Welkom bij Aviculture Europe
Geachte lezer,
Voor u ligt de eerste editie van een splinternieuw tijdschrift. Een
nieuw tijdschrift, gericht op een internationale doelgroep en met een moderne
aanpak. Een groep kundige en enthousiaste internationale liefhebbers hebben
namelijk het plan opgevat om een digitaal Europees magazine voor duiven- en
pluimveehouders te laten verschijnen. Geen concurrentie voor bestaande bladen
dus en juist met respect voor die bestaande bladen willen wij proberen om een
extra dimensie aan te boren; een nieuwe mogelijkheid om meer mensen voor onze
prachtige hobby te interesseren. Op onze eerste mailing werden al veel positieve
reacties ontvangen, zodat we met vertrouwen zijn gestart.
Voor wat betreft de naamgeving meende de redactie dat met het woord
AVICULTURE juist internationaal het beste wordt aangegeven waar wij ons op willen
richten. Het is in vrijwel alle talen herkenbaar en om die reden ook het oudste en
nog steeds meest gebruikte woord waar het tijdschriften en (tentoonstellings)
verenigingen aangaande de duiven- en pluimveehouderij betreft. Ter illustratie:
1878: Oprichting van "l’Avicultura d’Anvers" door een Stichting te Antwerpen.
1883- Antwerpse pluimveeliefhebbers besluiten tot oprichting in België van een Societé Nationale
d'Aviculture.
1884 - Eerste tentoonstelling in Antwerpen van "Avicultura”, gehouden volgens een nieuw systeem
van afzonderlijk tentoonstellen. Eerder werd steeds pluimvee per trio ingezonden en gekeurd, en
duiven per koppel.
1886 – De eerste tentoonstelling van de nieuw opgerichte ‘Nederlandsche Vereeniging Avicultura’.
Op vrijdag 5 maart van datzelfde jaar verscheen nummer 1 van de eerste jaargang van ‘De
Nederlandsche Avicultura’, orgaan van de Nederlandsche Vereeniging Avicultura. Het was toen
nog geen zelfstandig blad, maar werd uitgegeven als bijlage bij het blad ‘Floralia’. Het blad was
gewijd aan Hoenderfokkerij, Vogelteelt, Jacht en Visserij.
1889 – Eerste Brusselse tentoonstelling van de "Societé Nationale Belge d'Aviculture" in augustus
1989.
1920 - Eerste uitgave van het "Maandelijks Officieel Bulletijn v/d Koninklijke Antwerpschen Kring
voor Neerhofdierenteelt en Avicultura".

Tot zover een kleine bloemlezing uit de begintijd van de rijke historie van onze
enthousiaste kleindierfokkerij. Inmiddels zijn we ruim een eeuw verder, de behoefte
aan voorlichting is er niet minder om geworden, maar deze tijd vraagt wel om een
andere aanpak met snelle en up-to-date informatie, gebruikmakend van de nu ter
beschikking staande middelen. Toch kunnen we onder verwijzing naar de hiervoor
vermelde historie geen beter passende naam kiezen dan AVICULTURE-EUROPE.
Vandaar dat binnen het redactieteam unaniem besloten werd om ons nieuwe,
supermoderne digitale tijdschrift te sieren met deze zo veelzeggende, klassieke
naam, die onze Nederlands-, Vlaams- en Engelstalige lezers, en in de nabije
toekomst ook de Spaans-, Duits- en Franstalige lezers, allen direct zullen verstaan
en begrijpen. Dit alles bijdragend aan de vriendschap tussen de Europese
kleindierhouders.
Wij hopen dat de kennismaking met ons nieuwe blad u zal bevallen en zullen u
graag verwelkomen als abonnee bij AVICULTURE-EUROPE.
Vanuit zonnig Frankrijk,
Nico van Benten,
Uitgever/Hoofdredacteur.

