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Van de redactie 
 
 
Deze Perikelen heeft extra moeite gekost. Meerdere malen moest wat 
geschreven was worden herschreven. Door maatregelen in verband met 
corona van de regering zijn de meeste shows afgelast. Zo ook de 
activiteiten van onze club. Helaas geen clubdag en ook geen clubshow.  
U leest bij ‘ Van het bestuur’ wat de overwegingen zijn geweest om toch 
onze clubshow door te laten gaan. Dat betekende dat ook het clubblad 
even ‘ in de wacht’ stond om eventuele actuele mededelingen te 
vermelden. Toen uiteindelijk bleek dat alle grote tentoonstelling 
afgeblazen werden en er geen vooruitzicht werd gegeven wanneer de 
Covid-ellende voorbij zou zijn zaten we al in november en leek het me 
wel leuk om er een kerstnummer van te maken. Maar omdat er geen 
verslagen van tentoonstelling waren zou het een mager clubblad zijn 
geworden. 
Gelukkig waren Albert van Feggelen en Ko van Vliet zo vriendelijk 
geweest om al eerder kopij aan te leveren. Albert geeft een inkijkje in de 
fok van zijn Engelse Lang Voorhoofd Tuimelaars. Ko had nog een 
prachtig stuk over en van ons erelid Rudy Ottenhoff. Als u de foto’s bij 
het stuk van Rudy ziet, zal u waarschijnlijk net als ik, heimwee krijgen 
naar de tijd dat wij de Boedapesters van Rudy nog op de 
tentoonstellingen konden zien. 
Verder nog een grapje van mij, een kerstpuzzel ! Probeer de juiste 
combinatie maar te bepalen. Oplossing mogen naar mij worden 
opgestuurd. Of er wat te winnen is?  
Wellicht dat er andere leden zijn die kruisingen hebben die bijzonder 
zijn. Het zou leuk zijn die te delen in het clubblad. 
Rest mij u veel leesplezier te wensen en daarbij hele feestdagen en een 
heel gezond 2021 met mooie fokresultaten. Geniet van uw hobby ! 
 
 
 
 
 
 
Aad Stout 
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Het jaar 2020 is op het gebied van onze hobby voor velen een 
teleurstelling geworden. Een groot deel van het plezier van onze hobby 
bestaat zeker ook uit het met elkaar praten over onze hobby, het met 
elkaar tussen de kooien bespreken van de duiven. Door het corona 
virus zijn heel wat dingen anders gegaan dan was gepland 
Dit jaar zouden we voor het eerst, zoals besloten op de laatste 
ledenvergadering, slechts één clubdag hebben. Die ene clubdag zou 
dan in oktober plaatsvinden. Helaas bleek bij rondvraag dat er slechts 
drie leden konden of het aandurfden om te komen. Dat vond het bestuur 
te weinig en werd de clubdag afgelast. Tot overmaat van ramp moest de 
Keistadshow ook hun show afgelasten. Onze clubshow was onder 
gebracht bij de Keistadshow. Het bestuur heeft toen gezocht naar een 
alternatief. Die leek bij de SZN in Waalwijk te liggen. Dit is, gezien het 
niet doorgaan van andere grote shows, niet direct gecommuniceerd 
naar de leden van de BKTC.  Helaas moest vorige maand ook de SZN 
berichten dat de show niet kon door gaan. Dus het alternatief was ook 
nu ook afgevallen. Conclusie is dat er dit jaar geen clubshow van de 
BKTC is. Heel sneu, want nu hebben we als BKTC geen enkel moment 
waar we elkaar kunnen treffen. 
Tot overmaat van ramp bleek ook nog de BKTC-site niet te bereiken 
omdat deze gehackt was. Co Bouter heeft met hulp van een deskundige 
de site weer zover kunnen krijgen dat deze weer ‘ gevuld’ kan worden. 
Uiteraard zaten daar wel weer kosten aan verbonden. We zijn nu aan 
het kijken of en hoe we de site wat meer interactief kunnen maken. Er is 
al geopperd om er deel voor ‘ Verkoop’ en ‘Aanbod’ op te kunnen 
zetten. Zijn er ideeën, laat het horen.  
Het bestuur is van mening dat er zodra het kan ‘iets’ te organiseren om 
weer eens met elkaar ‘ bij te praten’. Er is contact geweest met de 
beheerders van het clubgebouw in Leerdam om in maart 2021 als nog 
een clubdag of iets dergelijks te organiseren. Zodra de maatregelen dat 
toe laten krijgt u daar bericht van.  
Laten we hopen dat het corona virus binnenkort onder de knie is en we 
elkaar weer zonder mondkapje en binnen 1.5 meter kunnen ontmoeten. 
 
 
Het bestuur. 

Van het bestuur 
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                       Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar  
            Fokseizoen 2020 bij Albert van Feggelen 
 

De fok van Engelse 
Langvoorhoofd 
Tuimelaars lijkt dit jaar 
voorspoedig te 
verlopen. Een paar 
ervaringen teken ik 
hierbij op. Van de lijn 
waar ik Grijze en Blauwe Selfs 
(eenkleurige) heb ik goed gefokt. Ik heb 
veel kleuren zien grootkomen. Zo heb ik 
uit een koppel dat strawberry en kite in 
zich heeft 
nu twee 
werkelijk 
Bruine 

kleur Selfs gefokt en uit andere koppels 
zie ik As-Rood, As-Geel, Grijs, Bruin-
zilver, Grijs-Zilver, Blauw, Blauw-Kras en 
dat terwijl mijn doel eigenlijk alleen Blauw 
geband en Grijs is in combinatie. Dus er 
valt heel wat uit te zoeken. 
Belangrijk onderdeel is de snavelvorm, 
zoals we weten mag die niet te kort 
worden en dat is bij deze lijn geen 
probleem maar wel ziet men soms een 

storende tye 
zwakke 
ondersnavel. Ik heb daar bij de fok goed op 
gelet en ik denk dat ik het volgende fokjaar 
kan ingaan zonder nog dieren met zwakke 
ondersnavel te moeten inzetten. 
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Bij de getekende (BEARDS) zijn er natuurlijk veel extra 
complicatie op het gebied van tekening. En daar valt op dat 
het gebruik van Baldheads om de koppen te verbeteren 
eigenlijk zeer moeizaam verloopt. Je 
krijgt zo vaak witte vlekken op de kop 
terug in de nafok dat het duidelijk is 
dat de witte koppen dominant zijn 
over de gekleurde Beard tekening. 
Kruisingen van roek kleurige (Selfs) 
met beards hebben andere 
complicatie op het gebied van witpen 
en staarttekening maar ik denk dat 
dat makkelijker te overkomen is dan 

via de 

witkoppen. Ik heb daar dit jaar wat 
voorbeelden van. Bij de beards heb ik 
Geel, geel vaal – diluted geel, Geel-
Zilver, Rood met lichte bovensnavel, 
Rood met zwarte bovensnavel, Blauw 
geband, Blauw-Zilver geband, Blauw 
Kras, en Zwarte jongen. Tekenings 
problemen zijn bonte staartpennen en te 

kort witpen (wat ik eigenlijk minder erg vindt dan te lang witpen, maar 
toch een afwijking die op de tentoonstellingen (krijgen we die weer dit 
jaar? Ik twijfel)  een extra handicap voor deze getekende variant zijn om 
aan de top te komen. 
  
Hopelijk inspireert dit kleine stukje anderen om ook iets te vertellen over 
het fokseizoen. Of in het clubblad of op de website. 

 
 
 Albert van Feggelen. 
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                        Stettiner witbuiken                                                                                          
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        Mr. BUDAPESTER – Rudy Ottenhoff                                                                                        
 

Zo kunnen we hem eigenlijk wel 
noemen. De ambassadeur voor de 
Kortsnavelige tuimelaars voor Nederland 
in het buitenland. Hij ontbreekt praktisch 
nooit op een 
Internationale-
Korten-Club (IKC) 
bijeenkomst. Ruud 
zorgt dat 
Nederland steeds 
van de partij is. 
Met name in de 

voormalige Oostblok-landen is hij reuze bekend. 
Bij mensen als Dr. Istvan Szecsenyi, Stachowsky 
en vele anderen was en is hij kind in huis. Deze 
fokkers hebben hun kennis er bij hem, letterlijk en 
figuurlijk, ingegoten. Dat heeft mede tot gevolg gehad dat hij ook de 
fraaiste Budapesters, Pragers en Poolse korten naar Nederland haalde. 
Deze rassen hebben daar enorm van geprofiteerd. Zelf heeft hij ook 

steeds een mooie collectie op 
het hok. De witte Budapesters 
en geganzelde Budapesters zijn 
duidelijk zijn favorieten.  
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Mocht je wat (meer) over 
Kortsnaveligen willen 
weten, vraag het hem 
gerust. Door zijn recht-
voor-z'n-raap mening, die 

niet altijd even tactvol gebracht wordt, is hij 
niet bij een ieder geliefd. Dat zal hem echter 
worst zijn. Is hij op het gebied van de 
Kortbekkenfok een bekende, op het gebied van de motorsport blijkt hij 
een grootheid als je zijn naam even Googled. 
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Van zijn hand is ook dit in Avicultura 
gepubliceerd stuk, dat een leidraad kan 
zijn voor een ieder die met deze rassen te 
maken krijgt:  

Kenmerkende verschillen tussen 
Budapester en Wener „Korte"  

Al langer dan honderd jaar bestaan er gestorkte en 
blauwe Budapesters. Toen heetten deze tuimelaars nog 
Pester gestorkte en Buda blauwe. Van een eenkleurige 
Budapester was toen nog geen sprake. Het toeval wilde 
dat men in Hongarije bij de scheiding van het Hongaars-

Oostenrijks Keizerrijk in 1918 de mooiste 
eenkleurige Wener had. Maar de fokkers 
in Budapest wilden een eigen ras hebben, 
een eenkleurige Budapester.  

In 1926 werd om dit doel te bereiken een club opgericht 
van ongeveer 70 Hongaarse „Korte" fokkers. Door de 
toenmalige Budapester Tuimelaar veelvuldig te kruisen 
met o.a. de eenkleurige Wener Tuimelaar zijn de nu bekende 
eenkleurige en geëksterde Budapesters verkregen. Met de 

gestorkte en blauwe zijn ze nu sinds 1968 in één standaard ondergebracht, 
welke in 1985 werd uitgebreid in verband met nieuwe varianten. De 
Budapester is na vele jaren van fokken een typische vormduif 
geworden: gracieus. elegant. fijn. In actie loopt ze op de drie voorste 
tenen. waardoor het net lijkt alsof ze voorover wil vallen. Een houding 
als van een ballerina. Het allerbelangrijkste kenmerk van de Budapester 
is echter de kop. Al is de rest van de vogel nog zo mooi. zonder een 
goede markante kop is de vogel waardeloos. De kop is breed. hoekig, 
markant. Lengte. incl. de snavel. en breedte zijn gelijk. Hij past als het 
ware in een vierkant. Het achterhoofd steekt boven het schedelvlak uit. Als 
men de kop van bovenaf bekijkt dan vormen de voorkant van de oogranden en 
het begin van de neusdoppen één lijn. Is dit niet het geval dan is de kop te lang, 
wat een grote fout is. Het voorhoofd gaat vanaf de snavel stijl omhoog in 
een hoek van 90°. Vlak boven de neusdoppen heeft het een goede 
vulling, al laat deze bij vooraanzicht tussen de ogen nog wel een deuk 
zien. Vaak komt het voor. dat de vulling tussen de ogen ontbreekt. Het 
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voorhoofd loopt dan van de snavel meteen door naar het 
achterhoofd. Dat noemen de fokkers een „leeg voorhoofd', wat niet goed 
is. In het midden van de kop zit door de bolling van de ogen. achter- en 
voorhoofd een deuk. Van bovenaf gezien lijkt het net of drie knikkers in 
elkaar overlopen. Het achterhoofd loopt smal toe en valt recht naar 
beneden. De oogkassen staan parallel ten opzichte van elkaar en 
steken buiten de kop uit. Als men de kop van achteren bekijkt dan is het 
net of daaraan oortjes zitten. Een groot probleem is om een Budapester 
te fokken met een brede kop en tevens hoog achterhoofd. Hoe breder 
de kop des te meer kans dat het achterhoofd lager wordt met als gevolg 
dat de kop te vlak wordt. De wat smallere koppen hebben meestal wel 
een prachtig hoog achterhoofd. Zo'n vlakke kop noemt men al gauw een 
Wenerkop. maar het is vlees noch vis. De Wener heeft namelijk een 
veel hoger voorhoofd dan de Budapester, ook net zo steil. Maar de 
Wener mist de deuk tussen de ogen. Alleen zijn schedeldak heeft een 
lichte deuk. Bij de Wener steken de ogen ook niet zo opvallend buiten 
de kop uit. De Wener heeft een echte kubuskop met grote. soms grove 
vuurrode oogranden. De oogranden van de Budapester zijn breed, glad 
en strak. De structuur lijkt net sigarettenpapier. Wanneer men de kop 
van een Budapester van voren bekijkt zijn de brede oogranden heel 
duidelijk te zien. Ze zitten heel strak om de bolling van de oogkassen. 
Bij de Wener liggen de oogranden vlakker tegen de kop vanwege de 
veel minder uitpuilende oogkassen. De oogranden zijn ook platter. zgn. 
schotelvormig. Bij de eenkleurige en geëksterde Budapesters zijn de oogranden 
citroengeel. Rode oogranden zijn een grote fout. evenals vleeskleurige 
of bruine. De gestorkte en blauwe Budapesters hebben pruimblauwe tot 
zwarte oogranden. Hierbij zijn lichte oogranden een grote fout. Helaas 
wordt over het algemeen door de keurmeesters hierop onvoldoende gelet. 

Men verwart de Budapester te veel met de Wener. 
Erg jonge eenkleurige en geëksterde Budapesters 
hebben soms iets oranjerode oogranden, 
maar deze worden gedurende het eerste jaar 
vanzelf geel. Wanneer de duiven zomers vaak in 
de zon zitten dan kan het gebeuren dat de 
oogranden wat rood worden. maar in de winter 
trekt dat rood weer weg. De kleur van de iris is bij 
de geëksterde Budapester donkerblauw. 
Hierdoor is de iris heel moeilijk van de pupil 
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te onderscheiden. Dit lukt alleen bij een zeer goede belichting. Bij 
alle andere Budapesters is de kleur van de iris helder blauwgrijs. 

Ze mag niet wit zijn zoals bij de Hagenaar. De iris is bovendien groot en 
er mogen geen rode adertjes (spikkeltjes), in zitten. De iris van de eenkleurige 
Wener is parelgrijs en van de geëksterde kastanjebruin. zoals bij bijv. de 
geëksterde Oud-Hollandse Tuimelaar. Nog te vaak zien we bij de geëksterde 
Budapester bruin in de iris. De snavel van de Budapester is kort. dik, 
stomp en cilindervormig en ze moet goed gesloten zijn. Onder- en 
bovensnavel zijn even dik. De fokkers spreken dan over een 
,.bonensnavel". Is de bovensnavel dikker dan de ondersnavel dan 
spreken ze van een “kippebek”, wat niet goed is. Bij de Wener spreken we van 
een ..erwten-snavel' . Deze is korter dan die van de Budapester. Bij de 
eenkleurige en geëksterde Budapester moet de snavel vlees- of ivoorkleurig 
zijn, ook bij de zwarte. Vooral bij de eenkleurige zwarte Budapester 
moet men erop letten dat deze geen „tipbek" heeft. Zonder uitzondering 
moet de snavel van de eenkleurige zwarte ook geheel vlees- of 
ivoorkleurig zijn. Bij de gestorkte en blauwe Budapester is de snavel 
zwart. De Wener heeft net als de eenkleurige en geëksterde Budapesters 

een 
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vlees- of ivoorkleurige snavel. De kleur van de nagels is gelijk aan die 
van de snavel. De Budapester duivinnen tonen vaak een hals als de 
steel van een flink lange tulp. De doffers zijn iets zwaarder gebouwd, 
maar toch nog steeds heel slank en vooral niet plomp. De hals van de 
Wener is kort en dik. De keeluitsnijding is bij beide rassen scherp. De 
poten van de Budapester zijn lang, doch die van de Wener kort. Behalve 
de grote kenmerkende verschillen in de kop heeft de Wener een veel 
lagere en vlakkere stand dan de Budapester. De Wener is korter, breder 
en dikker. In al de jaren dat ik Budapester kortsnavelige Tuimelaars fok 
ben ik voor heel wat verrassingen geplaatst. Omdat de Hongaren 
samen met de Oostenrijkers heel veel ,,korte" rassen gebruikt en 
gekruist hebben om aan hun ideale duif te komen, heb ik al een paar 
keer een Budapester met schelpkap of met licht bevederde poten 
gefokt. In dit artikel heb ik het niet over de nieuwe varianten gehad, die 
in 1985 aan de standaard zijn toegevoegd, omdat dit echte Budapester 
kruisingen zijn en niets meer met de vroegere kruisingen. o.a. de 
Wener, te maken 
hebben. Wel wil ik er 
nog nadrukkelijk op 
wijzen, dat een slechte 
Budapester absoluut 
geen Wener is. Het zijn 
in de loop der jaren 
volkomen op zichzelf 
staande rassen 
geworden. Ten 
overvloede wil ik tot slot 
nog opmerken. dat bij 
de beoordeling van alle 
“korte" rassen de kop 
het belangrijkste is.  

Amsterdam RUDY 
OTTENHOFF  
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                               Clubshow  2020   
 
In deze verwarrende tijden waar alle grote tentoonstellingen zijn 
afgelast is het bestuur van de BKTC blijven zoeken naar 
mogelijkheden om toch de clubshow onder te brengen. 
Zoals bekend is de Keistadshow ook afgelast. Daar hadden we 
onze clubshow onder gebracht.  
De enige grote show die toen nog gepland stond was SZN in 
Waalwijk. De locatie van de tentoonstelling is in een grote 
manege. Vorig jaar had SZN daar voor het eerst haar 
tentoonstelling georganiseerd. Vanwege de ruimte, het licht en de 
gezellige kantine werd de locatie door de inzenders gewaardeerd. 
En, wat ook niet onbelangrijk was, er waren aardig wat ‘korten’ 
ingezonden.  
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om de clubshow te 
verplaatsen naar de SZN. 
Helaas kon ook deze tentoonstelling van geen doorgang vinden.  
Dus heeft de BKTC, net als zoveel andere speciaalclubs, geen 
clubshow dit jaar. 
Laten we hopen dat we volgend jaar weer een ‘normaal’ 
tentoonstellingsseizoen hebben. Hopelijk dan met extra veel 
duiven in de kooien. 
 
Aad Stout 
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                               Kerstpuzzel                                                                                  
Bij een kerstuitgave hoort ook een kerstpuzzel. 
Als serieuze fokker van moeilijke rassen zijn we 
vrijwel het hele jaar door bezig met de volgende 

generatie. 
Niet zelden 
wordt onder 
elkaar 
gesproken 
over welke 
combinaties 
we volgend jaar willen zetten om 
nog betere duiven te fokken. 
Vererving is een belangrijk 
onderdeel in onze hobby. Soms 
wordt er een combinatie gemaakt 
met een ander ras om bepaalde 
kenmerken te verbeteren of vitaliteit 
te verhogen. Een enkele keer wordt 

er door de duiven zelf een partner 
gekozen die wij zelf nooit zouden 
bedenken of zelfs willen. Dan kan het 
ook zo maar zijn dat er een jong 
geboren wordt die kenmerken heeft 
van beide rassen. Het kan ook zijn 
dat de kenmerken van de betreffende 
rassen van de ouders er niet, of met 
moeite uit te halen zijn. Bij mij is het 
meerdere keren voorgekomen dat er 
twee duiven elkaar kozen en ik ze 
heb laten begaan. Enkele resultaten 
zijn hier op de foto te zien. Het leek 
me leuk om eens wat van die 
kruisingen te laten zien en u te laten 
raden wat de ouders zijn. Om het 

niet al te moeilijk te maken geef ik de moeders en de vaders hierbij met 
de kleuren van die ouderdieren. Maar let op, niet alles is zoals het lijkt 
en soms zijn er verborgen kenmerken / kleuren die niet aan de 

1 

2 
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buitenkant te zien zijn.  Dus uit het rijtje van duivinnen is één duivin de 
moeder en uit het rijtje doffers is één doffer de vader van één van de vijf 

duiven op de foto’s. 
 
Duivinnen:   
Figurita wit 
Figurita wit 
Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar 
Korte Berliner isabel geëksterd 
Altstammer zwart geëksterd 
 
Doffers: 
Altstammer rood 
Altstammer rood 
 Stettiner geel getijgerd 

 Prager rood gansel 
 Koningberger kleurkop (Rosevleugel)    
zwart  
 
 
 
   1 M :  …………………………. 
      V :  ………………………….. 
 
   2 M :  …………………………. 
      V :  ………………………….. 
 
   3 M :  …………………………. 
      V :  ………………………….. 
 
   4 M :  …………………………. 
      V :  ………………………….. 
 
   5 M :  …………………………. 
      V :  ………………………….. 
 
 
 
 

   3 

5 

4 
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                              Clubdag  
Vooruit kijkend naar betere tijden hopen we volgend jaar onze reguliere 
clubdag weer te kunnen houden. We hopen dan op zondag 17 oktober 
2021 weer bij elkaar te kunnen komen in het clubgebouw van de 
Vogelvriend, P.M.v.Gentstraat 23  4142 BM  te Leerdam. 
 
Programma van de dag. 
 
10.30  uur         Aankomst 
                          Koffie              
10.45  uur         Inkooien meegebrachte dieren  
 
11.00  uur         Jaarvergadering en uitreiking prijzen. 
                                                          
12.30  uur         Gezamenlijke lunch 
 
13.00  uur         Bespreking meegebrachte duiven  
                     
15.30  uur         Napraten 
 
15.45 uur         Opruimen 
 
16.00  uur         Vertrek 
 
Het is weer de bedoeling om veel duiven in de kooien te hebben waar 
de eigenaar/fokker zelf iets over kan vertellen. Graag hebben we van 
zoveel mogelijk verschillende rassen duiven.  
Wilt u aan ondergetekende opgeven hoeveel duiven u mee denkt te 
brengen en of u gebruik wilt maken van de lunch ( 12.50 euro).  
 
 
 
Aad Stout 
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                                 Belangrijke data                  
 
Clubdag 2021           Indien mogelijk, tweede of derde   
                         zondag in maart 2021 
 
Clubdag 2021           zondag  17 oktober  2021 
 
Clubshow                  2021 ??  
 
Bondsshow              2021  ?? 
 
Stadtekampf             Meijenburg op 9 en 10 januari  2021  
                                   Gaat niet door !!!                 
 
 
                         Nieuwe leden               
 
Als nieuw lid heeft zich aangemeld : 
 
Hans Goudzwaard uit Sint Phillipsland. Hij heeft vooral 
vliegduiven maar ook vier Korte Weners. Echter zijn dat allemaal 
duivinnen. Wie weet er nog wat doffers voor Hans? 
 
                              BKTC site         
 
De site is hopelijk binnenkort weer te openen.  
De site wordt goed bekeken zowel door mensen binnen als buiten 
Nederland. Regelmatig werk ik de site bij. De agenda wordt 
bijgehouden, tekeningen en foto’s worden toegevoegd. Om de site met 
nieuwe informatie te voorzien heb ik jullie hulp nodig. Stuur 
tentoonstellingsverslagen, foto’s en tekeningen naar info@bktc.nl 
Dan zal ik deze plaatsen en blijft de site up-to-date.                
Alvast bedankt.                             

Co Bouter. 
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   Het bestuur van de BKTC  
      wenst u fijne feestdagen  
    en bovenal een gezond  2021 


