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Er zijn heel veel, ja haast ongelooflijk veel duivenrassen. Rassen, die je vroeger (in mijn 
geval zeg maar een dertig jaren geleden) slechts uit boeken kende en waarvan je nooit 
had gedacht, ze nog eens tegen te komen - zo is het mij tenminste vergaan. Alleen al in 
Europa is de diversiteit aan vormen en kleuren enorm. Ook in Nederland is het aantal 
rassen toegenomen en zijn er nooit zoveel geweest als in het nieuwe millennium. Soms 
vraag ik mij af, wie dat allemaal moet fokken (het lijkt wel, of een ieder zijn eigen ras 
fokt, wanneer je een catalogus doorbladert), maar zolang er plezier aan het fokken van 
al deze vormen en kleuren wordt beleefd, is dat in orde. Het hoort gewoon bij de tijd, 
waarin we leven. 
 

Rechts: 
 Blik in de hal van de 

clubshow in Steinenbronn  
in Baden-Württemberg. 

 
De meeste rassen, die 
naar Nederland komen, 
- vooral na het openen 
van de grenzen - zijn 
toch wel van Duitse 
komaf. De contacten 
naar de oosterburen zijn 
goed en zodoende wordt 
er nogal wat (en soms 
ook meer toevallig) mee 
naar huis genomen en 
uitgeprobeerd.  
 
Er zijn ook heel veel 
oorspronkelijke Duitse 
sierduivenrassen, maar de meest Duitse zijn toch wel de kleurduiven. Ze zijn er in een enorme 
variatie en ontstonden in Saksen, Thüringen, Zuid-Duitsland; hier met name in het zuid-westelijk 
gelegen Baden-Württemberg, maar ook in de streek Franken en hier wederom in de stad 
Neurenberg. Hoe zeer de rassen in deze streken geworteld zijn, blijkt uit het feit, dat ze hier het 
meest voorkomen en hier ook de clubshows zijn te vinden.  
 
De kleurduiven uit Saksen vind je zodoende in grote aantallen op de grote show in Leipzig en op de 
kleurduivenshow in Zwönitz (dit jaar zelfs als “wereldshow” bestempeld). Ook de rassen uit 
Franken zijn meestal in grote aantallen op de tentoonstellingen in Neurenberg aan te treffen. 
Nederlandse fokkers kennen en bezoeken deze tentoonstellingen, want tenslotte bestaat in 
Nederland ook een kleurduiventraditie met een Nederlandse Kleurduivenliefhebbers-Vereniging, 
die in 1963 in Den Haag is opgericht. 
 
Het ligt waarschijnlijk ook aan de tentoonstellingen, dat rassen ook verder van huis populair 
kunnen worden. Al geldt dat minder voor de rassen uit Baden en Württemberg, eigenlijk een heel 



groot en gevarieerd gebied met vlaktes en 
hoogtes, met de Rijn en dicht aan de 
Alpen gelegen, als ook voor het bekende 
Zwarte Woud, waar ook Nederlanders 
graag hun vakantie doorbrengen. Toch 
zijn de kleurduiven van hier nooit wer-
kelijk naar Nederland gekomen, wat wel 
verwonderlijk is, want ze bieden met niet 
minder dan 13 rassen een enorme keur 
aan variatie en kleuren. 
 
Links:  De voorzitter van de Duitse 
speciaalclub, Wilhem Bauer, is niet alleen een 
goede fokker, maar ook clubkeurmeester van 
deze "Sonderverein der Züchter süddeutscher 
Farbentauben". 
 

In de streek Zwaben hadden fokkers reeds in 1899 een club ter promotie van de inheemse rassen 
opgericht. De huidige “Sonderverein der Züchter Süddeutscher Farbentauben” werd kort na het 
einde van de oorlog, in 1946, opnieuw opgericht en is heden onder de leiding van de kundige voor-
zitter Wilhem Bauer zeer actief. Op de laatste clubshow stonden 1540 duiven - een schitterend 
resultaat! Terwijl er een aantal speciaalclubs zijn, die over een stagnering of zelfs terugloop in het 
ledenbestand klagen, neemt het aantal fokkers van de Zuid-Duitse kleurduiven zelfs toe. Dat heeft 
er enerzijds mee te maken, dat de rest van duiven fokkend Duitsland deze rassen in de afgelopen 
jaren beter heeft leren kennen, maar vooral ook omdat meer propaganda voor de rassen buiten 
hun stamgebied is gemaakt. En natuurlijk is het gemakkelijker geworden, aan de duiven zelf te 
komen.  
 
Terwijl de meeste rassen in de genoemde club zijn ondergebracht, bestaat er voor de 
Spreeuwduiven een eigen “Sonderverein” (speciaalclub), die 1937 werd opgericht. Maar ze zijn ook 
werkelijk mooi, deze parels uit Zuid-Duitsland, en tegenwoordig echte showduiven met fraaie 
patronen, kleuren, kappen en kuiven als ook met korte, maar dichte voetveren. Terwijl de meeste 
liefhebbers de grote voetstukken van de Saksen bewonderen, willen velen er vanwege de 
verzorging ervan niet aan beginnen, zodat hier met een aantal rassen uit Zuid-Duitsland een prima 
alternatief wordt geboden. De meeste duiven worden in volières gehouden, maar oorspronkelijk 
waren het allemaal boerenduiven, die op het land leefden en op het veld hun kostje zochten. Wel 
moesten de duiven snel en op hun hoede zijn; de snelle Spreeuwduiven stonden daarom ook als 
"heggenspringers" bekend, omdat ze vlak over het land vlogen. Het zijn ook tegenwoordig nog 
snelle jongens, de Spreeuwduiven, want dat zit gewoon in het wezen van deze duiven, en dat 
maakt ook het showen niet altijd makkelijk, 
wanneer de fokker zijn duiven moet vangen om in 
te kooien - daarom liever 's avonds vangen, zodat 
bij het grijpen niet éen van de witte vleugelbanden 
eraan gaat. De meeste andere rassen zijn ook snel, 
maar toch wel in mindere mate. Natuurlijk zijn alle 
rassen robuust, eisen een minimale verzorging en 
vermeerderen zich prima. 
 

Rechts: Zuid-Duitse Schildduif rood. 
 
Misschien wel het meest geliefde ras is de 
Zuid-Duitse Schildduif. De fokkers hebben zich 
enorm op de selectie van goed getekende schilden 
met intensieve kleuren geconcentreerd.  



Hierin zijn ze zelfs zover gekomen, dat de schildduiven geen gekleurde “broek” (achter de benen) 
hebben, wat bij vele andere schildduiven vaak nog wordt getolereerd. Wanneer je de zwarte 
schildduiven met hun glans en lak ziet, dan begrijp je al gauw dat deze niet voor niets tot de meest 
geliefde binnen het ras behoren. Maar ook de andere kleuren mogen er zijn! Voorts hebben de 
schildduiven uit Zuid-Duitsland heel volle, dichte en hoog zittende kappen gekregen, waarvan je 
vaak moet zeggen: het ziet er gewoon perfect uit. De eisen zijn heel hoog, en zelfs een kleine 
afwijking in de rozet (hoogte en vorm) leidt al gauw tot een paar punten minder op de 
beoordelingskaart. Wel dient men er op te letten, dat met de grootte van de kap de hals niet te dik 
wordt en hier de bevedering glad blijft, dus zonder de tendens van een ruwe hals. Let tevens op een 

duidelijke uitgesneden keel. Mooie 
kappen en edele koppen worden 
verfijnd met fijne, smalle en rode 
oogranden (bij zwart, rood en geel 
intensief, bij de anderen iets lichter 
gekleurd), met donkere, levendige 
ogen en fijne snavels met gladde 
neusdoppen; vaak is de snavel 
tevens ietwat rood getint aan de 
basis.  
 
Links en rechtsonder:  

Zuid-Duitse Moorkop. 
 
De Zuid-Duitse Moorkop en 
Zuid-Duitse Borstduif lijken op 
elkaar en tot in de zeventiger jaren 
was dat vanwege de weinige ver-
schillen een probleem in de 
standaard! Maar wie zich er intensief 
mee bezig houdt, ziet die kleine 
verschillen toch wel. Natuurlijk is een 

opvallend verschil, dat de Moorkop een gekleurde 
staart heeft en de Borstduif niet. In de tijd dat 
men deze rassen begon te beschrijven (wat niet 
zo gemakkelijk was), zagen de auteurs ze nog als 
één ras (het was allemaal nog niet zo duidelijk,  
daarvoor moest men de boer op...).  
Echte Moorkoppen waren - zoals de naam al zegt - 
zwart, en nog steeds zijn deze de hoofdkleurslag. 
Ook de Borstduiven zijn meestal in de zwarte 
kleurslag te zien. Let op: Er zijn bruine Borst-
duiven (dominant rood met brons) en rode 
Moorkoppen. Beide herken je meteen aan de 
verschillend gekleurde snavels, maar ook aan de 
kleur op zich. De kleur geel komt bij beide voor. 
Bij de blauwe Moorkoppen moet men op een 
duidelijke afscheiding tussen het staart-
pennenblauw en de zwarte band in de staart 
letten. Alle kleuren moeten natuurlijk zuiver en 
intensief zijn.  
 
Bij de Borstduiven is de slabtekening duidelijk 
groter resp. dieper, en vooral dient men ook op de 
breedte ervan te letten. Het ras heet in het Duits 



“Latztaube”, en de “Latz” is de slab op de 
voorhals. De andere Duitse Borstduiven – dus 
de NIET Zuid-Duitse - zijn geheel gekleurd in 
kop en hals). 
 
Links: Zuid-Duitse Borstduif. 
 
Ook de Zuid-Duitse Borstduiven hebben mooie 
koppen en fraaie kappen met rozetten. 
Natuurlijk zijn de kleuren eveneens diep. 
Omdat het ras in de vererving de factor 
“pencilled” draagt, zijn jonge Borstduiven vaak 
wat gezoomd in het gevederte, wat met de rui 
verdwijnt. Bij de kleuren zwart en blauw is het 
in orde, als er daarna nog iets zoming op de 
rug of in de staart is te zien. Wanneer de 
duiven dan ouder worden, kan zich deze lichte 
zoom nog reduceren, maar het is geen fout bij 
de beoordeling. Eén bijzonderheid heeft de 
Borstduif nog te bieden: de variant zonder en 
met een korte, dichte voetbevedering, hoewel 
de laatste maar heel weinig wordt gefokt. 
 
Rechtsonder: Twee jonge Borstduiven;  
kijk eens naar het verschil in de grootte van de 
slab (Latz). 

 
 



Een buitenbeentje blijft toch wel de 
Württemberger Moorkop. Dit ras werd 
tot in de zeventiger jaren als moorkop 
beschouwd, maar kreeg daarop toch een 
eigen standaard, wat ook beter bleek te 
zijn. Wel is het ras tot op heden vanwege 
het niet makkelijk te fokken ideaal eerder 
een rariteit te noemen, die ook nu nog 
slechts in het oorsprongsgebied rond 
Stuttgart is aan te treffen.  
 

Rechts: Württemberger Moorkop met snip. 
 
De bijzonderheid van het ras is een grote 
tekening, die van de kop en over de hals 
naar de vleugelboog verloopt en tot aan het 
borstbeen reikt. Ook is de staart gekleurd. 
De hoofdkleurslag is zwart, en wanneer bij 
deze op het voorhoofd een snip (groot of 
klein) is te zien, dan geeft dat het ras toch 
wel een bijzonder tintje. Daarbij komt, dat 
bij een sniptekening de bovensnavel licht 
van kleur is. De fok van deze zogenaamde 
“snipmoren” is dan ook het doel in de fok, en een strenge beoordeling is vanwege de zeldzaamheid 
dan ook niet altijd mogelijk. De andere kleuren zijn duidelijk in de minderheid. Een bijzonderheid 
moet nog worden genoemd: de Württemberger Moorkoppen hebben altijd wat grotere (langere) 
voetveren en eveneens een kap, maar hier wordt nog wel een oogje dichtgeknepen als de rozet niet 
geheel ideaal is. Je moet er gewoon teveel voor fokken om enkele goede showduiven over te 
houden. 
 
De Zuid-Duitse monnikduif heeft twee standaardbeschrijvingen, één voor de variant zonder 
voetveren, en één voor het ras met een haast middellange, dichte voetbevedering. Naar de plaats 
van ontstaan werden de gladbenige Monniken “Ulmer Schecken” en het ras met de voetveren 
“Biberacher Schecken” genoemd. Het verduidelijkt dat er in vroegere tijden op verschillende 
plaatsen rassen naar eigen smaak werden gefokt en ter plekke werden verspreid, alvorens ze veel 

later “verderop” terecht kwamen. 
Beide rassen lijken niet veel meer 
op elkaar, behalve natuurlijk wat de 
bekende monniktekening betreft. 
 
Links: Zuid-Duitse Monnikduif 
voetbevederd, kopstudie. 
 
De voetbevederde Monnikduiven 
vind ik altijd mooi om te zien en ze 
worden in meerdere kleurslagen tot 
aan witbanden en witgeschubd (in 
de kleuren zwart en blauw) toe 
gefokt. Ik had gele Monnikduiven 
los vliegen, wat altijd mooi was om 
naar te kijken. Ook viel mij op dat de 
duiven een stevige lichaamsbouw 
hebben, terwijl de gladbenige 
Monniken eerder slank mogen wor-



den genoemd. Dit ras heeft niet alleen 
de onbevederde benen, maar ook als 
enige in deze kleurduivengroep een 
puntkap. Het wordt slechts in één kleur 
gefokt, namelijk blauw, en wel zonder 
banden, met witte banden (meestal) 
en ook witgeschubd. 
 
Rechts: Zuid-Duitse Monnikduif kaalbenig, 

blauw ongeband. 
 
Ze worden weer meer gefokt, omdat 
men zich van dit cultureel erfgoed 
bewust is. In het raadhuis van Ulm 
hangt zelfs een schilderij met deze 
Ulmer Schecken, dat enige jaren 
geleden aan de burgermeester werd 
overhandigd. De fok van de Monnik-
duiven is natuurlijk niet altijd mak-
kelijk vanwege een liefst strakke 
afscheiding in de koptekening, van-
wege het aantal witte slagpennen en bij de voetbevederden vanwege mooie witte sokken zonder 
een gekleurd veertje erin. Een gekleurde staartpen komt ook nog wel eens voor. Beide 
Monnikrassen zijn geliefd en in goede kwaliteit voorhanden, en ze zijn wederom ongecompliceerd 
in huisvesting en verzorging. 
 
Eén van de fraaiste rassen uit Zuid-Duitsland, dat ook in twee variaties (namelijk met en zonder 
voetveren) wordt gefokt, maar in één standaard staat, is de Zuid-Duitse Paapduif. Het woord 
“Blasse” in de Duitse naam voor het ras (Süddeutsche Blasse) duidt op de koptekening als soort 
van bles. Deze bles bestaat uit een witte kopplaat, die van de snavelhoek, aan de oogrand voorbij 
tot aan de achterkop in een mogelijk rechte lijn verloopt. Een bijzonderheid is hierbij, dat tussen 
snavel en oog waarde wordt gehecht aan de “Mücke”, een kleine gekleurde hoek voor het oog. Door 

deze koptekening is de boven-
snavel van de Paapduiven altijd 
licht gekleurd, de ondersnavel is - 
al naar gelang de kleurslag - 
hoornkleurig tot zwart.  
 
Links:  Zuid-Duitse Paapduif, 
blauwzilverkras. 
 
 
 
Gladde benen of middellange ge-
kleurde voetveren, dat is een 
kwestie van smaak. Wel is altijd 
een fraaie kap met goede rozetten 
aan te treffen, die niet hoog hoeft 
te zitten, maar wel duidelijk boven 
de schedel uit moet steken. 
Donkere ogen met fijne, lichte 
rode oogranden zijn ook hier een 
must 

 
 



Rechts: Zuid-Duitse Paapduif, 
 blauw ongeband. 

 
Dat de Paapduiven steeds geliefder 
zijn geworden, ligt niet alleen aan het 
feit dat ze 2004 in Duitsland het ras 
van het jaar waren, maar ook aan het 
aantal kleurslagen (18) dat aantrek-
kelijker lijkt dan bij de andere rassen. 
Paapduiven worden gefokt in de 
lakkleuren zwart, rood en geel (bij de 
gladbenigen zijn ze echt een topper!), 
maar onder andere ook in roodzilver 
en geelzilver met werkelijk prachtige 
pastelkleuren.  
 
Linksonder: Zuid-Duitse Paapduif 
voetbevederd, geelzilverkras. 
 

 
Als bijzonderheid is hier de kleur “Reiflicht” te 
noemen, wat uit de selectie met de lichtblauwe 
kleur van blauw is voortgekomen. Het zijn eigenlijk 
de doffers, die deze ijsblauwachtige kleur tonen 
met zwarte banden (ook zonder banden) en zwarte 
slagpennen resp. staartband. In de hals mag geen 
glans te zien zijn. Een eveneens fraaie kleurslag is 
meellicht, met een fraaie okergekleurde borst. Je 
ziet ze niet zo vaak, maar wel regelmatig kleine 
groepen. 

 
 
 
Rechts: Koppel Zuid-Duitse Paapduiven 
in geelzilver bij voorzitter Wilhelm Bauer - 
prachtig! 
 
 



 
Boven: Volière met Zuid-Duitse Kleurduiven van Wilhelm Bauer. 

 
Zuid-Duitse Snipduiven hebben de bekende tekening onder de kleurduiven. De kwaliteit is zeer 
goed, met elegante koppen en fijne rode randen, vooral bij de hoofdkleur zwart. Bij deze en bij 
blauw is de bovensnavel (net als bij andere rassen) gekleurd. Ook de kappen zijn goed in opbouw 
en vederrijkdom. Wie Zuid-Duitse kleurduiven fokt, komt meestal niet om het conditioneren heen. 
In dit geval is het de snip, die met een schaartje kan worden geoptimaliseerd. Zeer zeker een 
decoratief ras, dat vooral buiten goed tot zijn recht komt. 
 
Zuid-Duitse Witstaarten zijn minder algemeen, omdat de witstaarttekening in de vererving nog 
wel eens een gekleurde in plaats van een witte staartpen veroorzaakt. Daar hebben andere rassen 
onder de kleurduiven ook last van, zodat de witstaarten algemeen minder worden gefokt. 
Waarschijnlijk zijn ze ontstaan, toen alle duiven nog over het erf vlogen en boven in de schuren hun 
broedplaatsen hadden. Bij het vliegen waren de witte staarten mooier te zien dan in een ten-
toonstellingskooi. Het ras heeft een fraaie kap, die het niet helemaal redt in vergelijking met 
bijvoorbeeld de Schild- en Snipduiven, omdat de bevedering van de Witstaarten ook strakker is, 
maar verder zien we fraaie kleuren, die een goed contrast met de witte staart vormen. Ze zijn er in 
meerdere kleurslagen en dan ook met witte vleugelbanden of witgeschubd, maar dat maakt de fok 
er natuurlijk niet gemakkelijker op. Daarbij komt een witte snip of het voorhoofd. De kleurslag 
blauw-rozegeschubd ontstond pas veel later. De meest bijzondere kleurslag blijft de koperkleur. 
Deze is donker met kastanjerode vleugelschilden. Hierop zitten zwarte driehoekjes, die men in 
Duitsland naar de traditie met de punten van een pijl vergelijkt (dat kan mijns inziens worden 
aangepast, want wie schiet er nog met een pijl...). De slagpennen zijn bij een gesloten vleugel 
zwart, en wanneer alles klopt, zit op iedere slagpen een kastanjerode punt (vinktekening). Ze zijn 
prachtig om te zien in deze combinatie, met de witte staart en een witte snip op het voorhoofd. En 
sprekend over kleur zou ik haast vergeten te vermelden, dat de Witstaarten altijd oranje gekleurde 
ogen hebben. 



Links: 
Zuid-Duitse 
Koolleeuwerikken  
als groep. 
 
 
Tot slot wil ik op de drie 
volgende rassen slechts 
kort ingaan, want binnen 
het kader van deze 
omvattende bijdrage is 
het niet mogelijk alle 
kenmerken uit de stan-
daardbeschrijvingen uit-
voerig te bespreken.  
 
 
 

 
Een buitenbeentje is de Zuid-Duitse Koolleeuwerik. Achter de naam schijnt veel schuil te gaan, 
maar in principe zijn het heel donkergrijze duiven in een middelgroot kleurduiventype (de term 
“veldduif” is al lang verouderd), heel natuurlijk en zonder de attributen als bij de voorgaande 
rassen het geval is. Lange tijd schenen de Koolleeuwerikken weinig geliefd te zijn, maar ze zijn er 
weer en worden vooral op kleur en 
tekening gefokt, want het type is 
eigenlijk altijd in orde.  
 
Zo bekeken is hier en daar op een 
oranje oog en een kopprofiel te 
letten, dat op de schedel niet vlak 
mag worden. De donkere "roet-
zwarte" kleur toont op de vleu-
geldekveren wederom de pijlpunten 
in lichtgrijs, en altijd mooi om te 
zien is de grote okerkleurige vlek op 
de voorhals. 

 
Rechts:  

Zuid-Duitse Kolleeuwerik. 
 
 
 
Het volgende ras lijkt qua type op de Leeuwerik, maar is intensief zwart met witte veertjes, de 
zogenaamde Zuid-Duitse Sproetkop. In het Duits heet het “Tigermohr”. “Moor” duidt op de 
zwarte kleur (de enige kleurslag) en met “tijger” worden de witte sproeten in de kop bedoeld. Een 
-meestal onduidelijke- zwarte snip op het voorhoofd wordt gewaardeerd. De sproettekening 
verloopt tot ongeveer twee centimeter onder de ogen en is fijn verdeeld, maar men moet er wel 
rekening mee houden dat de duiven met de jaren witter worden in de kop. Dat mag bij oude duiven 
in de beoordeling dus niet tot puntenaftrek leiden. De Sproetkoppen werden reeds tegen het einde 
van de 18e eeuw in de literatuur vermeld, maar zijn wel altijd zeldzaam gebleven. Ook hier zijn het 
de fokkers uit de regio, die het vaandel ervan hoog houden. 
 
Het derde ras, de Echterdinger Kleurduif, lijkt wel een vreemde eend in de bijt, want een 
kleurduif met ekstertekening zie je maar zelden. Deze creatie van drie fokkers uit het plaatsje 
Echterdingen en omgeving werd in het jaar 1983 erkend in zwart. Het betreft een middelgrote 



kleurduif met een goed gevormde kap met wederom de bekende Zuid-Duitse rozetten. De 
ekstertekening toont een witte kop en een witte, vrij diepe, brede slab voor op de hals. Het ras was 
vele jaren op slechts enkele hokken te zien en is ook nu nog niet veel verder gekomen, zelfs niet 
nadat in de afgelopen jaren de kleuren blauw, rood en geel werden erkend. De kleuren moeten 
vanzelfsprekend intensief en zuiver zijn, en ook rode oogranden mogen niet ontbreken. Een 
compromis bij de keuring is ietwat wit in het onderstaartdek, om de grote slab te kunnen 
verwezenlijken. Voor de show moet er natuurlijk wel hier en daar worden geconditioneerd, en dat 
wil niet iedereen. 
 
Ik vermeldde reeds, dat in het kader van deze bijdrage niet alle raskenmerken kunnen worden 
besproken, en dat geldt zeker voor de Spreeuwduif in al haar variaties. Deze prachtige kleurduif 
is een eigen bijdrage waard, want het betreft een heel apart ras, wiens grondkleur zwart is. De 
hoofdkleurslag is de witgebande zwarte “Starhals” met de licht met zwart gemêleerde 
maantekening op de voorhals. Het verspreidingsgebied was altijd al het Zwarte Woud, waar men 
meerdere namen voor deze duiven had, al naar gelang uiterlijk of gebied, zodat het ras in de 
literatuur onder verschillende namen beschreven werd. Er zijn ook blauwe witbanden, maar deze 
ontstonden geheel onafhankelijk in Thüringen met behulp van de Veldduiven en zijn ook altijd wat 

forser van type dan de elegante zwarte kleurslag. 
De zwarten kennen wederom de combinatie met 
een witte kopplaat, alsook monnik of als witstaart. 
Een zeldzaamheid zijn de Spreeuwduiven met een 
kap. In deze drie tekeningen is ook een uitbrei-
ding van de witte kenmerken mogelijk als ge-
schubde variatie. Vakkennis hoort zeker bij de fok 
ervan, want de laatstgenoemde kleurslagen heb-
ben bijvoorbeeld ook witte spiegels in de 
slagpennen. Wie er meer over wil weten, kijkt in 
het archief van Aviculture Europe en vindt hier de 
Spreeuwduiven van Robert Hoornstra. 
  
Zie:  
www.aviculture-europe.nl/nummers/09N05A02.pdf 
www.aviculture-europe.nl/nummers/14N03A16.pdf 
 
Links: Bijgevoegd nog een foto van de Zuid-Duitse 
Monnikduiven gladbenig, alias "Ulmer Schecken". 
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e-mail: m.apperlo@versatel.nl Website: http://kleurduiven.sierduif.nl 
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