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Door R. Richter (Steenwijk, mei 2015) 
 
 

 
Reiswener (foto: J. Ankone, 2015) 

 
 
De lichte reisduivensport in Hamburg en omstreken 
 
In dit artikel wil ik verhalen over de ‘lichte reisduivensport’ in Hamburg en omstreken voor de komende 
generaties van vliegduivenvrienden. Hiervoor was ik al jaren op zoek naar een of meerdere fokkers die 
toen, in de jaren zestig en zeventig, met deze duivensport bezig zijn geweest en misschien ook nog kende. 
Maar iedere keer als ik weer een naam of adres kreeg, was de fokker net of reeds lang geleden overleden. 
Dit maakte het voor mij niet echt gemakkelijk om verder te zoeken. Mijn eigen ervaringen met deze sport 
zijn eigenlijk te gering om hierover een goed inhoudelijk artikel te kunnen schrijven. 
 
Halverwege de jaren vijftig was ik natuurlijk nog kind; ik ben in januari 1944 geboren, maar was al wel 
jeugdlid van de Hamburg Altonaer Tauben Club (ATC), een van de snelvliegduivenclubs in Hamburg die al-
leen met lichte duiven in wedstrijden vlogen. Actief meevliegen mocht ik vanaf mijn 14e levensjaar; ik was 
toen nog autodidact in deze sport. Ik had ook geen geïnteresseerde vader, moeder, oom of opa of dergelij-
ke die mij kon steunen of mij al tijdig met mijn ziekteverschijnselen, het duivenvirus op weg te helpen. Ik 
moest alles alleen doen en het mocht vooral ook niets kosten van mijn ouders. Dit probleem heb ik dan 
maar zelfstandig (nu zou je zeggen kinderlijk) opgelost. 
 
Maar om wat voor duiven heb ik het nu eigenlijk? Het gaat o.a. om de Hamburger vliegduivenrassen, zoals: 
Hamburger vliegkalotten, Kopenhagener eksters, reisweners, Hamburger schimmels en de hollander of ook 
wel patricier genoemd (nu is het de Hamburger witstaarttuimelaar). Al deze duiven zijn uitstekende middel-
langsnavelige vliegduiven geweest, die hun jongen zonder voedsterduiven grootbrachten en daarnaast een 
uitstekend oriëntatievermogen hadden. Dit was zo tot het begin van de jaren dertig. 
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De Hamburger schimmel en de hollander zijn nu puur kortbekkige rasduiven en alleen nog voor tentoon-
stellingen te gebruiken. Voor de kweek van deze beide rassen moet je voedsterduiven gebruiken; veelal 
komen de oude Hamburger vliegkalotten en de Kopenhagener eksters hiervoor in aanmerking. Hetzelfde 
geldt ook voor de kortsnavelige Hamburger kalotte; ook deze duif was in het begin van het ontstaan (ca. 
100 jaar geleden) nog een uitstekende vliegduif met middellange snavel. De hollander is toen ook nooit in 
grote aantallen gekweekt, maar in bestaande kalottenvluchten (zwermen) zijn ze met een drie- of viertal 
ingezet. Het was gewoon prachtig om te zien; de hollanders bleven bij elkaar en hielden zich meestal in het 
midden van de zwerm (vlucht) op. Hierdoor leek het als een bloemetje. Jammer genoeg is dat voorbij! 
 
Van deze regionale Hamburgse rassen zijn maar twee echte vliegrassen overgebleven. Het derde ras, de 
reiswener, was zo goed als uitgestorven. Slechts één fokker van dit ras bestond nog, die als enige dit ras tot 
op heden in zijn bezit heeft en er al tientallen jaren in kleine aantallen serieus mee kweekt in uitstekend 
verzorgde kweekhokken. Bij deze fokker, Günther Meier, nabij Hamburg, zijn wij, Jos Ankone en ik, op be-
zoek geweest en na afloop met in totaal acht jonge reisweners weer richting Nederland gereden. 
 

 
Reisweners van Günther Meier (foto: R. Richter, 2015) 

 
Maar wat is dit eigenlijk voor een duif? De reiswener is voor de VDS-leden en ook voor andere liefhebbers 
buiten Hamburg en omgeving een totaal onbekend ras. Toch kwam dit ras vroeger in Hamburg en omge-
ving in grote aantallen voor. De reiswener was in de Wener hoogvliegwereld in Hamburg niet onomstreden. 
In 1936 schreef de toen bekende Wener hoogvliegerspecialist Franz Krüger uit Wedel bij Hamburg een uit-
gebreid artikel over de reiswener, over de zin en onzin van dit ‘moderas’. De naam reiswener bestond toen 
nog niet; zij noemden deze duiven destijds gewoon wener (Wiener) tot aan het einde van de jaren zestig. 
Het woord Wener hoogvlieger hoorde je niet, behalve als je met de echte hoogvliegers vloog. 
 
Aan de naam reiswener (Reisewiener) heb ik onbewust een groot aandeel gehad, ik heb hem zelfs geïntro-
duceerd. Het precieze jaar weet ik niet meer, maar ik denk in het eind van de jaren zestig toen het volgende 
gebeurde. Ik was op zoek naar wat weners en ging hiervoor naar de Hamburger Fischmarkt, zoals vele fok-
kers dat iedere zondagmorgen deden. Ik ontmoette Kuddel Karl Kobbe, een duivenhandelaar die meestal 
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van alles aan vliegduiven in de aanbieding had. Op de vraag naar kweekkoppels Weners, was het antwoord 
gelijk: “Heb ik.” Maar wat hij had, waren echte Wener hoogvliegers; die wilde ik niet. Ik moest iets duidelij-
ker worden en stelde mijn vraag nu iets preciezer: “Kuddel, ik zoek reisweners en geen Wener hoogvlie-
gers.” Van dit ras had hij nog nooit gehoord, maar voor de zekerheid opnieuw de vraag of ik de Wener 
hoogvlieger bedoelde. Mijn antwoord was: “Ja, de reiswener.” Sinds deze tijd werd de naam reiswener in 
het algemeen taalgebruik voor dit ras in Hamburg en omgeving gebruikt, tot op de dag van vandaag! 
 
Maar wat was nu de toonaangevende kritiek van Franz Krüger? Hij bekritiseerde vooral, dat alle destijds 
nog goede en gedeeltelijk ook hoogvliegende lokaalrassen steeds meer op afstandsvliegen werden getraind 
en niet meer op het hoogvliegen. Daardoor vreesde Franz Krüger voor rasonzuiverheid; vooral door het 
inkruisen van bruikbare postduiven, zoals bijvoorbeeld schimmels met een heel licht oog. Franz Krüger had 
natuurlijk gelijk, maar toch is in de loop van die tijd een prachtig nieuw ras ontstaan dat niet, zoals heel 
vaak gebeurde, van vliegduif naar tentoonstellingsduif is veranderd en daarbij de oude naam behield. De 
reiswener heet nu niet meer Wener hoogvlieger. Er is gewoon een ander ras ontstaan; een nu nog steeds 
goed vliegende duif met voetbevedering, die je gewoon voor het plezier ook nog op kortere afstanden trai-
nen kunt. Het was niet gemakkelijk al deze eigenschapen te compenseren, maar het is wel gelukt door een 
aantal fokkers dat helaas hun fokexperimenten grotendeels geheim hielden en ook mee het graf innamen, 
behalve de door mij opgespoorde en nog levende fokker Günther Meier. 
 
Met de kritiek heeft Franz Krüger natuurlijk in eerste instantie geprobeerd om op een gerechtvaardigde 
manier zijn eigen sportinteresse, de Wener hoogvliegsport, te promoten, iets wat hij in zijn artikel ook toe-
geeft. Deze hoogvliegsport was destijds in Hamburg nog niet zo bekend en is pas later opgebloeid. De We-
ner hoogvliegsport was toen al heel lang in het oosten van Duitsland bekend. Naast de eigen vliegrassen 
waren ze bijvoorbeeld populair in Braunschweig en in de stad Stettin (toen nog Duits) waar een groot aan-
tal liefhebbers met de in razend tempo vliegende Wener hoogvliegers vloog. Deze Wener hoogvliegers 
kwamen relatief laat via Friedrich Althof naar Hamburg; zijn eerste 62 Wener hoogvliegers haalde hij uit 
Braunschweig en Stettin in het jaar 1905. 
 
Franz Krüger was verder van mening dat een duivenliefhebber die met duiven afstanden wil vliegen, moet 
overschakelen naar de echte postduivensport. Ik wil hier niet in detail ingaan op de ontstaansgeschiedenis 
van de tegenwoordige postduif. Ik bedoel de hier en ondertussen in de hele wereld bekende Belgische 
postduif. De oorspronkelijke postduiven bestaan in ieder geval veel langer dan de voor ons bekende Belgi-
sche postduiven, in het bijzonder die uit Aziatische landen. Franz Krüger beschreef zijn twijfels over de ‘lich-
te reisduivensport’ in het jaar 1936, toen vele Hamburgers, ook de duivenliefhebbers, andere dingen aan 
het hoofd hadden. Op vijf A4’tjes beschreef hij de voordelen van de lokale Hamburger vliegrassen. Zelfs de 
Hamburger hoogvliegexpert Friedrich Althof betreurde in 1939 al de verandering van de vliegduivenrassen 
in tentoonstellingsduiven met behoud van de oude rasbenamingen, maar hij bekritiseerde nooit het veran-
deren van de Wener hoogvlieger in een vlieg- en afstandsvliegduif. 
 
De meeste liefhebbers in de duivensport moesten vroeger heel hard werken, vaak ergens in de haven van 
Hamburg. Ze hadden weinig tijd vanwege vele overuren werken en ook niet veel geld om bijvoorbeeld de 
hier toen nog weinig voorkomende postduivensport te beoefenen. Deze sport was alleen mogelijk met veel 
vrije tijd of met normale werktijden. Hier ligt ook de sleutel tot het ontstaan van de ‘lichte reisduivensport’ 
in Hamburg en omstreken. Het sprak de vliegduivenhouders enorm aan. De ‘lichte reisduivensport’ vormde 
een soort combinatie van innovatie en marketing als aanvulling op de gewone vliegduivensport. 
 
De reisweners zijn in het begin van de jaren vijftig mijn eerste duiven geweest en na veel speurwerk en 
toeval worden het ook mijn laatste duiven. Het is voor mij een nieuwe uitdaging om dit prachtige ras te 
promoten en een voorlopig kweekprogramma te ontwikkelen, samen met Jos Ankone in Nederland en met 
helpende hand van Günther Meier uit Uetersen, nabij Hamburg . 
 
Tot slot nog een korte beschrijving van het vliegen met drie rassen in de jaren vijftig en zestig. Geen van de 
oorspronkelijke ‘snelvliegverenigingen’ van deze rassen bestaat overigens nog. Het technisch verloop ge-
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beurde precies zoals in een postduivenvereniging: inkorven en de volgende dag klokken; met het verschil 
dat alle duiven eerst gekeurd werden, voordat ze de mand ingingen voor de vlucht. 
 
Waar keken ze naar? Bij de kopenhageners werd in eerste instantie gekeken naar de tekening. Bij een te-
veel aan vleugelbanden was het postduivenbloed te overheersend. Duiven die dit hadden, deden niet mee 
met de wedstrijd. Bij de reiswener keken ze secuur naar de ogen en het formaat van de duif. Was het oog 
niet licht genoeg of het postuur te groot, dan deed deze duif niet mee aan de wedstrijd. Ook hier ging het 
erom, dat het postduivenbloed niet overheersend diende te zijn. 
 
Bij de Hamburger vliegkalotten was onherkenbaar inkruisen niet mogelijk. Deze duiven vlogen in de regel 
alleen kortere afstanden mee (maximaal ca. 40 km). De Kopenhagener eksters en de reisweners vlogen 
afstanden tot maximaal ca. 180 km. De lossing was altijd vanuit noordelijke of noordwestelijke richting van 
Hamburg, richting de Noordzee of richting Denemarken. De vlucht vanuit de losplaats was daarmee in zui-
delijke of zuidoostelijke richting. Al deze duiven vlogen destijds nooit over de rivier de Elbe (getijdenrivier). 
Tot nu toe heeft nog niemand mij kunnen vertellen waarom, ook geen wetenschapper. Ook bij de dagelijk-
se training vlogen dit soort duiven nooit over de Elbe, terwijl de afstand van mij en vele andere fokkers tot 
de Elbe vaak niet verder dan 150 meter was. Later vlogen de gemoderniseerde Kopenhagener eksters af-
standen vanuit Kassel, een afstand van 320 km hemelsbreed. Deze duiven vlogen als postduiven, ook over 
de Elbe; meestal, zoals postduiven, heel laag over het water. 
 
In de hoop interesse bij u gewekt te hebben om ook met dit soort duiven te beginnen, verwachten wij (Jos 
en ik) nieuwe liefhebbers van dit ras. Reisweners zijn ‘diamantjes’, daar houd je gewoon van! 
 

 
Reisweners van Jos Ankone (foto: J. Ankone, 2017) 

 


