kleuren, lakzwart, dieprood
en goudgeel. Wel is het zaak om bij rood
en geel te streven naar zo veel mogeli jk
geli jke kleur van kop en staart. Evenzo bij
blauw, een kleurslag die thans op een
hoog peil slaat. Dan is êr nog blauwzilver
en leverkleur. Dus keus voor iedereen.
Op de a.s. Europese Tentoonstell ing
geelt de Nederlandse Helmduivenfok-
kersvereniging acte de présence met
een serie Helmen in alle kleuren. En voor
wie onder de bekoring van dit aantrekke-
l i i k  ras  komt .  i s  e r  he t  moo ie  boek ie , ,De

Nederlandse Helmduif", geschreven
door A. van Feggelen. Het is verkri jgbaar
bijde secretaris van genoemde speciaal-
club: A. P. Visser, Donkervoorterweg 10,
3771 RSte Barneveld.

Nederlandse Hoogvlieger
De Nederlandse Hoogvlieger is een ech-
te Amsterdamse kaalpoot, de kleinste
van het trio Hagenaar, Helmduif en Ne-
derlandse Hoogvlieger. Vroeger werd ze
hooÍdzakeli jk in Amslerdam gefokt en
gevlogen. Was de belangstell ing voor dit
ras een twintig jaar geleden buiten Am-
sterdam uiterst gering, geleideli jk aan
heeÍtditoude ras, dat 300 jaar geleden al
in ons land bekend was, de barrière
weten te doorbreken. Het weet zich nu
verzekerd van liefhebbers en vaste aan-
hangers in praktisch alle provincies van
ons lano.
De Nederlandse Hoogvlieger heeÍt aan
de wieg gestaan van de Belgische, van
de Keulse en de Deense Tuimelaar; ja
zelfs van de Engelse Langvoorhoofdtui-
melaar. Het is een ras van heel oud adel
dus. Door collega Rode werd het eens
bezongen als,,een van de pareltjes aan
de landeli jke kroon van nationale ras-
sen" .  Dat  i s  meer  dan 10  jaar  ge leden,
maar die loÍpri jzing deed me goed, om-
dat ikzelf een Íanatieke voorstander ben
van onze nationale rassen. Het deed me
trouwens ook goed dat onze vriend Siem
zo bescheiden was om te schrijven:
,,één van de pareltjes". Nou het mogen
van mij geÍust parelen zijn, want dit

ldeaalbeeld van een Nêderlandse Hoogvlieger. Op de achlergrDrd een
vliegkasl, zoals eÍwoegêí hondêÍden te vinden waíen oFde Amstêí-
damsêdaken,

Geelwilschild NedeílándseHoogvlieger, doÍter. ldeaallypemelgoede
kop en diepe kleuÍ. FokkeÍ: W. Magriin teAmsteÍdam.
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Zwarte Helmduil duivin mel coÍecle lekening. Werd meermalen hoog
bekroond.FokkêÍ :A.Broer leEindhoven.

Rode Helmduil, dotíer, pred. 1e lJ op cle Lichtstad-Showte Eindhoven.
Fokker: A. van Feggelên lê Hoorn.

prachtige doorgefokte ras in zijn prachtÈ
ge kleuren en Íraaie contrasten moet een
IieÍhebber welimponeren en zekerals hij
ze eenmaal op het hok heeÍt gehad. Dan
zal hij verrukt zijn over de vertrouwelijk-
heid en de betrouwbaarheid van deze
aanhankeli jke, l ieve duil jes als men er
goed mee omgaat. Het zijn kalme, rusti-
ge vogels, die het overaldoen, pienter en
gemakkeli jk om uit le wennen en broe-
den en voeren dat het een lust is. Wat wil
je nog meer?
De Nederlandse Hoogvlieger komt voor
in de kleurslagen: eenkleurige (de zgn.
roekkleuren): zwart, bruin, rood, geel (en
vroeger ook in wit). Daarnaast in zwart,
rood- en geelrozetgeti jgerd, d.w.z. dat er
op  de  schouders  aan be idez i jden 10à15
witte veertjes voorkomen en een drie-
hoek van witte veertjes tussen de schou-
ders en de halsbasis. De rest van het
l ichaam moet gekleurd zijn. Daarnaast
zijn er ook schildgetijgerden in zwart,
rood en geel. bij deze variëteit is het
gehele vleugelschild regelmatig geti j-
gerd (bezaaid met witte veertjes dus ook
wêer die onmisbare driekhoek tussen de
schoudeÍs, onder aan de nek.
Een bijzonder fraaie kleurslag met een
opvallend contrast vormen de witschil-
den. Bij deze zeer populaire kleurslag
dient het witte vleugelschild ovaalvormig
tezijn en de slagpennen gekleurd.
Dan zijn er nog de witstaarten, welke niet
alleen in zwart, rood en geel, maar ook in
blauw, blauwzilver en grijs voorkomen.
Verder nog de witpen-witstaarten, welke
we tot heden alleen in zwart, rood en
geel kennen. Een heel aparte variëteit
vormen de zogenaamde .,Koffiebruin-
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tjes", ook wel Schoorsteenvegers ge-
noemd, voor mij de meest aantrekkeli jke
van de hele Íamilie. Van de 23 variëteiten
van dit prachtige nationale ras vormt
deze wel het buitenbeentjeije zou haast
zêggen: hetvreemde eendje in de bijt. Bij
alle kleurslagen worden blanke oogran-
den en snavels verlangd (uitgezonderd
bij zwart-witschilden en zwargetijger-
den), maar bij de Schoorsteenveger
moeten deze pikzwart zijn.
De grondkleur van de Schoorsteenveger
is kastanjebruin, maar dan diep en warm
met veel metaalglans aan hals en borst.
Op de slagpennen komen zwarte spie-
gels voor en op de staart een zwarte
band. Het helderwitte pareloog met klei-
ne pupil, omgeven door een blauwzwar-
te oogrand en zwarte snavel contras-
teert geweldig bij deze Íraai gekleurde
vogel met zwarte uitmonstering. Jam-
mer, heel jammer is het, dat we deze
prachtige Schoorsteenvegers nog zo
weinig zien op de shows. Een echte
sierduif, een echte showduif voor ieder-
een.
Gelukkig dat er een Nederlandse Hoog-
vlieger CIub is, die haar leden over het
hele land heeÍt om propaganda voor dit
fraaie, oude nationale ras te voeren.
Haar secretaris, de heer B. J. Geyssen,
van Limburg Stirumstraat 33, 1051 BA te
Amsterdam, zal gaarne belangstellen-
den Van inÍormatie voorzien en even-
tueel als l id inschrijven.

GroningêrSlenk
Als hekkesluiter van onze nationale ras-
senparade presenteren wij u de Gronin-

ger Slenk. Een ras van Aziatische af-
komst ,  da t  in  de  17e eeuw a l  in  Gron in -
gen gesignaleerd werd en later ook spe-
ciaal in Enschede, Nijmegen en Arnhem.
De huidige Slenk kan dus zonder enig
bezwaar als Nederlands Íokprodukt be-
schouwd worden en speciaal Groningen
als streek van oorsprong.
Het ras is waarschijnli jk vooÍtgekomen
uit tuimelaars en krooduiven en nauw
verwant aan de Holle Kropper. Haar
unieke vliegwijze heeÍt ze ongetwijfeld
van oude Aziatische tuimelaars geërÍd.
Het is een acrobaat in de lucht en haar
eigenaardige vlucht bestaat uit een dei-
nende, slingerende en schommelende
beweging, waarbij ze dan optrekkend en
dalend, met brede en uiigespreide staart
vliegend, de houding aanneemt van een
hobbelpaardje. Een zeer interessant ras
dus, waar ik kort na de bevrijding van ons
land,36  jaar  ge leden,  warm voor  l iep ,
toen ik in Groningen op bezoek kwam bij
Pestman. Die had een grote meubelzaak
en daarachter een fabriek. Op de lange
zolder van die fabriek troÍ ik l inks en
rechts ruime voll ières aan met meer dan
100 Slenken. En dat terwij l in de oorlog
alle duiven aÍgeslacht moeslen wordên.
Allemaal onderduikers. Het was een lust
tussen zo'n leven op die zolders te verke-
ren, een en alactieen temDerament.

Ondanks het feit dat ik bij de gelukkigen
behoorde, die uit het Centrale Duiven-
park in Gouda aldaar officieel onderge-
brachte duiven terugkregen (een paar
witte Hollanders Kroppers, Oud-Hol-
landse Meeuwen en Briinners). raakte ik
zo in de ban van deze Slenk, dat ik met I
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een roodspar dofÍer en een geelspar duiÍ
naar buitenkwam.
Toen ik even later bij mijn sportvriend
Logman ermee binnenstapte (wij heb-
ben samen heel wat pennestri jd ge-
voerd, maar zijn nooit ,,kwaaie vrinden"
geworden) vond hij ze prachtig, maar
verklaarde me voor gek toen hij hoorde
wat ik ervoor betaald had. Maar het was
toên voor velen een duiÍloze ti jd en daar-
naar regelde men toen de prijzen.

Op een bijzondere populariteit jn den
lande heelt de interessante Slenk nooit
kunnen bogen, maar sinds er weer een
speciaalclub is met een actieve secreta-
ris, is het aantal l ieÍhebbers, dacht ik,
groeiende. Regelmatig vraagt deze de
aandacht in de advertentie-rubrieken
van dit blad met een vignet, waarin ver-
werkt een gestyleerde Slenk, die bijzon-
der goed het gewenste type weergeeÍt.
Deze vierde Slenkenclub (de eerste
werd in 191 9 gesticht) zal daardoor wel
een bli jvertje worden en dat geluigt ook
de deelname van de club aan de EuroDe-
se Tentoonstell ing in de RAl. U zult er

GeleSIenk. doíermetwarmêkleuí en soeDele
hals,  d iediepergelegd kan worden.

RodeSlenk,  duiv in.  Fokker:  J.  Mei ieÍ ink le En-
schecle.

een lange ri j Slenken in alle kleuren aan-
trefÍen.
Trouwens over zoveel kleuren beschikt
de Slenk niet, maar wel f i jne en aparte
kleuren. Ze komen voor in wit, rood,
roodbleek en geelbleek (bij andere ras-
sen roodzilveren geelzilver), verderin de
zeer aparte variatie roodspar en geel-
spar. De laatsten zijn wit met rode oÍ gele
spikkeltjes op hals, nek en vleugelschil-
den met in dezelfde kleuren een halve
maan-vormige borstvlek en vleugelban-
den.
Wat de tekening betreft, wordt bij alle
kleuren een witte buik, stuit en staart
verlangd, alsmede 7 tol en met 10 witte
slagpennen. Deze laatste standaardeis
nemen de Slenkefokkers met een grove
korrel zout. Liever gezegd, men trekt er
zich weinig van aan onder de leus: de
Slenk is een vliegvogel en eigenli jk geen
showvogel. Vandaar ook dat de Duitsers
de Slenk aan hun standaard toegevoegd
hebben a ls , ,Sp ie l Í lug taube" .
Waar het eigenli jk om draait zijn de witte
slagpennen. In het kerstnummer van
,,Kleinveeteelt" van 1 4 december '1922

schreef de algemeen erkende Slenken-
specialist Logman het volgende: Bij
rood, geel, roodbleek en geelbleek is het
l ichaam gekleurd met uitzondering van
de stuil, staart, buik en 7-1 0 slagpennen,
die wit moeten zijn. Fouten zijn o.a. door-
geslagen pennen, d.w.z. gepeperd in het
wit". Met de jaren echter zijn de wilte
pennen schakelpennen geworden en op
de shows trelt men Slenken aan met bijv.
l inks 7 doorgeslagen pennen, waartus-
sen versoreid 3 witte oennen en rechts I
doorgeslagen pennen en alleen één, de
buitenste, wit. Wanneer zo'n vogel dan
nog met ZG bekroond is, dan vraag ik me
af waar toch de Standaard voor dientl
Het l igt alt i jd aan de keurmeesters om
een ras in de goede richting tê sturen,
maar zolang er keurmeesters zijn die
predikaten als pepernolen beschouwen,
die zij met gulle hand als Sinterklaas
uitstrooien, zolang zal de Slenk een
,,speelvliegd u iÍ" bli jven. En waarom ook
niet? Als een groep enthousiaste men-
sen nu lol hebben om voor de leut duiven
te houden, die hun laten genieten van
hun un iek  v l iegspe l ,  zonder  z ich  d ik  le
maken om schoonheidsÍouten of zich in
te spannen voor de bestri jding eÍvan.
Wel nee, laat ze dan in hun waardel lk
heb in  a l le  geva l  respec tvoor  hen,  d ie  de
moeite en kosten namen om dit unieke.
levendige en speelse ras in de RAI aan
het grote Europese publiek te presente-
ren.
Hiermede zijn we gekomen aan het einde
van de voorstell ing van onze 12 Neder-
landse sierduivenrassen (op papier). In
levende li jve zal dit geschieden op de
grote gebeurtenis in de hooÍdstad van
ons land, in de geweldige hallen van de
RAI .

Ruim
5.200 sierduiven
in de RAI

Op de waag:,,1s de duivendeelname aan
de Europese Tentoons'|elling ge-
slaagd2" kan ik gelukkig anrwoorden:
Ja,geweldig! Erkomen ruim 5.200 sier
duiven,waarvan meet dan de helltvan
Nede andse lieÍhebberc- (Wat heeltve-
len op de zwarte dag van de Bondsvet-
gade ng in juni 1980 toch bezield!)
Maarnu andere Roek. Voor mijis bijzon-
der interessant de balansvan,de parc-
de det Nederlandse rassen":1.417 dui-
venvan Nede ands rcs, ondetvetdeeld
als volg,: Hollandse Kroppers 130, Holle
Krcppers 1 85, Vootburyse Sch ildktop-
pers128, Nede andse Schoonheids-
postdu iven 60, Hyaci nthen 1 0, O ud-Hol-
landse Meeuwen 20 5, Kapuciinen 1 27,
O ud-Hollandse Tuimelaars 1 88, Hage-
naars 4 5, Nederlandse Hoogvliegers 60,
Helmduiven 53 en Grcninger Slenken
45. Tolaal1.236 duiven van Nede and-
setassen. Een succesom driemaal hoe-
ra Ie roepen!
Hulde aan de lokkersvan onze nationale
rassen,die de handen ineen geslagen
hebben en gezorgd hebben voot een
prcchtige parade van Nede andseras-
duiven endie meldeze demons,rclie
tonenwal onskleine land te bieden
heelt-
Hulde ookaan al die lieíhebberc, die
zich niethebben Iaten aÍschrikken door
een diedubbel inschtijÍgelct! Zij hebben
begrepen water tegenover di, schrijl-
geld staat. Zijhehbên gezorgd voor een
indruRwekkend visilekaartje van de Ne-
de andsesierduivensectot,

MOEZELAAB

PS. HeI is geen kleinigheid om 16.000
kooien op Ie bouwen en aÍte brcken-
Laten we er allemaal voot bidden oí
duimen dat et een grootaanlal enthou-
siasle Nede andse kercls zullen zijn die
da,,o, een bagatel maken.

I\iIOEZELAAR
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