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Strikduiwe & Uile
Kenmerkend aan strikduiwe, is die vere op die bors wat in die vorm van 'n strik is. Die strikduiwe
het almal basies dieselfde kop vorm met 'n kuif en 'n kort bek. Die rasse in hierdie groep, het elk 'n
besonderse kleur wat hulle van mekaar onderskei en meeste van die rasse het kort vere op die
onderbene en tone. Die Uile het ook unieke kenmerke sover dit die vorm van die vere op die bors
betref.
Die Blondinette, Satinette, Turbit en Afrikaanse Uil kan nie hulle eie kuikens grootmaak nie as
gevolg van die lengte van hulle bekke, dus moet daar van pleegouers gebruik gemaak word.
Hierdie vier rasse is tans redelik skaars in Suid Afrika. Die Ou Duitse Meeu en die Chinese Uil is
baie gewild en is versprei deur die land en dit kan ook toegeskryf word aan die vrugbaarheid van
hierdie rasse.
Satinette

Die Satinette is kort, stewig en kompak met 'n wigvorm van
bo gesien. Die duif is 225mm vanaf die bors tot by die
stert. Die nek is medium lengte, dik en breed by die basis
met 'n geboë ononderbroke maan. Die frontale deel van
die kop is hoog en gerond, met die hoogste deel net voor
die oog. Die Satinette kom in verskillende kleure voor, maar
die algemeenste kleure is die waarvan die duif totaal wit
is, met die vere op die vlerkskild wat omsoom is met 'n
ander kleur bv. Swart, dun, rooi of geel.

Blondinette

Die Blondinette is presies dieselfde tipe duif as die
Satinette, maar die kleure is al wat die twee rasse onderskei. Die bek is gekleurd, bypassend tot die kleur van die
duif. Die kop is swart of watter kleur ookal en alle ander
vere van die duif is omsoom met dieselfde kleur. Die soom
kan swaar, medium of lig wees, maar moet duidelik, egalig
reëlmatig en goed gedefinieer wees op 'n wit grondkleur.
Die veerskagte moet dieselfde kleur wees as die kleur van
die kop en die res van die gekleurde vere.

Turbit

Die Turbit is klein, kompak en kort met 'n regop houding.
Die kop is groot en breed, nie lank nie. Die voorkop is
redelik hoog en rond met 'n vol, bultende frontale gedeelte.
Die boonste bekdeel vorm 'n ononderbroke kurwe, beginnend by die punt van die bek en strek tot by die agterkop
waar dit opwaarts wip en eindig in 'n naaldpuntige kuif.
Die strik is so oorvloedig moontlik en strek vanaf die keelvel tot by die bors. Die duif is wit gekleurd, met gekleurde
vlerkskilde en 10 wit penvere aan weerskante.

Afrikaanse Uil

Die Afrikaanse Uil is klein, kompak, stewig met 'n regop
en lewendige houding. Die kop is rond en vorm 'n halfsirkel vanaf die bek tot waar die kop by die nek aansluit.
Die bek is kort, dik en breed by die basis. Die verlenging
van die beklyn loop deur die middelpunt van die oog. Die
keelvel is goed ontwikkel, vul die hol gedeelte by die keel
beginnende by die punt van die onderbek en eindig in die
bors roset. Die bors roset is goed ontwikkel en is reg in
die middel van die bors.

Ou Duitse Meeu

Die Ou Duitse Meeu is middelmatig groot, kompak en
bekoorlik met sterk meeumerke. Die kop is so rond moontlik, breed met 'n goedgeronde voorkop en 'n goed ontwikkelde kuif wat eindig in rosette aan weerskante van die kop.
Die bek is middelmatig in lengte, lig vleeskleurig en toon 'n
stomp hoek met die voorkop. Die keel toon ietwat van 'n
keelvel met 'n goed ontwikkelde strik. Die basiskleur van
die duif is wit met gekleurde vlerkskilde. 7-10 van die penvere aan elke kant moet wit wees.

Sjinese Uil

Die Sjinese Uil vertoon dapper, wakker en regop met die
oog loodreg bokant die tone met die bors uitgestoot. Die
bek is klein en die beklyn sny deur die onderste helfte van
die oog. 'n Gladde en egalige kraag van omgekeerde vere
omsluit die nek en het 'n vertikale breek agter die kop van
6mm. Op die bors is 'n oorvloedige vertoning van omgekeerde vere wat die bors heeltemal bedek en 'n horisontale
skeidig maak met die vere wat opwaarts en afwaarts strek.
Twee okkkerneut grootte klossies fyn vere word voor die
bene aangetref. Die duiwe is 200-250mm hoog.
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