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In december vorig jaar begon het 
al te kriebelen. De duivenmarkt 
in Straubing, één van de grootste 
in Europa en ieder jaar op 6 
januari, zat er weer aan te komen 
en zoals ieder jaar als de tijd 
begint te naderen dan wil je weg, 
je begint er steeds meer aan te 
denken en de tijd kan niet snel 
genoeg gaan. Ik weet ook niet 
wat het is, of het nu komt door 
de spanning in de zin van: zou er 
dit jaar wel iets van onze gading 
zitten, of komen we weer niets 
tegen in onze postduivenrassen 
wat ons kan bekoren. 
 
Op 4 januari was het dan zover, na 
eerst nog 2 vroege diensten gewerkt 
te hebben - ik werk al 39 jaar in 
ploegendienst - stapte ik 's avonds 
om zeven  uur in de auto en reed 
naar Daan Admiraal om daar te 

blijven slapen en om dan de volgende 
morgen om 5 uur met de auto op weg te 
kunnen zijn naar Straubing. Daan is 
sierduivenkeurmeester en fokt Genuine 
Homers om je vingers bij af te likken. Ook 
in de vliegduivensport staat hij zijn 
mannetje en hoort hij in Eindhoven al jaren 
tot de besten. Hij is eigenlijk wel een 
beetje duivengek te noemen.  
 
Rechts: Op de avond van de 5e januari is 
het inkooien van de dieren en kun je maar 
beter alvast rondkijken. 



Links: De belangstelling is gigantisch 
groot. Op 6 januari ’s morgens in alle 
vroegte, staan er al massa’s mensen te 
wachten om de hallen binnen te komen.  
 
Of zoals mijn vrouw altijd zegt "je moet 
een beetje gek zijn om het allemaal te 
willen doen". Samen zitten wij in het be-
stuur van de Schoonheidspostduivenclub 
in Nederland; hij als bestuurslid en erva-
ren keurmeester in de postduivenrassen 
en ik als secretaris. Om goed half negen 
was ik bij Daan in Eindhoven en na een 
paar bakken cafeïnevrije koffie (om toch 

te kunnen slapen) om kwart over tien naar bed want de wekker zou om half vijf weer 
aflopen. Na veel draaien en keren en af en toe een paar uur slaap was het dan zover. Snel 
even wassen en scheren, een bak koffie en een plak koek, de auto in en weg. Stel je voor 
dat we te laat zouden aankomen en ze het zonder ons moeten doen!  
 
Links: Daan Admiraal (L) en Sytze 
de Bruine (R), hier samen aan het 
ontbijt. 
 
 
Onderweg viel het met de drukte wel 
mee; het leek op sommige stukken 
wel zondag. Het weer was wat min-
der met een hoop regen en dat rijdt 
dan toch weer niet zo ontspannen 
als dat je met het zonnetje over een 
droge weg kunt rijden. Na de nodige 
stops onderweg om de inwendige 
mens te verzorgen stonden we uit-
eindelijk in de buurt van Regensburg 
ineens stil in de file. Het duurde 
twee en een half uur en een hoop 
gemopper voor we eindelijk weer eens verder konden 
rijden. Achteraf bleek er een ongeluk gebeurd te zijn en dan denk je dat het toch maar 
goed is dat je er zelf niet bij betrokken bent en goed dat de hulpverlening er op tijd bij kan 
zijn. 

 
Links: Carrier, gele jonge doffer. 
 
Met een vertraging van 2,5 uur arriveerden we dan om 
even voor vier bij de hallen in Straubing. Het was al een 
drukte van jewelste met de aanvoer van dieren en van 
mensen die nu al een kijkje kwamen nemen. Veel mensen 
lopen de dag voor de eigenlijke markt al rond om het 
beste van te voren al te kopen en dit dan de volgende 
morgen op te halen; er mag officieel  immers pas op de 
dag van de markt iets verkocht worden. Ook wij doen hier 
uiteraard aan mee, alleen al om het feit dat je van tevoren 
veel rustiger langs de kooien kunt lopen en alles goed kunt 
bekijken. De diverse handelaars waren al druk bezig hun 
slag te slaan. Ook uit Nederland waren er diverse hande-
laren aanwezig, die al een enorme hoeveelheid duiven 
voor zich hadden opgeëist. 



Recht: Hokken vol met jonge kalkoenen.  
Per stuk of per dozijn te koop. 

 
Toen wij de 6 enorme hallen hadden doorgespit 
bleek er in de rassen waar wij voor gekomen 
waren (Exhibition Homer, Show Homer, Genuine 
Homer, Show Racer) niets te zitten, op een 
aantal slechte Show Racers na met korte, 
slechte koppen en vaak ook nog een slechte 
stand en een slechte vleugeldracht. Ook geen 
probleem, dan maar lekker ontspannen duiven 
kijken en genieten van alles wat we tegen 
komen. Ondertussen kochten we hier en daar 
nog wat duiven voor de handel, zodat dit ook 
was geregeld. 

 
Links: Koppel Frankische Trommelduiven, 
met veerrijke kap en snavelrozet, zoals de 
standaard dat ook verlangd. 
 
We hebben het altijd over de duivenmarkt 
in Straubing maar de laatste jaren kun je er 
ook steeds meer hoenders, dwerghoenders 
en allerlei eendensoorten, fazanten en weet 
ik wat niet allemaal voor dieren kopen. Ook 
de konijnen zijn in grote getale aanwezig 
en dan met name de grote rassen.  
De Vlaamse Reus, de Lotharinger en de 

echts: Trio’s met Parelhoenders in 

Om een uur of half zeven hadden we 

kende kwaliteit.  

Belgische Haas waren in de meerderheid. 
Hier en daar een handelaar met cavia's in 
allerlei kleurtjes en uitmonsteringen. Het 
viel ons wel op dat er dit jaar behoorlijk 
veel kleurduiven in de kooien zaten. Ook de 
Zwitserse rassen, zoals de Luzerner Goud-
kragen zaten in behoorlijke aantallen in de 
kooien. Verder de nodige kroppers in alle 
soorten en maten en natuurlijk niet te 

vergeten de King, wel zo'n beetje het grootste in aantal. Ook de Oost Europese tuime-
laarrassen waren er in grote hoeveelheden. Het viel ons op dat deze rassen behoorlijk in 
opkomst zijn en dat ze misschien sommige rassen - waaronder die van ons - wel een 
beetje hebben verdreven van de markt. Uiteindelijk is het toch ook een kwestie van vraag 
en aanbod en is er gewoon geen vraag naar de rassen die wij hebben en die wij willen zien. 
 
R
diverse kleurslagen. Je moet er wel 
plaats voor hebben thuis en de buren 
moeten wat geluid kunnen verdragen.  

 

het allemaal wel een beetje gezien 
voor die dag en reden we met de auto 
naar hotel "Bischofshof" in de 
Fraunhoferstrasse. Het hotel is van de 
Kroaat Ivan Matic en het is een hotel 
waar je uitstekend kunt overnachten, 
je kunt er voor een betaalbare prijs 
perfect eten en ook de Duitse bieren 
in hun grote vazen zijn van uitste-



Alle tafels waren bezet en er was nog net 
plaats voor ons. Er was ook een grote 

krast. 

 
onden we beiden niet meer slapen. We 

echts: Maltheser Kipduiven, op de achtergrond in 

r stond al een massa mensen van hier tot Tokio te 

oppel blauwzilver donker-
ebande Pauwstaart duiven. 

oppel Neurenberger Leeuwerik-
ening op het vleugel-

groep duivenliefhebbers uit Turnhout, aan-
gevuld met mensen uit Brabant, in totaal 
18 man (vrouw). We zaten samen met 
Theo van de Bogaard aan een tafel. Theo 
was er zoals alle jaren ook weer bij, samen 
met enkele Duitse Kingduivenfokkers. 
Natuurlijk kwamen na een paar biertjes de 
grote verhalen boven water en werd het 
erg gezellig. Toch maar naar bed om een 
uur of 10 want om half vijf liep de wekker 
weer af om naar de markt te gaan, daar 
waren we tenslotte voor gekomen. 
 
Links: Pommerse Kropper, blauwge
 
Om vier uur begon het te kriebelen en
k
namen even een lekkere warme douche en 
liepen even later op het gemak naar de 
markthallen die op ongeveer 10 minuten 

van het hotel liggen. Toen we daar aankwamen stond het parkeerterrein al vol met auto's 
en bussen. Wij waren zo verstandig geweest onze auto 's avonds al vlak bij de ingang van 
de hallen te parkeren zodat we niet ver hoefden te 
lopen als we iets hebben gekocht en dit in de manden 
in onze auto willen doen. 
 
R
rood en blauwzwartgeband en op de voorgrond een 
geelkleurige sproetkop. 
 
E
wachten en het was een hele toer om binnen te 
komen. Iedereen was bang om te laat te komen, leek 
het wel, en hoe dichter je bij de ingang kwam, hoe 
harder er werd geduwd. Uiteindelijk werden we na een 
klein half uur de hallen ingedrukt door de massa die 
achter ons stond. Een kaartje voor € 5,- hadden we de 
vorige dag al gekocht dus daar hoefden we geen tijd 
meer aan te besteden. Het was een drukte van 
jewelste en je kon over de hoofden lopen.  

 
Links: K
g
 
Hieronder:  
K
ken. De tek
schild wordt niet gekrast, maar 
geleeuwerikt genoemd. In de volks-
mond heeft dit ras als bijnaam: 
Neurenberger schuwerik. 



Alle hallen zonder uitzondering liepen vol 
met mensen uit allerlei landen uit Europa. 

n uur of 8 hadden we het allemaal 
el bekeken en besloten we met de auto 

 te 

ntbijten en daarna de terugreis aan te 

Thüringer Monnikduif, blauw witgeband. 
 

Ook de Nederlanders en Belgen waren goed 
vertegenwoordigd. Je ziet wat dat betreft 
bijna ieder jaar dezelfde gezichten. Nadat we 
eerst de gekochte dieren van de vorige dag 
hadden afgehaald en nadat we daarna nog 
wat handel hadden gescoord en naar de auto 
gebracht, gingen we op het gemak alle 
kooien langs om het hele spul nogmaals te 
bekijken. We kwamen van alles tegen behal-
ve waar we naar op zoek waren. Geen 
enkele Exhibition Homer, niets van Show 
Homers, Genuine Homers. Wel de nodige 
Show Racers, maar allemaal in een mindere 
kwaliteit waar we in Nederland niets mee 
kunnen aanvangen. Uiteindelijk konden we 
nog een aantal zwartbonte Duitse schoon-
heden op de kop tikken die voor de handel wa
koppel uit wist te vissen van goede kwaliteit, die ik zelf wil houden. Toen ik later naar het 

ringnummer keek, zag ik dat de doffer een 
Nederlandse ring om had; hoe is het moge-
lijk dat je zover van huis dan toch duiven 
tegen komt die in Nederland zijn gefokt! Als 
ik weer thuis was, zou ik eens uitzoeken 
van wie die duif is geweest. Ik kon alleen 
maar Berend Beekhuis bedenken. Daar 
weet ik van dat hij Duitse Schoonheids-
postduiven fokt in bont. 
 
Links: Trio Antwerpse Baardkrielen. 
 
Om ee

ren, maar waar ik dan uiteindelijk toch een 

w
terug te rijden naar het hotel om

o
vangen. Het ontbijt smaakte zoals ieder jaar 
ook prima en na de nodige broodjes konden 
we er weer een paar uur tegen. Na te 
hebben afgerekend stapten we in de auto en 
begonnen we aan de terugreis. Het weer was 
ons ook deze keer niet echt goed gezind. 
Periodes met regen en sneeuw wisselden 
met periodes met zon. Na een uur of 7 rijden 
en de nodige tussenstops arriveerden we om 
vier uur 's middags weer in Eindhoven bij 
Daan voor de deur. Eerst de duiven maar 
eens uitladen en in kooien steken en 
voorzien van eten en drinken. Daarna een 
lekkere bak koffie en nog even zitten. 
 

Rechts:  



Links: Koppel Norwich Kroppers zwartbont. 
 

 
Rechts: Saksische schildduiven, 
geka

m niet in de file te staan bij Eindhoven en 

en om naar mijn woonplaats Sas van 
ent te rijden. Ik kon dus fijn nog even mee eten 

e bedankt te 
ebben voor hun gastvrijheid ben ik naar huis 

 ingerold. De vermoeidheid 
alt dan in een keer over je heen. Ik 

b 
akker gelegen en heb die nacht ook uitstekend geslapen. Misschien nog wel over duiven 

dubbel 
pt, geel witgeband. 

 
Links: Kaalbenige Eksterkropper geel. 
 
O
Antwerpen besloot ik nog maar even te wachten tot 
iets na zess
G
met Daan en Joke, zijn vrouw. Na z
h
gereden en om goed half acht en na dik 1700 km 
was ik weer thuis. Ik heb ook mijn koppel Duitse 
Schoonheidspostduiven in een kooi gestoken en van 
eten en drinken voorzien en ben daarna op de bank 
geploft.  

 
Rechts: Stadsgezicht van Straubing. 
 
Na het nuttigen van een paar glaasjes 
rode wijn waar mijn vrouw Corrie en 
ik allebei liefhebber van zijn ben ik 
mijn bed
v
denk niet dat ik 30 seconden he
w
gedroomd maar ik weet er in ieder geval niets meer van. Volgende keer misschien weer, 
maar voor nu is het even weer mooi geweest. Later deze maand nog de Rivierenshow in 
Dortmund en de Championshow in Nieuwegein. Tijdens het schrijven van dit verslag zijn 
inmiddels de eerste nieuwe wereldburgers (witte Exhibition Homers) ook geboren; het zal 
mij benieuwen hoe ze uitgroeien en hoe de koppen zullen zijn. 



Links: Kleindieren in alle soorten en maten, 
hier getopt wat hoender trio’s en water-
vogels in de onderste kooien. 
 

 
Rechts: Thüringer snipduiven, rood. 

  
Links: Witte Kalkoen. 

 
Boven: Driehoog, zo te zien zijn dit 
Florentiners, allemaal in de bij het ras beho-

nde gazzi tekening, kleur rood. 

 

re
 

Rechts: En natuurlijk, in het thuis-
land, werden hier ook de Duitse 
Schoonheidspostduiven in de bon-
te variëteit te koop aangeboden. 
 
 
Onder: Ook ganzen werden hier 
aangeboden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rechts: Diverse Eendenrassen. 

inks: Huhnschecke in het zwart, een indruk-
ekkend en groot ras, wat je helaas niet zo 
aak meer ziet. 

echts: Lotharinger konijnen, met de 
tandaardomschrijving aan de kooi, zodat 
dereen zich kan oriënteren. 

 

 

 
Straubing markt, ari, tijdens Driekoningen, sinds 1990. 

Nu uitgegro p 6.500 m2 met 17.000 dieren. 
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Onder: Een hele collectie Hollander konij-
nen in de bekende tekening. 
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