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Hoog, gevuld voorhoofd, lange schedellijn

Een beetje geschiedenis
Het Speelderke is een zeer oud Vlaams ras. Al in
de 17e eeuw beschreef de Vlaamse schrijver David
Teniers de Jonge dit ras. Hij haalde toen nog de
Gentse dialectnaam, “Speelklakker”, aan. De typische kenmerken van de doffer beschreef hij als
volgt: “De doffer vliegt al klapwiekend in ’t ronde
boven zijn duivin. Al huppelend benadert hij zijn
duivin, om vervolgens over haar heen te wippen en
daarna al ronddraaiend dit spelletje te herhalen.”
Later zijn wij dit het baltsgedrag gaan noemen. Bij
dit klapwieken slaan de slagpennen stevig tegen
elkaar boven de rug, waardoor de slagpennen sterk
afslijten. Door deze beschrijving is waarschijnlijk later de naam “Draaier” aan het ras gegeven. Het kan
ook zijn dat men hiermee, toendertijd, de Belgische
Ringslager bedoelde. Dit omdat deze het draaien
ook vertoonde. In de loop van de tijd is men het
Speelderke steeds meer naar de standaard gaan fokken. Hierdoor was het “ringen slaan” bijna geheel
verdwenen. Vooral door toedoen van de bekende
Vlaamse fokker en keurmeester Jules Lauwers
heeft het ras dit kenmerk weer terug gekregen. De
laatste jaren wordt er ook weer met het Speelderke
meegedaan aan ringslagwedstrijden.
Bij ons in Nederland staat het ras meer bekend
als de duif met de “zeven witte veervelden”, maar
hierover later wat meer. Verder heeft dit ras nog
een ander typisch raskenmerk: de voorkeur gaat
namelijk uit naar een gebroken oog. Hierbij zien
we de onderbreking in de rode rand het liefst schuin
vóór naar beneden gericht, waardoor het lijkt of de

snip
Snavel: fijn,
een stompe
hoek met het
voorhoofd

Ogen: geeloranje, iriskleur gebroken.

Hals: kort en krachtig

Slab de
punten tot
ter hoogte
van de ogen
reikend

Hartvormige driehoek

Borst: breed
en vol,
vooruittredend.

Benen: kort en glad

Vleugelroos

Rug: Breed en vol
Tenminste 7
witte slagpennen

Vleugels: kort, licht afgesleten
slagpennen zijn toegestaan.

Het Speelderke is een kleine duif met brede vooruit gedragen borst, lage stand en horizontale
houding.

duif scheel kijkt. Dit punt is een wens, geen eis.
In Nederland is dit ras opgenomen in de Nederlandse Speciaalclub voor Ringslagers, de Smijter en

het Speelderke. Rassen, waarbij duidelijk overeenkomsten zichtbaar zijn, maar waarbij als uitzondering de Smijter is ondergebracht. Dit ras behoort
tot de groep van de Vormduiven. In België heten die
de Nutduiven. De overige rassen worden ook wel
“speelduiven” genoemd en zijn ondergebracht bij
de groep van de Tuimelaars en Hoogvliegers.
De raskenmerken:
Het Speelderke is een kleine duif. Vooral niet te
groot, een iets vooruitgedragen borst en een horizontale stand. Wat dit in de praktijk betekent, gaan
we hier onder behandelen.
Het type van het Speelderke moet breed en compact
zijn. Laten we er vooral op letten dat een kleine duif
wordt verlangd en de borst dus in verhouding moet
zijn. Een te brede borst geeft een plompe indruk
en moet bestraft worden. Dit kan nog wel eens
voorkomen en is dan vaak het gevolg van kruisingen
met vooral de Belgische Ringslager. Compact houdt
in dat de duif niet te lang in achterpartij mag zijn.
Zoals eerder genoemd, in verhouding!
Verder verlangen we een horizontale stand. Door
de iets naar voren gedragen borst wordt voorkomen
dat de staart te hoog gedragen wordt. Let bij de
stand dus vooral op de onderlijn van de vleugels,
als die horizontaal is, is er verder geen probleem.
Omdat we bij dit ras korte benen verlangen, staat
de duif dus laag gesteld. Ook hier mankeert het
nogal eens aan.

Fraaie vleugelroosjes en slab. Staat wat gedrukt.

De kop is krachtig, heeft een hoog gevuld voorhoofd en kan daardoor ook een lange schedellijn
hebben. Een te korte schedellijn is bijna altijd het
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gevolg van een onvoldoende gevuld voorhoofd.
De kop is aan alle kanten goed gerond en eindigt
in een puntkap. Deze moet minstens zo hoog zijn
als het hoogste punt van de schedel. De ogen zijn
geel-oranje tot oranje-rood. Zoals gezegd, zien we
bij het Speelderke graag gebroken ogen. Dit is geen
eis, maar een pré. Deze eigenschap is niet vast te
leggen, dus ook zonder gebroken ogen kan de duif
nog het hoogste predikaat behalen. Het komt ook
voor, dat er slechts één gebroken oog aanwezig is,
wat geen consequenties heeft. Het liefst zien we
de onderbreking in de rode oogcirkel naar voren
en naar beneden, zodat de duif de indruk geeft dat
ze scheel kijkt.
Echter op een andere plaats onderbroken is ook
in orde. Een geheel donker oog is fout en dient
dientengevolge op de normale wijze bestraft te
worden. De oogranden moeten ﬁjn van weefsel zijn,

Speelderke
met Fraaie
vleugelroosjes
en
slabtekening.
Sikkels naar
de ogen toe
verhogen de
kans op een
gebroken oog.

gerond verlopend naar de buik. Een Speelderke
mag zeker geen plompe indruk maken. De rug is
breed en vol, naar achter iets versmallend naar de
staart, welke smal dient te zijn met een normale
staartdracht. De vleugels zijn redelijk kort, passend
bij het kleine duifje, waarbij de slagpennen rusten
op de staart. Omdat de doffers nogal klappen bij het
vliegen, zijn licht afgesleten slagpennen toegestaan
en belemmeren het hoogste predikaat niet.
De benen zijn kort en onbevederd. Het komt nog
wel eens voor dat er kleine veertjes aan de loopbenen zitten, dit dient bestraft te worden. De nagels
zijn bij voorkeur wit. Verder is het Speelderke rijk
bevederd. Het verenpak moet echter wel strak aanliggen. De puntkap moet hoog zijn aangezet, zodat

Speelderke
met een
fraaie snip.
Vleugelroosjes
meer open
gewenst.

deze minstens zo hoog is als het hoogste punt van
de schedel. De kap wordt goed ondersteund door
de kam van manen.

zuiver rond en het oog goed
omsluiten in een kleur die past
bij de veerkleur. De snavel is ﬁjn
en vormt met de kop een stompe
hoek met het voorhoofd. Ook
de snavelkleur is gebonden aan
de veerkleur. De neusdoppen
zijn daarbij klein.
De hals is kort en krachtig, niet
plomp of te dik, en daarbij sierlijk licht naar achter gebogen.
Ook moet de hals een duidelijke
nekkam vertonen die goed aansluit op de puntkap. De keel is
te allen tijde goed uitgesneden.
De borst verlangen we breed,
sterk vooruittredend en diep

Speelderke
met een
gebroken oog.
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Kleurslagen
We kennen de kleuren zwart, dominant rood, dominant geel en goud, daarnaast blauw zwartgeband,
blauwzilver donkergeband, roodzilver geband.
Daarnaast kennen we nog gekrasten in de kleuren
blauw, roodzilver en geelzilver. Er zijn dus niet zo
veel kleuren bij het Speelderke. Er is ook niet zoveel
behoefte om nieuwe kleurslagen te maken. Het fokken van een Speelderke die voldoet aan de standaard
en die ook nog ringen slaat is al moeilijk genoeg.
Toch zijn er Speelderkes, die aan alle standaardeisen
voldoen en dat is een hele prestatie.

7. De harttekening: tussen de schouders, vanuit
de nek een witte hartvormige of driehoekige
vlek, ook wel “het zadel” genoemd.
De veervelden 6 en 7 zijn niet vereist, maar wel
zeer gewenst, zeker als men het hoogste predikaat
wil geven. U begrijpt dat dit een enorme opgave is.
De aftekening van de veervelden geeft daarbij ook
nog de nodige problemen.
Fouten
Dat is eigenlijk heel eenvoudig: wat niet binnen
het boven geschreven verhaal past, is fout en dient
dus bestraft te worden. We vatten ze desondanks
toch nog even samen: te groot, te sterk opgerichte
houding, te weinig borst, te veel wit, ontbrekende
slab of vleugelroosjes, minder dan 7 buitenste slagpennen wit, schelpkap, één of beide ogen donker
en een sterk afwijkende kleur.
Bij de beoordeling komt na het type en stand meteen kleur en tekening. Dit geeft dus al aan, dat daar
hoge eisen aan gesteld worden en het zeker geen
bijzaak is. Daarna volgen kop en snavel, ogen en
oogranden en op de laatste plaats de puntkap.

Ook in de hand is te zien dat het Speelderke een kleine duif is. Deze heeft een fraaie slab en snip.

Kleur en tekening
Op de eerste plaats verlangen we dat de kleuren
intensief en zuiver zijn, waarbij de halsveren rijkelijk
mogen glanzen. Bij de gekraste een zo regelmatig
mogelijk en niet te donker vleugelpatroon. Tot
zover niets bijzonders, maar nu het tekeningpatroon dat we al eerder aanhaalden, de “zeven witte
veervelden”.
Deze zijn:
1. De slabtekening. Deze moet cirkelvormig zijn,
waarbij de punten moeten reiken tot bijna aan
de ogen. Dit is nodig om het gebroken oog te
kunnen krijgen. De slab mag ook niet doorlopen tot in de puntkap en ook niet aan de ondersnavel vastzitten. Daar moet hij ongeveer 1

cm onder blijven.
2. Aan elke vleugel tenminste de 7 buitenste
slagpennen wit. Maximaal 13 witte pennen.
Een schakelpen, mits bij gesloten vleugel niet
zichtbaar is toegestaan. De kleur van de duimveren is van ondergeschikt belang.
3. De vleugelroosjes. Op beide vleugelschilden
dienen een aantal witte veertjes aanwezig te
zijn, net achter de vleugelboog. Het mag geen
witte vlek zijn.
4. Het onderlijf met buik, aars en dijen verlangen
we ook wit
5. De stuit, ook deze dient wit te zijn.
6. Een niet te kleine, maar ook niet een te grote
witte snip op het voorhoofd.

Blauw zwartgeband.

Te weinig borst, te lang in achterpartij. Keep in
manen, slab te klein, mist vleugelroos. Donker
oog.

In het begin van mijn verhaal heb ik verteld dat het
“ringen slaan” een baltsgedrag is. Daarom zien we
dit gedrag het meest tijdens het broedseizoen. De
doffers worden er ook op getraind: na de kweek
worden ze zo snel mogelijk gescheiden van de duivinnen. Op het moment dat ze nu een duivin te zien
krijgen, vertonen ze meteen het baltsgedrag weer.
Elk jaar organiseert de Nederlandse Speciaalclub
voor Ringslagers, Smijter en het Speelderke een
eigen ringslagwedstrijd in zaal Den Donk in
Turnhout (België). Wilt u daar eens bij aanwezig
zijn, kunt u hierover meer informatie vinden op de
website van de speciaalclub.(http://www.sierduif.
nl/ringslagerclub). Ook kunt u contact opnemen
met de secretaris van deze actieve vereniging:
Ton Brouwers, Meidoornstraat 27, 5271 KB St.
Michielsgestel, telefoon: 073-5515069, email:
brou7013@planet.nl.

Te weinig voorkop, aanzet schelpkap. Stand te
opgericht, benen te lang.
Slab te groot, vleugelroos te groot.
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