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Opmerkelijke kop- en voetbevedering bij sierduivenrassen

door Marnicq Demeur
In navolging op de indeling vol-
gens kleur en tekening bij onze 
sierduiven, lijkt het me zeer zin-
vol in een overzicht de bijzon-
dere typevormen, veerstructuren, 
staartdrachten, snavelvormen, 
die in de sierduivenwereld voor-
komen te schetsen. In een eerste 
deel wens ik de op tentoonstel-
lingen voorkomende  bijzondere 
kenmerken in kop- en voetbeve-
dering te bespreken. Het zullen 
dikwijls deze ‘extra toeters en bel-
len’ zijn, die hen onderscheiden 
van de eerder ‘gewone’ duiven.  
Met gewoon bedoelen we glad-
koppig, d.w.z. kop met vast aan-
liggende bevedering (zonder ook 
maar enige kap- of andere veer-
structuur) en gladbenig, d.w.z. 
afwezigheid van bevedering op 
tenen en benen.

Rozetten en bijzondere 
kapvormen
Naast de gladkoppige duiven zijn 
er tal van rassen voorzien van di-
verse kapvormen om de kopvorm 
extra cachet te geven. Denken 
we maar aan de kuif of punt-
kap, de op de achterkop en de 
nek opwaarts groeiende veren, 
welke in een punt eindigen. Het 
meest en haast tot in de perfectie 
doorgefokt zien we deze puntkap-
pen bij de Zwitserse kleurduiven. 

Maar ook in de andere duivengroe-
pen is deze puntkap regelmatig 
voorkomend. Ook de schelpkap 
is zeer populair. Een schelpkap is 
een kap op en rond de achterkop; 
ze reikt van oor tot oor. En bijko-
mend: een schelpkap is al of niet 
voorzien van rozetten. Rozetten 
zijn de straalsgewijze werveling 
van dekveren aan de zijkanten 
van de kop. Rozetten zijn a.h.w. 
de uitlopers van de schelpkap. De 
schelpkap met rozetten zijn bijna 
steeds het vaste handelsmerk van 

de Zuid-Duitse en tal van Sak-
sische kleurduivenrassen.  Een 
schelpkap zonder rozetten zien 
we o.a. bij een aantal trommeldui-
ven. En precies ook bij deze en 
andere trommelaars (zie ook o.a. 
Saksische paap- en schildduif) 
krijgen we ook een mooi beeld 
van de zgn. snavelrozet. Een 
snavelrozet is een ronde, ovale 
of half-cirkelvormige rozet op de 
voorkop. Deze snavelroos spreidt 
zich ook uit over de bovensnavel. 

pen bij de Zwitserse kleurduiven. 

Thurgauer schildduif zwart. Een mooi voorbeeld van een puntkap.

Frankische trommelduif blauw zwartgeband. Dubbelgekapt is de combinatie van een 
schelpkap en een snavelrozet.

door Marnicq Demeur

Speelderken blauw zwartgeband. De gutskap is in feite een primitievere 
vorm van de meer geperfectioneerde puntkap.
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Dubbelgekapt noemen we 
het tegelijk aanwezig zijn van 
een schelpkap en snavelrozet. 
Een knik is de zichtbare inke-
ping tussen de naar de kap toe 
opwaarts groeiende veren en de 
naar beneden groeiende nekve-
ren. Bij sommige rassen is dit fou-
tief (bv. Zwitserse kleurduiven), bij 
andere rassen net een gewenst 
raskenmerk (bv. Frankische trom-
melduif). 

Een oogscherm of oogklep 
noemen we de kleine, afstaande 
veerpartij (op wenkbrauwen ge-
lijkend) boven de ogen. Bij de 
Pommerse oogkleptuimelaar een 
raskenmerk, bij alle overige ras-
sen foutief. Een gutskap is de 
kap op de achterkop, die naar bo-
ven toe toch wel één cm breed is 
en hol uitloopt (je zou er een erwt 
kunnen inleggen). Het is eigenlijk 
een primitieve puntkap, maar het 
mag in geen geval een schelpkap 
worden. De typische rassen, die 
een gutskap presenteren zijn het 
Speelderken, de Belgische ring-
slager en de Thüringer kropper.

In het kort wil ik ook nog graag 
de benamingen, noem het vak-

Frankische trommelduif geelzilver ge-
band. In zijaanzicht ziet men goed 
wat er bedoeld wordt met een ‘knikje’ 
in de manen. Het is de scheiding tus-
sen de kap en de nekveren. Bij dit ras 
gewenst, bij andere een zware fout.
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veerpartij (op wenkbrauwen ge-
lijkend) boven de ogen. Bij de 
Pommerse oogkleptuimelaar een 
raskenmerk, bij alle overige ras-
sen foutief. Een 
kap op de achterkop, die naar bo-
ven toe toch wel één cm breed is 
en hol uitloopt (je zou er een erwt 
kunnen inleggen). Het is eigenlijk 
een primitieve puntkap, maar het 
mag in geen geval een schelpkap 
worden. De typische rassen, die 
een gutskap presenteren zijn het 
Speelderken, de Belgische ring-
slager en de Thüringer kropper.

In het kort wil ik ook nog graag 
de benamingen, noem het vak-de benamingen, noem het vak-de benamingen, noem het vak-

Saksische vleugelduif gekapt blauw-
zilver witgeschubd. Deze duif vertoont 
een hele waaier aan structuren. Meest 
opvallende is het grote geronde voetstuk 
met prima gierhakken die als het ware 
de ruimte tussen voetbevedering en 
achterlijf opvullen. Op het achterhoofd 
bevindt zich een schelpkap.

uitdrukkingen uit de structuurdui-
venwereld, meegeven, waarmee 
zowel hun fokkers als keurmees-
ters specifi eke delen van de kap-
structuur bij deze bijzondere ras-
sen omschrijven. De hoed is het 
bovenste deel van de kopstruc-
tuur bij Raadsheren en Schmal-
kaldener Moorkoppen. De kam 
of manen zijn de naar omhoog 
en naar achter groeiende veren 
in de nek bij rassen met kuif en 
schelpkap. 
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of 
en naar achter groeiende veren Zuid-Duitse blasse rood. Een typisch voorbeeld van een schelpkap in combinatie 

met rozetten. Bij dit ras is er geen knikje zoals bij de Frankische trommelduif en 
zijn de manen mooi gesloten.
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Ketting noemen we het voorste 
gedeelte van de structuur bij een 
aantal structuurduivenrassen. En 
de kraag is ofwel de veerstruc-
tuur van de keel en de bovenzijde 
van de hals bij de Chinese duif of-
wel de veerstructuur, die aan de 
zijkanten van de hals naar voren 
groeit bij de Oud-Hollandse kapu-
cijn (zie ook ketting).

Als de kop bedekt mag, 
dan zeker ook de voeten 
en de tenen….
Om dit schrijven te vervolledigen 
nog even wat vaktaal voor de ras-
sen en hun fokkers, die graag op 
grote voeten door het leven wen-
sen te stappen. Wanneer bij hun 
duiven zowel de voeten (eigenlijk 
de loopbenen) en tenen zijn beve-
derd, spreken we over een volle 
voetbevedering of voetstuk. 
Een volle voetbevedering kan in 
grootte variëren, maar zal steeds 
naar de zijkant gericht en mooi 
afgerond verwacht worden (bij-
voorbeeld Saksische vleugelduif, 
Gentse kropper). Gierhakken 
zijn de bij voetbevederde rassen 
naar achter gerichte veren op de 
onderbenen. Gierhakken zorgen 
eigenlijk voor de optische sluiting 

in de overgang van teenbevede-
ring naar het onderlichaam. Over 
bekouzing spreken we wanneer 
de voeten (loopbenen) zijn beve-
derd, maar de tenen onbevederd 
blijven (bijvoorbeeld Luzerner 

goudkraag). Broekje of dijrozen 
zijn de vaktermen om het veren-
bundeltje net boven het hielge-
wricht bij de Chinese duif te om-
schrijven.

In een later bericht zullen we ook 
laten zien dat snavels, oogranden, 
vleugels, staarten en noem maar 
op evenzo niet altijd klassiek zijn 
in vorm en uitzicht. Tot dan!
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Chinese duif rood. De kraagstructuur is de gehele verenbos op de voorborst 
en de hals. De dijrozen zijn de veerbosjes op de dijen.

blijven (bijvoorbeeld Luzerner 

Limburgse kraagduif wit. Het bovenste gedeelte van de structuur is de hoed en het deel dat 
naar voor uitloopt, noemt men de ketting.


