Het is feest in Den Haag

Vereniging van
Valencianafokkers viert haar
60-jarig jubileum
Op zondag 21 oktober 2007 was het feest in het Kleindiercentrum in het Zuiderpark van
Den Haag. De speciaalclub voor de Valenciana Kropper fokkers, vierde daar hun 60-jarig
jubileum. Dit werd op een bijzondere wijze gestalte gegeven, namelijk met een expositie,
of liever gezegd een presentatie van hun ras, de Valenciana Kropper, waarbij voor het
eerst de Valenciana Kropper in twee klassen, namelijk de show- en de vliegklasse werd
getoond.

Nog maar een jaar geleden verkeerde deze speciaalclub in een crisis en werd met opheffing
bedreigd. Enerzijds ontbrak het plotseling aan bestuursleden en aan de basis was een
stroming tot stand gekomen om weer te gaan vliegen met de Valenciana Kroppers, zoals
het vroeger was, zoals het was begonnen . . . Met een aantal oud-gedienden en enkele
frisse nieuwe gezichten, is het weer opgepakt en het resultaat was deze clubdag met een
prachtige jubileumshow die er mocht zijn. Er werden 89 Valenciana Kroppers ingezonden in
de showklasse en 80 in de vliegklasse. Beide klassen werden volgens de standaardeisen
gekeurd, waarbij de vliegklasse vogels, in alles wat ‘lichter’ mochten zijn en veel actie
moesten tonen, kortom, ze moesten er uit zien als vliegvogels en die vitaliteit uitstraalden.
Daarnaast werd deze dag ondersteund door enkele zuster speciaalclubs/verenigingen zoals
de: Marchenero Kropper Club MKC, de Vrienden van de Holle Kropper Fokkers VHKF en in
de andere zaal van het Kleindiercentrum troffen we de Holle Kropper Club HKC aan.
Véél bezoekers en gebundelde verenigingsactiviteit op hetzelfde moment in een accommodatie, zoals het Kleindiercentrum, die daar al vele jaren uitstekend voor geschikt is.
Hierna wordt u een impressie van deze dag in vogelvlucht geboden.

De Vereniging van Valenciana Fokkers VVF

Secretaris: B. Moll, Voorthuizenstraat 97, 2573 AC Den Haag http://valenciana.sierduif.nl
Men kan spreken over een roemrucht bestaan van een aanvankelijke streek- of zelfs
stadsgeboden club in het Haagse, vanwege de tilduivensport, ofwel de vangsport,
waarmee het allemaal begonnen is. Het is door de jaren toch een echte Haagse club
gebleven, ondanks vele leden die uit het Westland en van daarbuiten komen.

Een jubileum om trots op te zijn en het lijkt er veel op dat de VVF met
deze opzet van show- en vliegklasse Valenciana’s, een nieuwe
toekomst tegemoet gaat. De voorzitter weet te melden dat de bekers
voor deze clubdag gesponsord zijn door Van Zon Beheer BV en de
Firma De Zwarte Vogel heeft de prijzen voor de loterij geschonken.
Voor ieder lid en inzender was er een blijvend aandenken in de vorm
van een Valenciana Kropper afbeelding, op een spiegel gegraveerd.
Een bijzonder initiatief tijdens de februarivergadering van de VVF was het instellen van
een werkgroep, die zich zal gaan bezighouden met het verzamelen en vormgeven van
ideeën die bij de leden of misschien ook wel daarbuiten leven, met betrekking tot de
liefhebberij rond de Valenciana Kropper en het functioneren van de Speciaalclub, en
vervolgens die ideeën bij het bestuur onder de aandacht te brengen. De eerste leden die
hebben aangeboden om in die werkgroep te gaan plaatsnemen zijn Nico Torenstra,
Lammert Lindenberg en Harry Nieuwstraten.

Links:
De grote winnaar van deze dag uit de Show klasse Valenciana
Kroppers, werd deze blauwzwartgebande m/o, ingezonden door
Ben Moll. Geen onbekende doffer; hij was al eerder opgevallen als
jonge doffer, tijdens de bondsshow van de NBS, ondergebracht bij
de Avicorni Kleindierenshow Nederland in januari 2007 te Leiden.

Rechts:
De keurmeesters in
opperbeste
stemming bijeen voor
het vaststellen van
de winnaars van
deze dag.
V.l.n.r. Willem van
Zijl, Rinus van den
Heuvel, Jouke van
de Siepkamp, Jan
de Jong en Dick
Hamer.
Op de achtergrond
twee inzenders van
Valenciana
Kroppers die de uitslag
met spanning tegemoet zien.
Links Chiel Jungslager en rechts
Willem Koolmoes.

Links: De Valenciana Kroppers werden op deze dag
gekeurd door drie keurmeesters, t.w. Kees Wijsman,
Rinus van den Heuvel en Willem van Zijl. De laatste,
tevens ere-voorzitter van de VVF, bespreekt hier de
winnende Valenciana Kroppers van de show klasse.
Hij vertelt dat er die dag een goede samenwerking
tussen de keurmeesters is geweest en hij een fijne
dag heeft gehad, waarbij veel fraaie dieren werden
aangetroffen.

Als belangrijk punt noemt hij de kropstructuur. Afgesproken is dat een Valenciana Kropper zonder kropstructuur geen predicaat ‘fraai’ kan behalen. Verder blijven er altijd wensen, zelfs bij de
winnaars. Belangrijk is dat de fokker aandacht aan z’n dieren besteedt. Het trainen voor de
show is daarbij heel belangrijk. Als wens noemt Van Zijl de oogkleur bij een van de zwarte
doffers in zijn keuring, die kon een iets rodere oogkleur hebben, maar daarentegen waren
de snavels van de ingezonden Valenciana’s van een zeer goede kwaliteit. Dus geen zwakke
ondersnavels meer, waardoor er ook geen sprake meer is van een overstekende bovensnavel. De fraaiste in de showklasse werd een Valenciana Kropper, blauwzwartgeband m/o,
ingezonden door Ben Moll, de huidige secretaris van de VVF.
Tenslotte mocht Dhr. van Zijl ook de zilveren NBS jubileum plaquette
uitreiken, die was uitgezet op het fraaiste ingezonden kwartet (m/o,
v/o, m/j en v/j) Valenciana Kroppers in de show klasse. Er waren drie
kandidaten die voor deze prijs in aanmerking kwamen en die echt héél
dicht bij elkaar waren geëindigd. Kees Wijsman had 379 punten en
Ben Moll 380, maar de echte winnaar was Aad Stehmann, de
voorzitter, met 381 punten!
Links: Trotse winnaar in de vliegklasse Valenciana Kroppers,
met een bruinzilvergebande, werd Chiel Jungslager.
Links: Wim Koolmoes
had de Fraaiste op één
na in de Valenciana
Kroppers van de vliegklasse.

Rechts: Jacques van Boekel won de prijs voor de fraaiste
vlieg Valenciana Kropper in een niet erkende bruinbonte
kleur.

De vliegklasse
Valenciana
Kropper
Van oorsprong was de ‘Spanjool’ zoals
vroeger de Valenciana Kropper in Den
Haag op de til werd genoemd een echte
vliegvogel, met zeer bijzondere vang- en
vliegeigenschappen en het bijbehorende
karakter. Voor zover bekend werden de
eerste Spanjolen al in 1937 geïmporteerd
vanuit Spanje en Argentinië. Die kwamen
vervolgens ook al snel op de Avicultura tentoonstelling terecht. Een uitspraak van toen die
is bijgebleven, was van dhr. Logman, een zeer vooraanstaand sierduivenkeurmeester in die
jaren. Hij noemde die Spanjolen duiven “de clowns van de show” en had er weinig mee op.
Hierboven: De zwarte Valenciana van
Chiel Jungslager, thuis op hok, omdat hij
zich op de show niet wilde stellen. Het
toeval wilde echter, dat toen de fotograaf
een paar dagen na de show bij Chiel thuis
kwam om deze duif te fotograferen, dat
hij die dag niet was teruggekomen.

De zwarte was de zogenaamde ‘buitensluiter’ van Chiel, in tilduiventermen
gesproken, een doffer die de hele dag
mocht vliegen. Als pleister op de wonde
was er gelukkig nog een foto in het
familie album.

En ondanks dat maar weinig mensen het zich realiseerden, begon daarmee de ombouw van
een perfect vliegende duif, naar een ‘ideaalbeeld’ voor de show. Een ideaalbeeld, en het
woord zegt het eigenlijk al een beetje, er ontstond een duif die heden ten dage nauwelijks
nog kan vliegen. Die laatste uitspraak zullen velen mij niet in dank af nemen en het ten
stelligste ontkennen, want zij hebben toevallig nog een Valenciana kropper die wèl vliegt.
Als we echt eerlijk zijn en kijken naar wat er van al die vliegende rassen, zoals de
Hagenaar, de Nederlandse Hoogvlieger, de Oud Hollandse Tuimelaar en niet te vergeten de
Schoonheidspostduiven is geworden, dan moeten we constateren dat het showen van
duiven een volledig andere hobby is dan het vliegen met duiven. En toch werd er zo’n 30
jaar terug nog volop gevlogen met de Valenciana Kropper op de Haagse tillen. De meest
fanatieke fans van dit ras waren lid van de speciaalclub VVF. Daar werd het ras besproken
en van alle kanten bekeken.
Rechts: Kijk zò gaat Chiel met zijn
duiven om; hij kan ze allemaal met
zachte hand vanaf de plank oppakken.
Dan moet je toch wel een speciale
relatie met je dieren hebben. Hier een
goudhals Valenciana doffer, een van
zijn favoriete kleurslagen.

Daar werd vervolgens ‘gesleuteld’ aan
het type, hij moest mooier, men
noemde dat ‘veredeling’ en niemand
had in de gaten dat dit allemaal ten
koste van het vliegen ging. Hij werd
zwaarder,
dieper,
kreeg
bredere
schouders en een bredere en meer
geronde kop. De standaardtekening
werd keer op keer aan dit nieuwe ideaal
bijgesteld. Het werden de behaalde
predicaten tijdens de shows die alles

bepalend werden. De fokkers die met de bekers
naar huis gingen waren de nieuwe helden. Hun
dieren bepaalden de marktwaarde van het ras en
de ‘nieuwe Valenciana Kroppers’ werden mede
vanwege die waarde niet meer gewaagd aan de
tilduivensport.
Links: Chiel houdt al jaren een fokadministratie
bij van zijn vlieg Valenciana’s. Vooral met zijn
relatief klein bestand aan duiven is dat belangrijk
om uiteindelijke inteelt te voorkomen. Daarbij
leent hij nog wel eens van iemand een doffer, als
die ‘m aanstaat en op zijn beurt staat hij dan
weer graag een van de gefokte jongen aan zo
iemand af.

Nadat de belangstelling voor het ras en de
speciaalclub door diverse oorzaken de laatste
jaren wat was teruggelopen en er zelfs een
opheffing van de club dreigde, zijn er nieuwe
mensen naar voren gekomen en heeft men, wat je wel vaker ziet, met andere en frisse
ideeën de club weer nieuw leven kunnen inblazen. Een van die ideeën was om tegemoet te
komen aan de wens van een groep leden om die vliegende Valenciana Kropper te
promoten. Naast de show Valenciana werd er een vliegklasse gemaakt, waarvan de
resultaten op dit jubileum werden getoond en (misschien wat tegenstrijdig) ook werden
gekeurd. De bedoeling was dat de vliegklasse Valenciana Kropper een soort miniatuur
uitgave zou zijn van de Valenciana’s in de showklasse, met veel temperament, gespierd
aanvoelend en goed vliegend. Dit laatste is natuurlijk weer niet op een show te beoordelen,
vandaar het dilemma waar men onmiddellijk mee te maken krijgt. Het verbaasde mij
overigens hoe voortreffelijk men erin geslaagd is om een ‘kleine’ Valenciana kropper te
creëren, die behalve het formaat, volledig voldoet aan de standaardomschrijving van de
showklasse Valenciana. Als bewijs hiervoor waren de diverse hoge predicaten die men aan
deze vliegklasse vogels had gegeven.
Rechts: deze doffer van Chiel vloog zeker ’n half uur,
verdween volledig uit het zich en kwam keurig weer
op het hok aangevlogen, met een lange glijvlucht, en
ik kan u verzekeren dat zoiets echt genieten is om te
zien.

Links: Dit koppel blauwzwartgebande
Valenciana
Kroppers
laat
alle
raskenmerken
van
de
showklasse
Valenciana’s zien, behalve het formaat,
dat is aanmerkelijk kleiner en het is dan
ook werkelijk een prachtige creatie die
daarbij als belangrijk resultaat dan ook
nog eens een oogstrelend vlieggedrag
kan laten zien.

Linksboven en rechts: Een prachtige
vlieg Valenciana goudhals doffer, met
een
prachtige
kropvorm
en
kropstructuur. Bovendien bezit deze
vliegvogel een fraaie karakteristiek
geronde
en
gevulde
Valenciana
kropper kop.

Je zou bijna zeggen, maak dan een
standaard van deze mini Valenciana, zoals
dat met de Engelse Dwergkropper, naast de
grote Engelse kropper is gedaan. Maar ik
realiseer me direct dat binnen de kortste
keren die vlieg Valenciana Kropper ook weer
een echte tentoonstellingsduif is geworden.
De enige oplossing voor dit moment is de
vliegklasse Valenciana’s volgens een nader
op te stellen reglement te gaan keuren op
haar vliegeigenschappen bij de liefhebbers
thuis en daar een soort competitie van te
maken. Ondertussen kunnen die vliegklasse Valenciana Kroppers op de clubdagen van de
VVF en op de clubshow worden ingezonden, mits gekeurd door clubkeurmeesters die
positief tegenover het vliegen en de vliegklasse Valenciana’s staan.
Links: Chiel laat zijn duiven vliegen vanaf
vier donkerhokken en vier lichthokken
vanaf een open balkon. Op die manier blijft
er genoeg ruimte voor zijn vrouw op het
balkon over en voor de manier waarop
Chiel zijn duiven houdt, is dit perfect, hij
staat eigenlijk middenin zijn (open)
duiventil. Het is op de tweede en tevens
hoogste verdieping van z’n flat en hij kan
van hieruit de omgeving goed in het oog
houden. Hij ziet zijn duiven al van ver
aankomen, ondanks dat er binnen een
straal van één kilometer nog minstens 10
andere tilduivenhouders liggen en er dus
vaak genoeg duiven in de lucht zitten.
Overigens zegt men in Den Haag dat een
duif in de lucht ‘staat’.

Mede omdat ik vroeger (vanaf 1955 tot
1960) ook met Spanjolen heb gevlogen, werd ik wel erg nieuwsgierig naar het vliegen van
die vliegklasse Valenciana’s en besloot enkele dagen na de show eens bij Chiel Jungslager
langs te gaan. En ik moet zeggen, dat ik daar geen spijt van heb gehad.

De showklasse
Valenciana
Kropper
Rechts: De verenigingssticker van misschien al 20 jaar terug, maar het
ideaalbeeld voldoet nog steeds.
Links: Om toch de showklasse Valenciana een
gelijke presentatie te geven, ging ik op
bezoek bij Ben Moll, een oud gediende, die
weer terug is in het bestuur van de VVF en
het nog steeds niet verleerd is.
Deze blauwzwartgebande duivin toont een
prachtig type, is diep gesteld en kon hier
misschien iets vlakker staan. Een fraaie
kopvorm en vulling, met een zeer goede
beheersbare kropvorm, waarvan we hier jammer genoeg de structuur niet kunnen zien.

Rechts: een prachtig driehoekstype, waarbij
de rugafdekking wat beter mag zijn en
bovendien lijkt de voorhoofdsvulling hier wat
tekort te komen. Maar de kropvorm met
kropnaad en de schilddiepte is ideaal.

Links: Een zwarte Valencia doffer, met een
mooie intensieve kleur, prachtige kop,
kropvorm en structuur. Met een vaste
horizontale stand. Nadeel van deze duif
was
een
overgroeiende
bovensnavel,
hetgeen sterk vererfde, waardoor deze
vogel, ondanks zijn positieve punten,
minder geschikt voor de fok was gebleken.

Rechts: Ideaal type Valenciana, met mooie
vaste stand. Zeer goede kopvorm en vulling,
waarbij krop hier prachtig wordt gedragen en
neemt u van mij maar aan dat de structuur er
echt wel inzit.

Links: Een Valenciana kropper met weinig
wensen en in ieder geval een goed zichtbare
kropstructuur op deze foto.

Rechts:

Ben Moll neemt
hier de beker in
ontvangst voor
de Fraaiste
Valenciana in
de showklasse
van deze
jubileum show.
Links:
Wils v/d Vlugt,
winnaar van de
prijs voor de
Fraaiste
Valenciana in
een niet
erkende
Kleurslag.

Rechtsonder:
Voorzitter reikt een prijsbeker uit aan Kees Wijsman
en linksonder wordt een prijsbeker aan Jacques van
Boekel uitgereikt.

De Marchenero Kropper Club MKC

secretaris: A. Verhoork, Dourlijndreef 11, 2252BZ Voorschoten, tel.: 071-5615101

De MKC houdt haar clubdag al meerdere jaren samen met de VVF. Er werden 80
Marchenero Kroppers ingezonden, waarvan 10 in de open klasse, waaronder men verstaat
de Marchenero’s in nog niet erkende nieuwe kleuren, miskleuren of misgetekenden.

De Marchenero Kropper Club heeft op dit moment een 24-tal leden, waarvan er 10
regelmatig aan tentoonstellingen deelnemen.
Rechts:
Marchenero Kropper bruinzilvergeband m/j,
inzender: André Verhoork.
Op deze foto kon deze vogel wat meer actie
tonen, maar hij zal het bij de keurmeester
wel gedaan hebben en werd dan ook beste
jonge doffer van het geheel.
Onder:
Marchenero Kropper bruinzilvergeband m/o,
inzender: Leo Sticker.
Deze doffer werd de fraaiste oude doffer van
de ingezonden Marchenero’s.

Onder:
Marchenero Kropper bruingekrast v/o,
inzender Leo Sticker, fraaiste Marchenero
Kropper van het geheel.

Onder links en rechts: De voorzitter van de
MKC, Gerard de Bruin, reikt hier de enveloppen
uit aan de prijswinnaars, in dit geval aan André
Verhoork (rechts) en aan Leo Sticker (links).

De Vriie
enden v/d Holle Kropper Fokkers VHKF
http://www.vriendhol.scali.eu.org

Door de leden van de Vereniging Vrienden van de Holle Kropper Fokkers, die dit jaar voor
de eerste keer meewerkten aan deze gezamenlijke Clubdag, werden 80 Holle Kroppers
geëxposeerd, waarvan hieronder enkele worden weergegeven.

Links: Een prachtige Holle Kropper, geelbont
v/o, inzender: Paul van de Meijgaarden.
Uiteraard werd deze duivin tot fraaiste
ingezonden Holle kropper van de Vereniging
Vrienden van de Holle Kropper Fokkers VHKF
gekozen.
Onder:
Holle Kropper wit, duivin oud.
Inzender: Piet de Bruin.

Linksonder:
Holle kropper blauwzwartgeband, m/j.
Inzender: Combinatie Koma.
Rechtsonder:
Holle Kropper blauwschimmel, v/j.
Inzender: Combinatie Koma.

De Holle Kropper Club
HKC secretaris: P.L. van der Spek

Koekamp 23, 2623 XN Delft
http://home.wanadoo.nl/~dleeuw/HKC/

In de linkerzaal van het Kleindiercentrum
hield de Speciaalclub voor de Holle
Kropper, de HKC haar Clubdag met een
presentatie van haar dieren, die door de
aanwezige keurmeesters werden gekeurd.

Volgens de voorzitter van deze speciaalclub,
die inmiddels al 103 jaar bestaat, zijn er
nog maar een handvol echte goede fokkers
van het ras over in Nederland.
De kleuren waarin zich de beste Holle Kroppers bevinden zijn over het algemeen de
blauwschimmels en de blauwzwartgebanden, terwijl het opvallend te noemen is dat veelal
doffers de kampioenen zijn.
Links: Holle kropper blauwschimmel met perfect
type, m/o. Inzender: Fred van Apeldoorn.
Links onder:
Holle Kropper geelzilvergeband m/o.
Is op dit moment wat stug en toont hier te weinig
hals en blaaswerk.
Rechts onder:
Dezelfde Holle kropper als hiervoor genoemd, nog
steeds stug, maar laat hier al veel meer rasadel
zien. Inzender: H.G. Wekking.

Hiermee wordt duidelijk dat het keuren van
kroppers een kwestie van geduld en vakkennis
is.
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