
 

Tekst en foto’s (archief)  
Gregor Mathieu 

 
Een digitale ontmoeting met Gregor 
Mathieu, België, thans internationaal 
bekend als sierduiven keurmeester en 
succesvol fokker van Brünner Kroppers, 
maar vooral iemand die ondertussen al 
tientallen jaren, in meerdere Europese 
landen, een vooraanstaande rol  speelt 
in de sierduivenhobby.  
 

 
Boven: Gregor Mathieu, aan de slag als keurmeester op de Europese Brünner show te München met 
meer dan 2000 Brünner Kroppers. 
 
Hoe lang doe je al iets met sierduiven en welke ras fokte je reeds? 
 
De eerste contacten met sierduiven heb ik 
natuurlijk via mijn vader gekregen. Alhoewel 
hij zelf niet tentoonstelde, had hij wel vele 
contacten in Nederland. Toen mijn ouders 
zich in 1968 volledig toelegden op het 
fokken van Arabische volbloeden heb ik de 
Holle Kroppers overgenomen en dadelijk 
zowel nationaal als internationaal begonnen 
te showen. Avicultura in de Houtrusthallen in 
Den Haag was voor mij een jaarlijks 
hoogtepunt! 
 
Rechts:  
Een zwartbonte Brünner Kropper. Een topper, is 
steeds bij de besten geweest in B, NL en D. 
 
Toen ik eind der jaren 70 mijn keurmees-
tersdiploma wilde behalen, zijn de Engelse 
Dwergkroppers mijn ras gaan worden. Maar 
toen ik ook professioneel meer en meer 
diende te reizen, werden de vele extra 
kilometers voor de duiven er toch teveel 
aan. Ik werd uitgedaagd door enkele lokale 
liefhebbers om niet enkel kleine duifjes te 



fokken maar de Gentse Kropper aan te durven.... waarbij enkele jaren later het hoogtepunt, 
het behalen van de "Champion Kropftauben" titel in Dortmund, tevens het eindpunt werd. 
Dwergkroppers blijven mij het meest bekoren en omwille van het makkelijker fokken werd 
geopteerd voor de Brünner Kroppers. Een keuze die mij tot nu toe maximale voldoening 
geeft. Op die manier heb ik ondertussen dus bijna 50 (dwerg-)kroppers op de hokken! 

 
Links: Een van de twee hokken voor 
de jonge duiven. 
 
Zou je dit ras aan iedereen 
kunnen aanbevelen en hoe 
zijn ze als fokdieren? 
 
De Brünner Kropper is een fan-
tastisch aangename duif op het 
hok. Zeer aanhankelijk en toch 
vitaal, gezond en zeker goede 
voedsterdieren. Meestal worden 
het eerste weekeinde van maart 
een 18-tal koppels in zwart- 
rood- en geelbont gekoppeld en 
worden deze half juli terug 
gescheiden. 
 
 

 
Rechts:  
De gesloten broedcompartimenten 
zijn ideaal voor het koppelen van de 
broedstellen, maar tijdens het broe-
den zijn de broedhokken open en 
hebben de koppels een vrije 
uitvlucht in het kweekhok. 
 
Ondertussen worden dan een 80-
tal jongen geringd die enkel op 
type (en ook wel karakter) reeds 
zeer snel worden uitgeselecteerd.  
Tijdens de maanden augustus en 
september worden in een tweetal 
boxen nog dikwijls enkele proef-
paringen uitgevoerd. 
 
Ben je een liefhebber die elke 
dag de hokken poetst of heb 
je een bodembedekking? 
 
Ik beschik over een hok van 13 meter waarin twee kweekhokken, twee hokken voor jongen 
en een showhok met babyruimte zijn opgenomen. Daarnaast is er een hok waar enkele 
koppels voedsterduiven zijn ondergebracht om op deze wijze te kunnen beschikken over 
enkele extra jongen van een bepaalde lijn of individuele duif. 
 
Voor de hokken zijn rennen aangebracht die op één meter boven de grond hangen en waar 
de mest door draad heen valt. De bovenzijde is afgesloten. 
De hokken hebben een droge houten vloer zonder bodembedekker en worden wekelijks 
proper gemaakt maar tijdens het fokseizoen worden de broedhokken wel dagelijks gereinigd. 
De broedhokken zijn wel heel ruim, 80 x 60 x 60. Dit heeft het voordeel dat ze vlot kunnen 
paren in de broedhokken en twee nesten kunnen hebben.  
 



Is er bijzondere aandacht voor het 
voer bij dit ras? 
 
Er zijn natuurlijk ontelbare mogelijkheden 
om je dieren te voederen. Ik ben wel van 
oordeel dat wij onze sierduiven allemaal 
veel te zwaar voederen en hierdoor een 
belangrijke overbelasting op het 
verteringsgestel en het beendergestel 
veroorzaken. 30% erwten en 30% maïs 
zijn echt helemaal verkeerd.  
Ik ben een heel ruime tijd in overleg 
geweest met verschillende voederleve-
ranciers, doch de meesten willen niet echt 
inspanningen leveren om iets specifieks te 
produceren. In samenspraak met de 
product manager van Matador heb ik dan 
uiteindelijk een fantastisch voeder ont-
wikkeld dat enerzijds borg staat voor 
voldoende energie om bijvoorbeeld de 
lange benen van onze Brünners sterk van 
bot te maken, maar anderzijds ook een 
teveel aan afvalstoffen vermijdt. Het 
resultaat is een mengeling waarvan niets 
meer gemorst wordt, minder gegeven dient 
te worden en.... de dieren ook nog eens 
minder en mooi rond mest doet produ-
ceren!  
 

 
Boven: Een prachtige roodbonte Brünner Kropper, met verbluffend halsblaaswerk en insnoering. 
 
 

Rechts:  
Een zwartbonte Brünner Kropper.  

Een succesvolle duif in meerdere Europese 
landen. 

 
Hoe sta je tegenover preparaten en 
voedselsupplementen? 
 
Dieren die steeds vast zitten dienen toch 
echt wel voorzien te worden van alles wat 
mogelijk is om ze gezond te houden. 
Het drinkwater hou ik graag zuiver maar 
op het voeder gebruik ik naast mineralen 
en grit toch wel graag een en ander. 
Naast het grit en mineralen geef ik heel 
graag een product op het voer dat de 
goede verhouding kalk/fosfor opti-
maliseert. 
Daarnaast geef ik ook heel graag vloei-
baar biergist, probiotica en oregano op 
het voer. De duiven lusten het graag en 
deze producten bevorderen een goede 
spijsvertering en goed opgroeiende 
jongen. 
 



 
Links: 
Een van de topdoffers hoog bekroond 
in Nederland, België en Duitsland. 
 
Doe je aan preventieve 
gezondheid, zoals enten en 
kuren? 
 
Zoals reeds aangehaald gebruik ik 
zeker probiotica maar ook oregano 
maakt dat de dieren resistenter 
zouden moeten zijn voor ziekten. 
De duiven worden jaarlijks ingeënt 
tegen paramixo en paratyfus. 
Kuren zonder dat de dieren ziek 
zijn lijkt me helemaal te gek....  
 
De Jongeduivenziekte speelt me 
de laatste jaren wel serieus 
parten. Het is steeds na het 
bezoeken van een buitenlandse 
show dat de jongen plots ziek 
worden en dikwijls gaat het zo snel 
dat ze reeds na 24uur gestorven 
zijn.  

 
Onder:  

Een prachtige duivin met ideaal type 
en schitterende kleur en tekening. 
 
 
 

 
Neem je veel aan 
tentoonstellingen deel? 
 
Eigenlijk ben ik een liefhebber die 
vooral geniet van zijn dieren thuis. Ik 
heb absoluut geen interesse in de 
kleinere shows waar van alle rassen 
enkele dieren zitten. Voornamelijk om 
de jongeduivenziekte een beetje in de 
hand te hebben neem ik jaarlijks 
graag deel aan slechts één kleinere 
show. Nadien neem ik wel steeds deel 
aan de Clubshow in Duitsland  waar de 
laatste jaren steeds méér dan 1000 
Brünners waren en natuurlijk ben ik 
ook zeker van de partij op onze club-
show van de "Brünner Club Belgium".  
Tenslotte probeer ik jaarlijks ook 
steeds van de partij te zijn op de 
Nederlandse Bondshow te Nieuwegein. 
Is er toch nog ruimte voor iets extra 
dan is het zeker de VDT show in 
Duitsland!  



 
 

 
 
 
Boven: Ik beschik over een hok van 13 meter 
lengte waarin twee kweekhokken, twee 
hokken voor jongen en een showhok met 
babyruimte zijn opgenomen. Vóór de hokken 
zijn rennen aangebracht die op één meter 
boven de grond hangen en waar de mest 
door draad heen valt. De bovenzijde is 
afgesloten. 
 
 
 
Links: Voor mij één van de mooiste Brünners, 
deze duif van Dieter Müller. 
Brünner AOC (Archief Gregor Mathieu). 
 
 
 
Natuurlijk hebben we enorm veel plezier 
van een goede uitslag zoals toen het 
voorbije jaar (seizoen 2013-2014) zowel 
in België en Nederland de Clubshow werd 
gewonnen of toen in Nurnberg de 
"Deutsche Meister" werd behaald, maar 
evenzeer geniet ik enorm van de 
vriendschappen die in de voorbije jaren 
werden opgebouwd.   
 



Wat doe je met "overproductie"? 
 
Dat is natuurlijk de droevige zijde van onze hobby. Iemand die niet in staat is om te 
selecteren zal het eigenlijk ook niet weten waar te maken in onze hobby.  
Indien we ondanks jaren intense selectie in staat zouden zijn om 5% topdieren te fokken 
zouden we enerzijds misschien wel 'cracks' zijn maar anderzijds dienen we dan toch ons 
aantal dieren onder controle te houden. 
Binnen het Brünnerwereldje is er een enorme bereidheid om anderen te helpen maar dit kan 
enkel positief zijn indien men bereid is om 'goede' dieren af te geven.  
Het is wel belangrijk om mede te delen dat ik zeer intens samen fok met mijn beste 
duivenvriend, Nick Dawyd, uit Engeland. Dit is niet zomaar iets aan elkaar geven, doch 
samen een fokrichting uitbouwen waarbij evenzeer de allerbeste duiven van hok wisselen!  
 
Is er vanuit het buitenland belangstelling voor het ras? 
 
De Brünner kropper is een van de sterk verbreide rassen die overal ter wereld te vinden zijn. 
Binnen Europa hebben de meeste landen een speciaalclub die vooral in Duitsland zeer sterk is 
uitgegroeid tot een internationale club met 400 leden! 
Ikzelf heb ook heel veel contacten met een groot aantal liefhebbers over de gehele wereld en 
werden reeds dieren geëxporteerd naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland maar 
ook naar USA en China. Toch belangrijk om aan te halen dat dit steeds gaat om kleine 
bedragen die voor iedereen haalbaar zijn. 
 
Hoe beschouw je het vervullen van een bestuursfunctie in de liefhebberij? 
 
Het lijkt me logisch dat indien je begaan bent met je hobby dat je er ook iets voor wilt 
betekenen. Je inzetten via een functie in het bestuur is dan zeker positief, doch ik ken vele 
liefhebbers die dit liever niet doen, maar zich wel sterk inzetten bij de opbouw van een 
tentoonstelling enz.... Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. 
Wat ik wel verschrikkelijk vind is dat er binnen vele clubs steeds ruzies zijn of beslissingen 
worden genomen in eigen belang. 
Ikzelf heb steeds functies waargenomen doch ik geniet vooral van de "Brünner Club 
Belgium". Een club die ik vijf jaar geleden samen met een 10-tal enthousiastelingen heb 
opgericht en die er enkel is ter ondersteuning van het ras en de vriendschap van de 
liefhebbers. Daarnaast ben ik ook bestuurslid en 'verantwoordelijke' voor de niet-Duits 
sprekende landen binnen de "Europa Brünner Kröpfer Club". 
 
Voor meer informatie:  
over de Brünner Kropper kunt u terecht bij de  
Brünner Club Belgium, sinds 2010. 
 
Voorzitter Gregor Mathieu,  
e-mail: gregor.mathieu@telenet.be 
Tevens bestuurslid en 'verantwoordelijke' voor de “niet-Duits sprekende 
landen” binnen Europa voor de “Europa Brünner Kröpfer Club". 
 
Van vrijdag 6 t/m zondag 8 november is er in Houthalen (Belgiê) een Internationale 
Brünner Kropper Show, georganiseerd door de speciaalclubs uit België, Frankrijk, 
Engeland en Nederland. Daarnaast is ook een belangrijke deelname verzekerd 
vanuit Duitsland en andere Europese landen. 
 
In Nederland is er een Speciaalclub voor de Bünner Kropper,  
Secretaris: Jouke van de Siepkamp,  
e-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl 
 
 
 
Lees verder voor de laatste (Europese) Standaard van de Brünner Kropper . . . . . 
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Laatste Europese standaard 
van de Brünner Kropper, 
Tekening door:  
Jean Louis Frindell. 
 
Entente code SBI: CZ / 330 
 
Land van oorsprong 
Tsjechië (Brno/Brünn) 
 
Algemeen voorkomen 
Kleinste en fijnste kropper. 
Opgerichte houding met hoge 
stand, de voorpartij lang en smal. 
In verhouding met de achterpartij 
is deze 2/3 : 1/3. 
Rug en staart vormen één rechte 
afhellende lijn. De ballon is 
kogelrond. De vleugels moeten 
boven de stuit kruisen. 
Karakteristiek is zijn actie. 
 
Raskenmerken 
Kop: Sierlijk, iets langwerpig. 
Voorhoofd slechts weinig gewelfd. 
Van voren gezien tamelijk smal. 
Ogen: Bij wit en geëksterd 
donker. Bij alle andere 
kleurslagen oranjekleurig. 
Oogranden: Smal. Kleur conform 
de kleur van de bevedering. 
Snavel: Middellang en dun. Kleur 
conform de kleur van de 
bevedering. 
Neusdoppen: Fijn. 

Hals: Lang.  
 
Ballon: Kogelrond en hoog aangezet. In de hals licht uitgebogen. Duidelijke taille en goed gesnoerd. 
Borst: Lang en smal. Naar voren tredend borstbeen is toegestaan. 
Rug: Lang, zeer smal tussen de schouders. Met de staart één rechte afhellende lijn vormend. 
Vleugels: Lang, smal en hoog aangezet. De vleugelboegen iets van het lichaam afstaand. Slagpennen 
boven de stuit kruisend. Afstand tussen de onderkant vleugelschild en aanzet dijen is 1 – 2 cm.  
Staart: Middellang en gesloten. Staartdracht normaal. 
Benen: Lang, dicht en recht naast elkaar. De nagels van de tenen elkaar vrijwel rakend. Loopbenen en 
tenen zijn lang en dun. Dijbevedering glad en strak aanliggend. Dijen mogen geen z.g. “kikkerdijen” 
vormen. Nagelkleur bij bont en geëksterd wit. Bij de overige kleurslagen, nagels cf. de snavelkleur.      
Bevedering: Glad en goed aanliggend. 
 
Kleurslagen 
Eénkleurig in wit, rood, geel, dun zilver en Andalusicsh blauw.  
Geband in blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilvergeband, geelzilvergeband. 
Gekrast in blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver-. 
Witgeband in zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-, zilver- en isabel.   
Donkergetijgerd in zwart-, rood-, geel- en blauwzwartgeband. 
Ooievaar in zwart-, rood- en geel-. 
Bont in zwart-, rood-, geel-, zilver-, blauwbontzwartgeband, blauwzilverbontdonkergeband, 
roodzilverbontgeband, geelzilverbontgeband, blauwbontgekrast.  
Geëksterd in zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver. 
Schimmel in blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver. 
      
 
 



 
Ernstige fouten 
Groot en/of plomp lichaam. Zeer brede rug. Te vlakke staart. Te lage stand. Te nauwe of wijde 
beenstand. Z.g. “X-”, “O-”, “stijve-”, “doorgedrukte-“ of “spreidbenen”. Gebrekkige teenstand.  
Bevederde loopbenen en/of tenen. Te weinig bevederde binnenzijde dijen. Te korte hals. Te weinig 
actie. Overgeblazen, te lang geblazen of te scheef geblazen ballon of andere (afwijkende) ballonvorm. 
Brede of hangende slagpennen. Te weinig of scheef kruisen. Spreidstaart. Sterk naar voren tredend 
borstbeen. Donkere snavel bij wit, rood, geel, isabel en geëksterd. Rode oogranden en lichte 
oogranden bij zwart . . .  Ernstige kleur- en tekeningfouten. Bij schimmels zuivere (volledig) witte 
veren in de kropbevedering.  
 
Beoordeling 
Algemeen voorkomen 
Type en stand 
Actie 
Hals- en beenlengte 
Ballon 
Beenstelling 
Kleur en tekening 
 
Ringmaat 7 mm 
 

Met dank aan onze adverteerders:  
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