(V)
Paradeder Nederlandse
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Dit is het slotartikelvan de serieoveronze Nederlandsesierduivenrassen,de groep kaalbenigeNederlandsetuimelaarrassen
samenvattend.Dezegroep is een tÍots bezit,ons nagelatendoor
onzevoorouders;een monument,ter erevan onze Nederlandse
lieÍhebbersen dat hun de moreletaak oplegtom dezeprachtige
rassenin standte houdên.

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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Hagenaar
Beginnenwe met de Hagenaar,een ras
dat in zijn presentatieuitblinktdoor eenvoud.Waarnu letterlijknietsaan is,doch
waardoor het zich opdringt aan de toeschouwer,nietdoor een bijzonderopvallend type, niet door kleuÍ oÍ tekening,
niet door aDarte structuuÍ in veren of
wratten. Neen, alles is even simpel:
kleurloosin veren en ogen. kleurloosin
snavelen oogranden.En toch een adellijkeverschijningtot en met. Hierbijtreft
u een zeer zeldzaam mooie foto aan van
een waardigevertegenwoordiger
van dit
oeroude ras, dat met de Oud-Hollandse
Tuimelaarals de alleroudstetuimelaarrassen bêschouwd wordt. Geen ras
heeÍt voor zoveel rassen als stamras
gediend.
De Hagenaars komen sinds ongeveer
1550 in Amsterdam voor en de naÍok
heeÍt vandaaruit haar weg gevonden
naar andere havensteden.Daar Íokten
de liefhebbersop hun manier en naar
eigen omschrevenstandaarder verder
mee. Naar hun smaak veredeldenze en
kruistenze in volgendeeeuwenmet andere rassenom er zelfseen geheelander
uiterlijkaan te geven.Zo ontstondenuit
de Hagenaar de Keulse Tuimelaar,de
B e l g i s c h eH o o g v l i e g e rd.e C u m u l e t d
.e
l\4emeler
Hoogvlieger,De Stralsunderen
de Deense Tuimelaar.De Hagenaaris
dus een ras met een rijk verleden.Geldt
dat eigenlijknietvoor al onze Nederlandse rassen,uitgezonderdde Schildkropoeí?
Weet u wat onze Nederlandserassen
ook gemeen hebben, althans 9 van de
12? Dat is de horizontalestand!(Nederlanders zijn evenwichlig van aardl) Alleen de Hollandse Kropper, de SchildkroDDeren de Slenk hebben een aÍhell e n d er u g l i j n .
Maarlaatik nietverderuitweidenoverde
prachtige Hagenaar,die mezelÍ zo bijzonder interesseerten waarmee ik me
gelukkig prijs, dat er op de komende
EuropeseTentoonstellingin de RAI een
mooie collectie is ingeschreven.Geen
groot aantal, maar groot genoeg om
tegenover de andere witte kaalbenige
Tuimelaarste tonen wat de stamvader
van zoveelandererassenaan adel bezit.
In het volgendenummervan dil blad zal

Sierduiven
v a nd e h a n d v a nc o l l e g a V a nd e r L i e t n o g schedelis, de onze meergevuldin vooreen apart artikelover de Hagenaarver- koo en in stand ook horizontaal.Maarze
schijnen.
hebben de unieke parelogen en Íijne
blankeoograndengemeen!De Engelse
Helm(Helmet)is zeker zo rond van kopNederlandse
HelmduiÍ
vorm, maar men heeft daar het type oP
gehouden.
ln volgorde naar grootte is vervolgens a f h e l l e n d
onzeNederlandseHelmduifaan de beurt De kwaliteit van de Helmen staat hier
om in het zonnetjegezet te worden. Dit gelukkig op een hoog peil en in alle
ras staat wat oostuuÍ betreÍt lussen de kleurenkunnenvogelsvan klassegeëxHagenaaren de NederlandseHoogvlie- poseerdworden.Een goede Nederlandger in. Door de fokkerswoÍdt ze kortweg se HelmduiÍmaakteen kloeke,krachtige
Helmgenoemd.
indruk, is goed gebouwd, breed van
De Helmduifmag bogen op een belang- borst en diep van romp. De horizontale
rijke populariteitin ons land van noord stand levertgeen moeilijkhedenop. Het
tot zuid, van oost lot west. Dat is geen komt ook bij deze rasvogelaan op de
goedeharmoniein alle onderdelen.Lanwonder,want kleur en tekeningzijn wat
heel vele en vooral beginnersen leden ge, smalle vogels vallen direkt uit de
onmiddelijkaanspreekt.Zijn de Hage- toon; die missenook meteenhel kloeke
naar en NederlandseHoogvliegerzeer type. Aan de kopvorm bij onze Helm is
metterjarenveel verbeterd;mooieronde
lerecht altijd beschouwdals echte Amsterdamse rassen, de Helm heeÍt zijn
koppen, voldoendebreed en gevuld in
het voorhooÍd.
weg daarvandaannaar de lieÍhebbersin
de provincieseigenlijkal sindsde eeuw- ln zes fraaie kleuren biedt dit ras voor
wisselinggemakkelijkgevonden.Daar- iedereliefhebberwel een keus,wanl het
bij koml dat het ras op een speciaalclub zijn mooie kleuren, lakzwart,dieprood
mag bogen en dat is zeer bêlangrijk, en goudgeel.Wel is het zaak om bij rood
althans als de club voldoendeactiviteit en geel te strevennaar zo veel mogelijk
gelijkekleurvan kop en staart.Evenzobij
regelmatigweette ontplooien.
blauw, een kleurslagdie thans op een
Ook onze HelmduiÍbehooÍt tot een van
die be- hoog peilslaat.Dan is êr nog blauwzilver
de oudste tuimelaarvariëteiten
kend zijn en die, evenalsandere rassen en leverkleur.Duskeusvoor iedereen.
van onze bodem, als stamras gediend Op de a.s. Europese Tentoonstelling
hebben voor de Keulse Helmtuimelaar geelt de NederlandseHelmduivenfok(Farbschwanz)en de Engelse Helmet. kersverenigingacte de présence met
Van eerstgenoemdras kan men zeggen een serieHelmenin alle kleuren.En voor
dat het weinigverschiltvan de Helmhier. wie onderde bekoringvan dit aantrekkel i i k r a s k o m t .i s e r h e t m o o i eb o e k i e , , D e
lvlen kan zeggen dat ze iets langer in

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

Nederlandse Helmduif", geschreven
door A. van Feggelen.Het is verkrijgbaar
bijde secretarisvan genoemdespeciaal10,
club: A. P. Visser,Donkervoorterweg
3771RSte Barneveld.

NederlandseHoogvlieger
De NederlandseHoogvliegeris een echte Amsterdamsekaalpoot, de kleinste
van het trio Hagenaar,Helmduifen NederlandseHoogvlieger.Vroegerwerd ze
hooÍdzakelijkin Amslerdam gefokt en
gevlogen.Was de belangstellingvoor dit
ras een twintig jaar geleden buiten Amsterdam uiterst gering, geleidelijk aan
heeÍtditouderas,dat 300jaar geledenal
in ons land bekend was, de barrière
weten te doorbreken.Het weet zich nu
verzekerdvan liefhebbersen vaste aanhangersin praktischalle provinciesvan
o n sl a n o .
De NederlandseHoogvliegerheeÍt aan
de wieg gestaanvan de Belgische,van
de Keulse en de Deense Tuimelaar;ja
zelfsvan de EngelseLangvoorhoofdtuimelaar.Het is een ras van heel oud adel
dus. Door collega Rode werd het eens
bezongenals,,een van de pareltjesaan
de landelijke kroon van nationale rass e n " . D a t i s m e e rd a n 1 0 j a a r g e l e d e n ,
maar die loÍprijzingdeed me goed, omdat ikzelfeen Íanatiekevoorstanderben
van onze nationalerassen.Het deed me
trouwensook goed dat onze vriendSiem
zo bescheiden was om te schrijven:
,,éénvan de pareltjes".Nou het mogen
van mij geÍust parelen zijn, want dit

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.BroerleEindhoven.

prachtigedoorgefokteras in zijnprachtÈ
ge kleurenen Íraaiecontrastenmoeteen
IieÍhebberwelimponerenen zekeralshij
ze eenmaalop het hok heeÍtgehad.Dan
zal hij verruktzijn over de vertrouwelijkheid en de betrouwbaarheidvan deze
aanhankelijke,lieve duiljes als men er
goed mee omgaat.Het zijn kalme,rustige vogels,die het overaldoen,pienteren
gemakkelijkom uit le wennen en broeden en voerendat het een lust is.Wat wil
je nog meer?
De NederlandseHoogvliegerkomt voor
in de kleurslagen:eenkleurige(de zgn.
roekkleuren):
zwart,bruin,rood,geel (en
vroeger ook in wit). Daarnaastin zwart,
rood-en geelrozetgetijgerd,
d.w.z.dat er
o p d e s c h o u d e r sa a nb e i d e z i j d e 1
n0à15
witte veertjes voorkomen en een driehoekvan witteveertjestussende schouders en de halsbasis.De rest van het
lichaam moet gekleurd zijn. Daarnaast
zijn er ook schildgetijgerdenin zwart,
rood en geel. bij deze variëteit is het
gehele vleugelschild regelmatig getijgerd (bezaaidmet witteveertjesdus ook
wêer die onmisbaredriekhoektussende
schoudeÍs,onder aande nek.
Een bijzonderfraaie kleurslagmet een
opvallendcontrast vormen de witschilden. Bij deze zeer populaire kleurslag
dient het wittevleugelschildovaalvormig
tezijn en de slagpennengekleurd.
Dan zijner nog de witstaarten,welkeniet
alleenin zwart,rood en geel,maarook in
blauw, blauwzilveren grijs voorkomen.
Verdernog de witpen-witstaarten,
welke
we tot heden alleen in zwart, rood en
geel kennen. Een heel aparte variëteit
vormen de zogenaamde .,Koffiebruin36

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

tjes", ook wel Schoorsteenvegersgenoemd,voor mij de meestaantrekkelijke
van de heleÍamilie.Van de 23 variëteiten
van dit prachtige nationale ras vormt
deze wel het buitenbeentjeijezou haast
zêggen:hetvreemdeeendjein de bijt.Bij
alle kleurslagenworden blankeoogranden en snavelsverlangd (uitgezonderd
bij zwart-witschildenen zwargetijgerden), maar bij de Schoorsteenveger
moetendezepikzwartzijn.
De grondkleurvan de Schoorsteenveger
is kastanjebruin,maar dan diep en warm
met veel metaalglansaan hals en borst.
Op de slagpennenkomen zwarte spiegels voor en op de staart een zwarte
band.Het helderwittepareloogmet kleine pupil,omgevendoor een blauwzwarte oogrand en zwarte snavel contrasteert geweldig bij deze Íraai gekleurde
vogel met zwarte uitmonstering.Jammer, heel jammer is het, dat we deze
prachtige Schoorsteenvegersnog zo
weinig zien op de shows. Een echte
sierduif,een echte showduifvoor iedereen.
Gelukkigdat er een NederlandseHoogvlieger CIub is, die haar leden over het
hele land heeÍt om propagandavoor dit
fraaie, oude nationale ras te voeren.
Haar secretaris,de heer B. J. Geyssen,
van LimburgStirumstraat33, 1051BA te
Amsterdam,zal gaarne belangstellenden Van inÍormatie voorzien en eventueelals lid inschrijven.

GroningêrSlenk
Als hekkesluitervan onze nationalerassenparadepresenterenwij u de Gronin-

ger Slenk. Een ras van Aziatische afk o m s t ,d a t i n d e 1 7 ee e u w a l i n G r o n i n gen gesignaleerdwerd en laterook speciaal in Enschede,Nijmegenen Arnhem.
De huidige Slenk kan dus zonder enig
bezwaarals NederlandsÍokproduktbeschouwdworden en speciaalGroningen
als streekvan oorsprong.
Het ras is waarschijnlijkvooÍtgekomen
uit tuimelaarsen krooduivenen nauw
verwant aan de Holle Kropper. Haar
unieke vliegwijzeheeÍt ze ongetwijfeld
van oude AziatischetuimelaarsgeërÍd.
Het is een acrobaat in de lucht en haar
eigenaardigevlucht bestaatuit een deinende, slingerende en schommelende
beweging,waarbijze dan optrekkenden
dalend,met bredeen uiigespreidestaart
vliegend,de houdingaanneemtvan een
hobbelpaardje.Een zeer interessantras
dus,waar ik kort na de bevrijdingvan ons
l a n d , 3 6 j a a r g e l e d e n ,w a r m v o o r l i e p ,
toen ik in Groningenop bezoekkwambij
Pestman.Die had een grote meubelzaak
en daarachtereen fabriek.Op de lange
zolder van die fabriek troÍ ik links en
rechts ruimevollièresaan met meer dan
100 Slenken.En dat terwijl in de oorlog
alle duiven aÍgeslachtmoeslenwordên.
Allemaalonderduikers.Het was een lust
tussenzo'n levenop die zolderste verkeren,een en alactieen temDerament.
Ondankshet feit dat ik bij de gelukkigen
behoorde,die uit het CentraleDuivenpark in Gouda aldaar officieelondergebrachte duiven terugkregen(een paar
witte Hollanders Kroppers, Oud-HollandseMeeuwenen Briinners).raakteik
zo in de ban van deze Slenk,dat ik met
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Sierduiven
een roodspardofÍeren een geelsparduiÍ
naarbuitenkwam.
Toen ik even later bij mijn sportvriend
Logman ermee binnenstapte(wij hebben samen heel wat pennestrijd gevoerd, maar zijn nooit ,,kwaaievrinden"
geworden) vond hij ze prachtig, maar
verklaardeme voor gek toen hij hoorde
wat ik ervoor betaaldhad. Maar het was
toên voor veleneen duiÍlozetijd en daarnaarregeldementoen de prijzen.
Op een bijzondere populariteitjn den
lande heelt de interessanteSlenk nooit
kunnen bogen, maar sinds er weer een
speciaalclubis met een actievesecretaris, is het aantal lieÍhebbers,dacht ik,
groeiende. Regelmatigvraagt deze de
aandacht in de advertentie-rubrieken
van dit blad met een vignet,waarin verwerkt een gestyleerdeSlenk,die bijzonder goed het gewenstetype weergeeÍt.
Deze vierde Slenkenclub (de eerste
werd in 1919 gesticht)zal daardoorwel
een blijvertjeworden en dat geluigt ook
de deelnamevan de club aan de EuroDese Tentoonstellingin de RAl. U zult er
GeleSIenk.
doíermetwarmêkleuí
ensoeDele
h a l s ,d i e d i e p e r g e l e g d k a n w o r d e n .

R o d e S l e n k ,d u i v i n . F o k k e r :J . M e i i e Í i n k l e E n schecle.

een langerij Slenkenin alle kleurenaantrefÍen.
Trouwensover zoveel kleuren beschikt
de Slenk niet, maar wel fijne en aparte
kleuren. Ze komen voor in wit, rood,
roodbleeken geelbleek(bij andere rassen roodzilverengeelzilver),
verderinde
zeer aparte variatie roodspar en geelspar.De laatstenzijnwit met rode oÍ gele
spikkeltjesop hals, nek en vleugelschilden met in dezelfde kleuren een halve
maan-vormigeborstvleken vleugelbanden.
Wat de tekening betreft, wordt bij alle
kleuren een witte buik, stuit en staart
verlangd,alsmede7 tol en met 10 witte
slagpennen.Deze laatstestandaardeis
nemende Slenkefokkersmet een grove
korrelzout. Lievergezegd,men trekt er
zich weinig van aan onder de leus: de
Slenkis een vliegvogelen eigenlijkgeen
showvogel.Vandaarook dat de Duitsers
de Slenkaan hun standaardtoegevoegd
h e b b e na l s , , S p i e l Í l u g t a u b e " .
Waar het eigenlijkom draaitzijn de witte
slagpennen. In het kerstnummer van
'1922
,,Kleinveeteelt"van 14 december
schreef de algemeenerkendeSlenkenspecialist Logman het volgende: Bij
rood,geel, roodbleeken geelbleekis het
lichaam gekleurd met uitzonderingvan
de stuil,staart,buik en 7-10 slagpennen,
die wit moetenzijn.Foutenzijn o.a.doorgeslagenpennen,d.w.z.gepeperdin het
wit". Met de jaren echter zijn de wilte
pennenschakelpennengewordenen op
de showstrelt men Slenkenaan met bijv.
links 7 doorgeslagenpennen,waartussen versoreid3 witte oennenen rechtsI
doorgeslagenpennenen alleenéén, de
buitenste,wit. Wanneerzo'n vogel dan
nog met ZG bekroondis, dan vraagik me
af waar toch de Standaardvoor dientl
Het ligt altijd aan de keurmeestersom
een ras in de goede richting tê sturen,
maar zolang er keurmeesterszijn die
predikatenals pepernolenbeschouwen,
die zij met gulle hand als Sinterklaas
uitstrooien, zolang zal de Slenk een
u iÍ" blijven.En waaromook
,,speelvliegd
niet? Als een groep enthousiastemensen nu lol hebbenom voor de leutduiven
te houden, die hun laten genieten van
h u n u n i e kv l i e g s p e lz, o n d e rz i c h d i k l e
makenom schoonheidsÍoutenof zich in
te spannen voor de bestrijding eÍvan.
Wel nee, laat ze dan in hun waardel lk
h e b i n a l l eg e v a lr e s p e c t v o ohr e n ,d i e d e
moeiteen kosten namen om dit unieke.
levendigeen speelseras in de RAI aan
het grote Europesepubliekte presenteren.
Hiermedezijnwe gekomenaan het einde
van de voorstellingvan onze 12 Nederlandsesierduivenrassen(op papier).In
levende lijve zal dit geschieden op de
grote gebeurtenisin de hooÍdstad van
ons land, in de geweldigehallenvan de
RAI.

Ruim
5.200sierduiven
in de RAI
Op de waag:,,1sde duivendeelnameaan
de Europese Tentoons'|ellinggeslaagd2" kan ik gelukkig anrwoorden:
Ja,geweldig! Erkomen ruim 5.200 sier
duiven,waarvan meet dan de helltvan
Nede andse lieÍhebberc-(Wat heeltvelen op de zwarte dag van de Bondsvetgade ng in juni 1980 toch bezield!)
Maarnu andere Roek.Voor mijis bijzonder interessantde balansvan,de parcde det Nederlandse rassen":1.417 duivenvan Nede ands rcs, ondetvetdeeld
als volg,: Hollandse Kroppers 130,Holle
Krcppers 185, Vootburyse Schildktoppers128, Nede andse Schoonheidspostduiven 60,Hyaci nthen 10, Oud-Hollandse Meeuwen 205, Kapuciinen 127,
Oud-Hollandse Tuimelaars 188, Hagenaars4 5, Nederlandse Hoogvliegers 60,
Helmduiven 53 en Grcninger Slenken
45. Tolaal1.236 duiven van Nede andsetassen. Een succesom driemaal hoera Ie roepen!
Hulde aan de lokkersvan onze nationale
rassen,die de handen ineen geslagen
hebben en gezorgd hebben voot een
prcchtige parade van Nede andserasduiven endie meldeze demons,rclie
tonenwal onskleine land te bieden
heeltHulde ookaan al die lieíhebberc, die
zich niethebben Iaten aÍschrikken door
een diedubbel inschtijÍgelct! Zij hebben
begrepen water tegenover di, schrijlgeld staat.Zijhehbên gezorgd voor een
indruRwekkend visilekaartje van de Nede andsesierduivensectot,
MOEZELAAB
PS. HeIis geenkleinigheid om 16.000
kooien op Ie bouwen en aÍte brckenLaten we er allemaal voot bidden oí
duimen dat et een grootaanlal enthousiasle Nede andse kercls zullen zijn die
da,,o, eenbagatel maken.
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