
De Pauwstaart, koningin der duiven! 

Er is geen ras ter wereld dat meer bekend en geliefd 

is dan de pauwstaart, waar ook ter wereld, pauw- 

staarten zie je overal. De verschijningsvorm varieert 

weliswaar van de eenvoudige boeren- pauwstaart tot 

aan de veredelde, moderne pauwstaart, maar in elk 

werelddeel kent de pauwstaart een grote schare 

fanatieke en toegewijde liefhebbers. De ouderen 

onder ons zullen weten dat de titel van mijn verhaal 

niet origineel is, heel veel jaren geleden, kan wel 40 

jaar zijn, schreef wijlen Moezelaar al eens een stuk 

over dit mooie ras met dezelfde titel, ik kon domweg 

geen betere aanhef bedenken. Door haar enorme 

verenpracht en de exclusieve verschijning maakt het 

ras met recht aanspraak op deze eretitel. 

Niet alleen daar aan dankt het ras haar enorme populariteit, op het hok zijn het zeer dankbare 

en rustige dieren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn pauwstaarten uitstekende 

ouders die hun jongen met veel zorg groot brengen, zelf heb ik het ras al meer dan 40 jaar op 

mijn hok zitten en 6 tot 8 jongen per koppel per jaar is geen uitzondering. Zonder gebruik te 

maken van voedsterduiven! Zorg voor ruime broedhokken, met hun staart hebben ze daar wat 

extra ruimte nodig en dan zullen ze hun “woning” fanatiek verdedigen tegen indringers. Ik 

gebruik de bekende broedschotels, ingepakt in krantenpapier en deze schotels zet ik in een 

PVC ring diameter 250 mm van zo’n 15 cm hoog. Dit laatste voorkomt dat jongen er voortijdig 

uit kruipen. De enige voorzorg die je bij de moderne pauwstaart moet nemen is dat je aan 

beide zijden van de staart een stuk of 10 staartpennen weg moet knippen, vlak boven de huid. 

Die zitten in de weg als het koppel wil gaan paren, de rest gaat vanzelf. 

Bij mij thuis zitten de dieren in ruime hokken met per afdeling een kleine buitenruimte, in elke 

afdeling 12 koppels, de jonge dieren gaan na een week of 6 naar een eigen afdeling. 

Pauwstaarten voeren hun jongen nog geruime tijd door, ook als ze weer een nieuw nest 

hebben. Het ras kan beter niet met andere rassen tegelijk worden gehouden in één hok, of het 

moeten niet al te felle duivenrassen zijn. Ben Veldhuis, bekend en gekende fokker van het ras 

sinds jaar en dag, heeft er bijvoorbeeld Oud Duitse Meeuwen en Engelse Kortvoorhoofd 

tuimelaars bij zitten en dat gaat dus weer wel prima. 

Een gekraste duivin van Lance Christensen 

Een hele mooie almond van  

Ben Veldhuis 

Een opaalschimmel met een 

hoog aangezette staart en veel 

front, van John Hartman  
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Een kapitale zwartroek van  

Arpad Fenjvesi uit Servië 



Aan het voer worden geen bijzondere eisen gesteld, zelf geef ik een mengsel van Base Plus 

en Show Special met mais, beiden van Versele Laga, in het fokseizoen aangevuld met een 

“zoontjens mengeling “ van garvo, dan in de verhouding 2:2:1. Maar zo zijn er “tig” andere 

mengsels mogelijk. Eén maal per week maak ik het voer met wat water vochtig en voeg ik 

daar Aminovit, een mengsel van aminozuren, aan toe. Verder zweer ik bij het gebruik van 

Entero, een probioticum, wat ik 3 maal per week door het drinkwater doe, sinds ik dat doe heb 

ik geen zieke duiven meer op mijn hok gehad en dat verhoogt het plezier in mijn hobby toch 

aanzienlijk. 

Een stukje geschiedenis 

Pauwstaarten kenden  wereldwijd eigenlijk twee verschillende fokrichtingen tot pakweg 1990 

en dat had met name te maken met de grote afstanden  tussen de woonplaatsen van de 

fokkers onderling. 

In Europa waren wij vooral bekend met het “Duitse” model en in Noord Amerika met het 

Amerikaanse model. De tekst van de standaard is al sinds jaar en dag heel duidelijk, wij willen 

ronde pauwstaarten zien, van alle zijden. Nadat diverse Europeanen in contact kwamen met 

Amerikaanse fokkers bleek de Europese definitie van “rond” bij lange na niet te kloppen. Bij 

ons Europeanen had rond met name betrekking op de staart, deze was in verhouding enorm 

groot en rond, werkelijk cirkel rond. 

Bij het zien van de Amerikaanse dieren bleek echter al heel snel dat de lichamen van de 

Europese dieren alles behalve rond waren, lang en steil was hier heel veel meer van 

toepassing. In ons eigen land drong het besef eigenlijk al midden de zeventiger jaren door dat 

onze dieren helemaal niet zo rond waren als wij dachten,  hier te lande wilden wij ook toen al 

met name kleinere en rondere dieren hebben en daarmee begonnen de Nederlandse dieren al 

wat verschil te tonen met bijvoorbeeld de Duitse dieren. Midden de zeventiger jaren was de al 

genoemde Ben Veldhuis de aller eerste die wat dieren van “over de plas” wist te bemachtigen 

en deze dieren versterkten al vrij snel het gegeven dat wij in de praktijk wat rondere en vollere 

dieren hadden dan men in de omringende landen gewoon was. Einde 80er jaren kwamen er 

opeens heel veel meer dieren Europa in van het Amerikaanse model. Na aanvankelijk deze 

dieren te hebben gekruist met Europese dieren met reuzen staarten  bleek al vrij snel  dat het 

model van onze eigen dieren dominant vererfde, deze stonden dichter bij het “oer model” van 

de duif. Na verloop van tijd is men daar dan ook vanaf gestapt en verdween het oude, 

Mooi breed front van een rode 
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Europese model al snel van het toneel. Op de bijgaande plaatjes kunt u de verschillen heel 

erg goed zien. 

Net zoals bij de Oosterse Meeuwen, Engelse ( Dwerg) kroppers en Engelse Modena’s 

ontstond ook bij de pauwstaarten een Europees samenwerkingsverband onder de naam CFC 

district 11. De afkorting CFC staat voor Central Fantail Club ( of America) , daar waren al 9 

districten in Noord Amerika van , het 10e district is Groot Brittannië. 

Deze club hanteert een wijze van beoordelen die met name voor de pauwstaart bijzonder 

attractief en informatief is: het vergelijkend keuren in grote loopkooien. In tegenstelling tot de 

EE landen worden hier geen beoordelingskaarten geschreven bij individuele dieren maar krijgt 

een keurmeester telkens één klasse in één kleur voor zich in een rij loopkooien en dient hij ( of 

zij) de getoonde dieren op volgorde te zetten. Achtereenvolgens de jonge duivinnen, jonge 

doffers, oude duivinnen en oude doffers. Op deze wijze blijven er dus 4 winnaars over die dan 

onderling weer uitmaken wie daarvan dan weer de beste is. Op deze wijze blijven dan voor de 

“grote finale” alle winnaars per kleurslag over en daaruit worden dan “goud, zilver en brons” 

gekozen. Met name tijdens dit laatste deel is de spanning te snijden. Januari 2016 bestaat 

deze club 25 jaar en zij willen dat vieren met een show met meer dan 1000 pauwstaarten! 

Deze CFC kent momenteel al ruim 110 leden uit 17 verschillende landen in Europa en met 

name uit Oost Europa is de aanwas van leden jaarlijks groot. Er wordt elk jaar een “jonge 

dieren show “ georganiseerd met steeds rond de 350 dieren en een jaarlijkse “annual show” 

met liefst 650 pauwstaarten, aantallen waar men trots op kan zijn. 

Daarnaast kennen wij hier in Nederland natuurlijk onze eigen Pauwstaartclub, een stabiele 

club in een klein landje, maar afgelopen seizoen toch maar mooi 125 dieren op onze 

clubshow. Mocht u, na het lezen van dit verhaal en het zien van al de mooie plaatjes , wat 

meer van dit ras willen weten, neem dan gerust contact op met de secretaris, 

Hans van Diepen, Murillostraat 16 te Bovekarspel Mail adres :j.t.m.vandiepen@ziggo.nl  

Deze club dateert van 1950, een van de oprichters was wijlen Henk Moezelaar,bij leven de 

erevoorzitter en voor de ouderen een echt grote naam, de man kon een paard nog enthousiast 

maken voor onze hobby, bij wijze van spreken dan. Een bijzondere gave! 

Zelf heb ik, naast hem, ook nog wijlen Herman Lutgerhorst meegemaakt, ook een van de 

fokkers van het eerste uur. Daar heb ik zelf mijn eerste dieren vandaan gehaald, witroeken. 
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Elke 5 jaar viert deze club een jubileum, daar zijn aantallen van 150-200 pauwstaarten te 

bewonderen geweest. Jaarlijks houden zij een jonge dieren bespreking, de laatste jaren bij de 

familie Daniëls thuis, erg gezellig, compleet met barbecue en elke keer weer zo’n 50 actieve 

fokkers uit binnen- en buitenland en ruim 100 dieren. 

Hoe moet een goede pauwstaart er nu uitzien? 

Binnen de pauwstaartwereld wordt de USA gezien als land van perfectie, iets wat ook geldt 

voor Groot Brittannië. In de Europa standaard die wij in Nederland hanteren staat weliswaar  

( nog?) Engeland als dusdanig vermeld, maar hier ligt een schone taak voor de Europese , 

landelijke, speciaal clubs. Praktijk en theorie stemmen hier dus niet overeen. Maar waar het 

werkelijk over gaat, de inhoudelijke kant, daar is er geen verschil, de teksten leiden uiteindelijk 

tot een gelijke visie op het ras. Alleen de gehanteerde standaardtekening wijkt sterk af, hoewel 

er klaarblijkelijk een nieuwe, Europese tekening in de maak is. 

De juiste balans maakt of breekt 

een goede pauwstaart! 

Het woord balans is in de 

Amerikaanse visie hét sleutelwoord, 

daar valt dat onder de noemer 

“carriage in motion” , ofwel de juiste 

houding laten zien, niet alleen als 

een dier stil staat, maar ook als het 

dier in beweging is. 

Deze balans ziet op 3 aspecten: 

1. Beenstand 

2. Kopligging 

3. Staartdracht 

Als deze alle drie helemaal goed zijn 

dan volgt de rest vanzelf, een 

dergelijk dier zal zich altijd van zijn 

beste kant laten zien. 

De beenstand: in de standaard staat 

een brede beenstand, wijd uit elkaar 

en zo ver mogelijk naar voren, 

balancerend op de teenspitsen en 

dat is juist. Er staat ook dat wij korte 

benen willen zien bij dit ras en ook 

dat is juist, maar van minder belang 

dan de hiervoor genoemde aspecten. 

Doordat wij de beenstand zo ver mogelijk naar voren willen hebben gaat deze ook meelopen 

met de lichaamslijn, dit om de zo gewenste ronding niet te onderbreken, maar daarover later 

meer. Zelf bekijk ik de pootjes altijd al als een jong een week of 3 is, het staat wel niet in de 

standaard, maar korte, kleine teentjes horen er voor mij ook bij, het duifje is nu eenmaal klein 

en daar past geen “ schoenmaat 48” bij! 

Standaard tekening in Europa. 



De kopligging: Dit is wellicht het voornaamste en meest lastige te verwezenlijken onderdeel 

van een pauwstaart. Als er een Amerikaan of Canadees komt keuren is dat steeds het eerste 

punt waar zij naar kijken. Deze kop dient rustig en zo diep mogelijk te worden gedragen, exact 

in het midden van het bovenkussen, zonder te bewegen en rustend tegen de voorzijde van de 

staart, mogelijk gemaakt door een lange hals. Een korte omschrijving, maar o zo moeilijk te 

verwezenlijken! 

De staartdracht: De staart moet zo hoog mogelijk worden gedragen, zuiver recht, daarmee 

realiseer je dat de achterzijde van de kop in feite onzichtbaar wordt, immers, die rust tegen de 

staart. 

Fouten in de balans zijn er legio: te nauwe beenstand, te ver naar achteren geplaatste benen, 

benen haaks onder het lichaam, scheef liggende kop, waardoor de staart vaak scheef de 

andere kant op wordt gedrukt. Bekijk bij het beoordelen van dit laatste vooral ook even het 

onderkussen, als dat scheef staat is de staartdracht ook scheef. De meest voorkomende voor 

wat betreft de staartdracht is een te laag aangezette staart, de hoek tussen lichaam en 

staartdracht wordt dan te groot en dat heeft weer gevolgen voor de benodigde grootte van de 

staart, hier over later meer. 

 

Pauwstaarten? Rond! 

Een pauwstaart moet van alle zijden bezien rond zijn, niet alleen van opzij, maar ook van 

voren, en van achteren. Dus niet alleen het lichaam, maar ook de staart. 

Het lichaam wordt hoog opgetrokken gedragen en ondersteund door een paar wijd uit elkaar 

staande, korte beentjes die, van opzij bezien, meelopen met de lichaamslijn. Het lichaam 

moet, in theorie, net zo hoog, als breed en diep zijn, maar dat zijn zeldzaamheden, met name 

de juiste breedte is lastig te realiseren. Er zijn mogelijkheden om de zo gewenste ronding te 

accentueren. 

Eén daarvan heeft betrekking op de vleugels , waar vroeger in de standaard stond dat deze 

breed en groot moesten zijn, wordt nu juist smal, dun , klein en hoog opgetrokken gewenst, 

volledig opgenomen in de lichaamsbevedering, Immers , een tennisbal ( ook rond…)  heeft 

toch ook geen vleugels die er opzij aan zitten? 

Een dominant opaal van  

Bert Kaspers. In Nederland 

niet erkend. 

Een blauw gekraste van  

Hans van Diepen, met veel 

diepte. 

Een blauwzilver gebande van  

Siggi Jopp uit Zwitzerland. 



Een ander aspect dat een rol speelt is de bevedering. Die moet aalglad om het lichaam zitten, 

op borst en buik naar beneden gericht, de vleugels dus volledig afdekkend. De bevedering 

moet dusdanig zijn dat de tenen van de pauwstaart nog juist zichtbaar zijn. 

In deze ronding kan natuurlijk heel erg veel fout zijn, ik noem u er een paar: 

- Te smal lichaam 

- Te weinig lichaam voor de vleugels ( diepte!) 

- Te vlakke borst 

- Borstnaad 

- Zichtbare vleugelbogen, te dikke vleugels 

Karakteristiek? De Staart! 

Natuurlijk is de enorme verenpracht hét kenmerk van de pauwstaart. Waar bij vrijwel alle 

duivenrassen 12 staartpennen gangbaar is, kan een pauwstaart er wel 45 hebben, maar dat 

aantal speelt in de praktijk geen rol : liever 30 brede dan 45 smalle pennen. De meeste dieren 

hebben circa 32 staartpennen. Hoewel kenmerkend voor het ras, komt de staart in de 

beoordeling NA het juiste type, hetgeen hiervoor al duidelijk omschreven. 

De staart moet bestaan uit brede, stevige staartpennen, zonder rafels of frisé. Dit laatste was 

vroeger juist raskenmerk, maar maakt een erg slordige indruk en wordt al jaren niet meer 

verlangd. Tegen de achterzijde groeit een zo breed en hoog mogelijk onderkussen, ook 

bestaand uit brede en stevige veren. 

Zeer zeker van belang is ook de vorm van de staart, in het kader van “rond” moet deze dat 

ook zijn. Ovale staartvormen komen heel veel vaker voor dan men zou denken. De staart 

moet verticaal worden gedragen, zo vlak en hoog mogelijk, maar niet helemaal plat, een tikje 

hol. De veren moeten aaneengesloten liggen, de middelste bovenop, naar buiten toe 

dakpansgewijs aflopend. 

Al eerder heb ik de aandacht gevestigd op een hoog aangezette staart en dat is moeilijk in 

woord uit te leggen, de hoek tussen kopligging en staartdracht moet zo klein mogelijk zijn. Als 

dat het geval is kan genoegen worden genomen met veel minder veerlengte en zijn de 

slagpennen ook veel korter, iets wat ook een steven is. Op de bijgevoegde plaatjes zal ik 

proberen dat visueel duidelijk te maken. 

Wat is nu de juiste grootte van de staart? Het is zeer zeker niet zo dat de duif met de grootste 

staart de beste is, het gaat om de juiste verhouding tussen lichaamsgrootte en staartgrootte, 

ook dat moet in balans zijn. De standaard vraagt om een kleine tot middelgrote duif, hoe groter 

een duif, hoe groter dan ook de staart in verhouding moet zijn. Een klein, kogelrond duifje kan 

met veel minder genoegen nemen. Exacte maten zijn niet voorhanden.  De grote uitdaging ligt 

in een klein duifje met een zo groot mogelijke staart. 

Kleur, tekening en het belang daarvan  

Er is geen ras ter wereld waarin meer kleurslagen worden gefokt dan bij de pauwstaart, niet 

dat ze hier bij ons allemaal erkend zijn, maar het aantal is ontzettend groot. Als je bedenkt dat 

er naast de basiskleuren allerlei factoren als poeder, pale, schimmel, kras, opaal, indigo 

bestaan en dan vaak nog in combinatie met elkaar, bestaan dan weet u dat het aantal enorm 

is. 



En dan zijn er nog een 3 tal tekeningvarianten, naast de eenkleurigen (roeken), te weten: 

- Schildgetekenden ( wit met een gekleurd vleugelschild) 

- Kleurstaarten ( wit met een gekleurde staart)  

- Witstaarten ( gekleurd lichaam met een witte staart) 

Aan de tekening worden geen bijzondere eisen gesteld, maar een dergelijk dier moet wel 

duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. 

Al deze kleurenpracht is, vanaf het moment dat er importen op wat grotere schaal vanuit de 

USA en Canada naar Europa plaats gingen vinden, over vele fokkers verspreid. 

Waar vroeger de witroeken de toon aangaven, zijn er nu in alle denkbare kleurtjes en 

tekeningvarianten pauwstaarten voorhanden. En, ook dat zal u niet verrassen, er wordt 

continu gewerkt aan nog meer kleurtjes, ik heb ze al gezien in zwart gezoomd ( zoals bij de 

Oosterse Meeuw) en rood zwartvleugel ( zoals bij de Vinkduif). 

Hoewel kleur en tekening bij de pauwstaart ondergeschikt zijn komen er in diverse kleuren 

toch mooi gekleurde exemplaren voor, met name in zwart, blauwzilver en de poedervarianten. 

Het is ondoenlijk om alle kleuren volledig uit de doeken te doen, wel kan ik u vertellen dat er 

echte toppers voorhanden zijn in vele kleurslagen en dat het echt niet meer zo is dat witroek 

de toon aangeeft. 

Vaak vragen fokkers “ waar kan ik dit en dat kleurtje aan paren “, het antwoord is dan steeds 

weer “daar kijk ik niet naar, eerst komen type, stand en staart”, met als gevolg dat het telkens 

weer een verrassing is wat er geboren wordt en dat is op zich ook weer leuk, toch? 

Oogkleur? 

De oogkleur is bij de pauwstaart volstrekt onbelangrijk, daar waar vroeger een geel of oranje 

oog in een gekleurd veerveld al direct een “O” opleverde, wordt daar nu heel soepel mee 

omgesprongen en dat is ook conform de Amerikaans/Engelse opvatting. 

Dieren met een witte kop hebben donkere ogen, dieren met een gekleurde kop hebben parel 

of oranje gele ogen. 

Vooraanzicht van een plaatje in 

Almond van Lance Christensen  

uit USA. 

Een prachtige bruinzilver 
gekraste met pale factor, 
gefokt door Brian Pogue , 
Canada en nu op het hok bij 
John Hartman. 

Dun schimmel, door de spread 

factor toont deze kleurslag de 

schimmelfactor hoofdzakelijk 

rond de kop. 



Hoe beoordelen wij een pauwstaart? 

Bovenstaand is uitvoerig ingegaan op diverse facetten van het ras en ook een volgorde van 

beoordelen. Echter ook hier geldt dat de meest complete duif op het eind de winnaar moet 

zijn. Alleen maar een kogelrond lichaam of alleen maar een prachtige staart mag niet boven 

komen drijven, het gaat ook hier om het grote geheel en dan speelt ook kleur en tekening een 

rol. Een zwarte met een erbarmelijke kleur spreekt niet aan, net zo min als een kleurstaart met 

een gevlekt lichaam.  

Gebruik tijdens de keuring ten allen tijden een loopkooi, in de gewone kooi willen ze graag in 

een hoekje kruipen, verscholen achter hun staart, pas in de loopkooi is zichtbaar of de juiste 

balans, ronding en verhouding aanwezig is. Ook fokkers raad ik aan om gebruik te maken van 

een dergelijke kooi. Je kunt er een kopen, 90 x 90 cm, of je maakt er zelf een van gaas 25 

mm. Fatsoeneer de duif even, haal de rafels uit de staartveren en plaats hem in zo’n kooi, dat 

maakt de selectie aan het eind van het fokseizoen alleen maar eenvoudiger. 

Ik hoop in het bovenstaande niet teveel op details ingegaan te zijn en nog meer enthousiasme 

te hebben gekweekt voor dit aanhankelijke, toch wel exclusieve en uitstekend broedende 

duiven ras. 

Hopelijk veel leesplezier en wie weet………. 

 

John Hartman 


