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De Oud-Hollandse kapucijn: een structuurduif met naam en faam

door Marnicq Demeur

De grote Nederlandse duivenken-
ner Moezelaar noemde in één van 
zijn vele artikelen over de Oud-
Hollandse kapucijn hun meest 
populaire nationale ras ‘globetrot-
ters’. En of ze dat heden ten dage 
zijn geworden. Niet enkel in gans 
Europa, maar evenzo in Amerika, 
Australië en in Zuid-Afrika zijn er 
vandaag ‘topbreeders van Oud-
Hollandse kapucijnen’!

Ere wie ere toekomt: onze noor-
derburen hebben hun kapucijn-
tjes de laatste 25 jaar laten evo-
lueren tot een sierduivenras, dat 
om het even waar door zo goed 
als  iedereen wordt herkend en 
daarnaast ook in ieder zichzelf 
respecterend sierduivenland een 
behoorlijk standaardniveau laat 
zien. Het is dan ook een duif met 

redelijk wat troeven. Welk ras is 
namelijk tegelijk typeduif, struc-
tuurduif, tuimelaar en kleurduif? 
Aan het type worden de hoogste 
eisen gesteld terwijl de structuur 
in deze inleiding geen betoog 
hoeft. Van origine is het een tui-
melaarras. De oogkleur, die nog 
steeds naar parelkleurig neigt, 
laat dit nog steeds zien. En in de 
topkleuren zijn ook zowel kleur 
en tekening, zoals bij de meeste 
kleurduivenrassen,  tot op een 
zeer hoog niveau doorgefokt. 

Aan type en stand worden 
momenteel de allerhoogste 
eisen gesteld
Hoewel de Oud-Hollandse kapu-
cijn een echte rasvertegenwoor-
diger uit de structuurduivengroep 
is, hebben de Nederlandse en 

Duitse speciaalclubs in de tach-
tiger en negentiger jaren van vo-
rige eeuw de handen in mekaar 
geslagen om het type van de ka-
pucijn te optimaliseren. Verlangd 
werd en wordt een middelgrote 
duif met een brede en diepe borst 
en een niet te lange, horizontaal 
gedragen  staart. Van boven af 
bekeken wordt een wigvormig 
lichaam gewenst. Doordat de 
structuur een zekere lengte dient 
te hebben worden automatisch 
ook de staartveren langer. Want 
aan de voorkant lange veren dan 
ook aan de achterkant. Toch mag 
de kapucijn in geen geval lang lij-
ken. Een belangrijke ingreep om 
dit te bereiken was zowel in hals- 
en beenlengte meer te gaan ver-
wachten. Vanaf het moment dat 
de korte benen en halzen van de 
oorspronkelijke tuimelaar meer 
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zien. Het is dan ook een duif met is, hebben de Nederlandse en 

Mooie vlakke horizontale stand.

is, hebben de Nederlandse en oorspronkelijke tuimelaar meer is, hebben de Nederlandse en 

Veel te afhellende en dus foutieve stand.
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lengte kregen en niet enkel de 
doffers een goed gevulde borst-
partij lieten zien, werd de Oud-
Hollandse kapucijn ook optisch 
korter! Middelhoog gesteld is nu 
de norm. Darenboven moet de 
kapucijn, net als diverse andere 
rassen van Nederlandse origine, 
absoluut horizontaal staan en hier 
worden geen compromissen meer 
geduld! Om een gemiddeld tot 
hoog predikaat te behalen, dient 
een moderne Oud-Hollandse ka-
pucijn in de tentoonstellingskooi 
een volgehouden vaste horizon-
tale stand te tonen. 

Een echte structuur, in harmo-
nie met de rest van de duif
Wanneer halfweg de vorige eeuw 
het de bedoeling was de Oud-Hol-
landse kapucijn te laten uitgroeien 
tot een populair tentoonstellings-
ras werd er in eerste instantie 

te veel aan-
dacht besteed 
aan de critici, 
welke de Oud-
H o l l a n d s e 
kapucijn een 
tweederangs 
R a a d s h e e r 
noemden. In 
de eerste peri-
ode moest dan 
ook ieder ras-
exemplaar een 
duidelijk lang-
werpige veer-
scheiding aan 
de beide zijden 
van de hals 
tonen. De na-

delige gevolgen hiervan werden 
al snel duidelijk en tegenwoordig 
wordt al lang niet meer het accent 
gelegd op het tegenovergesteld 
zijn van de Raadsheer.  De ras-
typische structuur hoeft trouwens 
ook helemaal geen vergelijk meer 
met andere rassen. De huidige 
standaard vraagt een hoog aan-
gezette, rechtop staande, brede 
en regelmatige kap. De kap loopt 
vooraan zonder onderbreking 
over in de kraag en loopt door 
tot op de schouders. De kraag-
veren staan van de wangen los 
en van opzij gezien reiken ze ten 
hoogste tot aan de ogen. Voor-
aan mogen de beide zijden van 
de kraag in geen geval elkaar op 
de hals raken. Achteraan gaat de 
kap over in een goed gesloten, 
brede en vol bevederde nekvul-
ling. Op het halsgedeelte bevindt 

zich aan weerszijden een ovale 
rozet, die liefst zo laag mogelijk is 
aangezet.

Overal wordt in de structuur een 
zekere veerlengte vereist. Maar 
als alleen op veerlengte in de 
structuur wordt gefokt, dan zul-
len al snel te losse, niet sluitende 
kappen, nekvullingen en kragen 
optreden en in een iets latere fase 
zullen steevast harige structuren 
en ook haarveren op het vleugel-
schild verschijnen. Daarom zal de 
fokker ook moeten letten op een 
rijke bevedering. Dicht bevederde, 
zeg maar uit verschillende veerla-
gen bestaande kappen, manen en 
kragen zijn minstens even nood-
zakelijk om het beoogde succes 
te behalen en te kunnen besten-
digen. Letten op echte veerkwa-
liteit is hierbij evenzo een niet te 
onderschatten selectiecriterium.
Ook de juiste inplanting van de 
kap verdient de nodige aandacht. 
De kap is best zo hoog mogelijk 
(zover mogelijk naar het hoogste 
punt van de schedel) aangezet. 
In dit geval zullen niet extreem 
lange, maar stevige en talrijk aan-
wezige veren meer garantie bie-
den voor een stevig staande kap 
dan de duidelijk langere veren 
bij een lager aangezette kap. De 
nochtans langere veren gaan de 
verlangde stevigheid niet kunnen 
waarborgen.  Over de kraag dient 
het volgende gezegd. De kraag 
moet zover als mogelijk op de 
borst ononderbroken doorlopen 
en aan beide zijden gelijk zijn. Het 
mooiste is dat de kraag vanaf de 
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ras werd er in eerste instantie 

Prima kap, kraag en nekvulling! Sluitend, stevig en ononderbroken.

mooiste is dat de kraag vanaf de 

Sluitend, stevig en ononderbroken.Sluitend, stevig en ononderbroken.
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kop naar de keel en bovenhals 
toe (in vooraanzicht) in eerste in-
stantie een weinig sluit. Dit mag 
zeker niet te veel zijn, want een 
bijna dichttrekkende kraag doet 
de duif smaller lijken. Dus zeker 
voldoende afstand tussen de bei-
de kraagzijden dient behouden te 
blijven. 

Door volgehouden en doorge-
dreven selecteren en keuren op 
dicht bevederde en stevige en uit 
echte veren opgebouwde structu-
ren is de Oud-Hollandse kapucijn 
optisch ook korter en compacter 
geworden. Ik schrijf bewust ‘op-
tisch’, want eigenlijk is hij even 
lang gebleven. Trouwens een 
duif met veel langere veren op de 

kop, in de hals en in de kraag kan 
nooit een echt kort achterlichaam 
of korte staart hebben. Maar door 
de eerder vernoemde manoevers 
in type en stand en door berede-
neerd een ideale structuur voor 
ogen te blijven houden, is nu van-
daag mogelijk dat een Oud-Hol-
landse kapucijn, die naam waar-
dig, er ook echt kort en compact 
‘uitziet’!  

Kleurslagen
In oorsprong waren er, zoals de 
rasnaam doet vermoeden, enkel 
gemonnikte Oud-Hollandse kapu-
cijnen. Maar zoals er ook minder 
en minder geestelijken hun uni-
form dragen, vonden de fokkers 
het nodig ook eerst éénkleurige 
witte en later ook nog éénkleurig 
(recessief) rode en gele kapucij-
nen aan het rasbestand toe te 
voegen. In de typische monnikte-
kening zijn volgende kleurslagen 
erkend: zwart-, rood-, geel-, dun-, 
blauw zwartgeband-, blauwzilver 
donkergeband-, roodzilver ge-
band- en geelzilver geband-ge-
monnikt. Ook blauwzilver gekrast 
gemonnikt en zwart-, rood-, geel- 
en blauwgetijgerd gemonnikt. Aan 
de borst-en koptekening bij de 
gemonnikte kunnen zeker ook ei-
sen worden gesteld. Tenminste 7 
aaneengesloten en maximaal 12 
vleugelpennen dienen wit te zijn. 
En bij de getijgerde dient (met 
uitzondering van het maximale 
aantal witte pennen) de monnikte-
kening herkenbaar te blijven.  De 
Oud-Hollandse kapucijn is geen 
kleurduif maar dat wil geenszins 
zeggen dat we ook op vlak van 

kleur niet redelijk wat kunnen en 
mogen verwachten. Zwart, rood, 
geel en dun dienen doorgekleurd 
en glansrijk  te zijn en blauw en 
haar verwante kleuren zo gelijk-
matig en zuiver mogelijk.

Ogen en oogranden
Ogen en oogranden komen in de 
beoordelingslijst van de rasstan-
daard pas op de laatste plaats en 
dienen dus ook niet meer aan-
dacht te krijgen dan nodig. De 
iris wordt parelkleurig verwacht, 
maar enige rode adering in het 
oog wordt zeker toegestaan. (De 
Oud-Hollandse kapucijn is ook 
al lang geen tuimelaar meer). De 
oogranden dienen rood, fi jn en 
éénrijig te zijn. Een wat lichtere 
oogrand of een iets oranjeachtig 
oog is dus zeker in de beoorde-
ling niet zwaar te bestraffen en 
zeker ondergeschikt aan type- en 
structuurfouten bij de Oud-Hol-
landse kapucijn.

Tot slot
De Oud-Hollandse kapucijn is een 
vriendelijk, niet al te veeleisend 
en ook vruchtbaar ras. Ouderdie-
ren, die 6 tot8 jongen grootbren-
gen per jaar is eerder regel dan 
uitzondering. Er zijn zeer goede 
speciaalclubs in Nederland en 
Duitsland en daarom is het niet 
echt goed te verstaan dat bij ons 
in dit mooie structuurduivenras de 
topfokkers eerder dun gezaaid 
zijn. Maar misschien voel jij je 
toch wel aangesproken en komt 
hier de volgende jaren verande-
ring in ..……

Harige veerstructuur en daardoor veel  te los. Veel te korte veren.Veel te korte veren.Veel te korte veren.
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kening zijn volgende kleurslagen 
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blauw zwartgeband-, blauwzilver 
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de borst-en koptekening bij de 
gemonnikte kunnen zeker ook ei-
sen worden gesteld. Tenminste 7 
aaneengesloten en maximaal 12 
vleugelpennen dienen wit te zijn. 
En bij de getijgerde dient (met 
uitzondering van het maximale 
aantal witte pennen) de monnikte-
kening herkenbaar te blijven.  De 
Oud-Hollandse kapucijn is geen 
kleurduif maar dat wil geenszins 

Ideale oogkleur en oogranden.
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Zwart gemonnikt: Meer beenlengte zou niet misstaan.

Dun gemonnikt: moet vaster in structuur

Eénkleurig wit: Nog meer hals- en beenlengte.

Geelzilver geband gemonnikt: nog vaster in stand.

Rood getijgerd gemonnikt: Stand nog horizontaler.

Mooie rasvertegenwoordiger in Blauwzilver met donkere 
banden gemonnikt.

Eénkleurig wit: Nog meer hals- en beenlengte.

Geelzilver geband gemonnikt: nog vaster in stand.Geelzilver geband gemonnikt: nog vaster in stand.Geelzilver geband gemonnikt: nog vaster in stand.

Mooie rasvertegenwoordiger in Blauwzilver met donkere 




