advertentie

’t Wordt “plezant met de fazant” op beestig goede
LUSTUMTENTOONSTELLING
29- en 30 oktober in Brugge
Perstekst Nico Blontrock (journalist vrt)

De Angora Kleinveeclub pakt in het weekeinde van 29- en 30
oktober in de Brugse Beurshalle weer uit met een
Neerhofdierenfestival. De organisatoren zijn er aan de tiende
editie toe en hebben in het voorbije decennium een stevige
reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland. Het centrale thema
dit jaar is de fazant. Meer dan 20 fanzantenrassen zullen er dan
ook te zien zijn in de 4.200 vierkante meter grote exporuimte.
Maar de Beurshalle (op wandelafstand van het station van de parkeergarage onder ’t Zand) biedt
dat weekeinde ook onderdak aan meer dan 2000 àndere neerhofdieren. 130 Exposanten lokken er
elk jaar ruim 10.000 bezoekers. De Neerhofdierententoonstelling begint eigenlijk al op donderdag
27 oktober met het binnenbrengen van cavia’s, konijnen, hoenders, duiven, park- en watervogels.
De dag erop, vrijdag 28 oktober, worden alle dieren gekeurd. Zo’n 50 ervaren en erkende
keuringsmeesters geven een ‘schoonheidskwotering’ aan elk neerhofdier. Diezelfde dag, in de
namiddag, maken 1.500 schoolkinderen en tientallen mindervalide senioren kennis met het bonte
dierengezelschap. Op zondag 30 oktober tenslotte wordt de uitslag bekendgemaakt om 17.00 u
van de Provinciale Neerhofdierenwedstrijd en het clubkampioenschap.
De Angora Kleinveeclub maakt er elk jaar een erezaak van om de dieren in optimale
omstandigheden tentoon te stellen. De Beurshalle wordt dan ook letterlijk helemaal aangekleed.
Bovendien gaat er ook aandacht naar heel wat ecologische- en natuurgerichte thema’s. Daarbij
spelen kinderen een belangrijke rol. Want de hoekstenen van de Neerhofdierententoonstelling zijn
“de kinderen, het groen en de natuur”.
Meer dan 2.000 jongeren worden dan ook betrokken bij de jeugdprojecten. Onder hen kinderen
van het derde- en het vierde leerjaar van een zestigtal basisscholen die deelnemen aan een
collagewedstrijd. Het thema van die wedstrijd is ‘Fazant in Boskabouterland’. Voor de middelbare
scholen werd een wedstrijd uitgewerkt waarbij de fazant centraal staat in een tijdskader. In de
Beurshalle is er ook een kinderzoektocht. In de rand van dat alles zijn ook heel wat initiatieven
genomen. Zo is er (ondermeer) de klassieke jeugdfolder, die wordt verdeeld op liefst 6.000
exemplaren en waarbij uiteraard dit jaar aandacht gaat naar de fazant, bekomen de bezoekers
recepten over fazanten (uit ONS KOOKBOEK) aangeboden door de KVLV en het Brugse
Kantcentrum toont er gekloste fazanten. Het Land- en Tuinbouwinstituut werkt mee door onder
andere te informeren over landbouweducatie en over de nieuwe richting (een primeur!) ’Natuur- en
Landschapsbeheer’.
En we geven graag in een notendop nog enkele items mee die aan bod komen op de
Neerhofdierententoonstelling: vogels waarnemen in het bos, de bossen van West-Vlaanderen
en de jacht. Hubertus Vereniging Vlaanderen pakt uit met een gloednieuwe jeugdinfo die
informatie verstrekt over het beheer van de jacht. De officiële opening (met o.m. minister
president Leterme) wordt opgefleurd door het jachthoornensemble van Hubertus Vereniging
Vlaanderen. Er zijn workshops voor de bloemenfreaks, er is een taartenbakwedstrijd. Vogel- en
aquariumverenigingen stellen hun werking voor. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden
op de website www.angora.be De Neerhofdierententoonstelling is open op zaterdag 29- en zondag
30 oktober van respectievelijk 9- tot 19 uur en van 9- tot 17 uur. Kinderen, van welke leeftijd ook,
mogen gratis binnen.
VZW Koninklijke Angora Kleinveeclub
Doornstraat 294 , 8200 Brugge
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Deense Tuimelaars ~ Club Jongdierendag 2005 te Twello
Links: Eén van de fraaiste en
opmerkelijkste dieren op deze
tentoonstelling was deze gele
witpen-witstaart van Martin van
Heeringen.
Rechts: Winnaar werd echter
deze witroek van Henk
Kromkamp, voor een witroek een
formidabel dier, met een
geweldige kop.

Op de tweede
plaats een roodroek van Wim
Halsema.
Een prachtige
doffer, fraai
type en sterke
kop.

Derde plaats, wederom
een dier van Henk
Krom-kamp, een rood
witpen, een duivin,
nog wel behoorlijk in
de rui, maar met
klasse.

De foto’s van de Jongdierendag te Twello op 10 september zijn op de website van de
Deense Tuimelaars Club geplaatst. Bekijk ze op de volgende link:
http://www.homepages.hetnet.nl/~danske/twello05.htm
Met dank aan W.Halsema

VRAAGOPROEP
& AANBOD
De Wageningen Universiteit zoekt hobbydierhouders die hun mening
willen geven over de bestrijding van varkenspest, mond- en klauwzeer
en vogelpest. Stuur een e-mail naar hobbydier@wur.nl en u ontvangt
een korte elektronische vragenlijst en meer informatie over het
onderzoek. Het is heel belangrijk dat wij uw mening horen, want het is
een onderwerp dat in uw belang is. Doe mee en laat uw stem horen.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite. Wij hopen dat ons onderzoek
een goed doel dient.

advertentie

Tekst: Nico van Benten
Duits:
Engels:
Frans:

Sud-Deutscher Weißschwanz
South-German white tail
Queue blanche d’Allemagne du Sud

Deze fraaie, uit Zuid Duitsland afkomstige kleurduif kent volgens
de
ledenlijst
van
de
Nederlandse
speciaalclub
van
kleurduivenfokkers, slechts één fokker in Nederland en één in
België. Het ras heeft nog enkele Duitse witstaartfamilieleden, dat
is op de eerste plaats de Thuringer witstaart, die de schelpkap van
de Zuidduitse mist en de Saksische witstaart die zoals de
Thuringer ongekapt is maar daarentegen wel weer is voorzien van
een imposante voetbevedering.
De Zuidduitse Witstaart is van
het simpele veldduiftype en
stelt weinig eisen. Deze duiven
zoeken zelf een overnachtingsplaats op de balken in de stal
van het boerenbedrijf, daar
broeden ze ook en ondertussen
houden ze de stal “vrij van
spinnenweb”. Het zijn zeer
zorgzame ouders en ze brengen
hun eigen jongen met gemak
groot.
Een
zevental
broednesten met ieder twee
jongen, dus veertien jongen per
broedseizoen zijn geen uitzondering.

Een ander gemak is het eetgedrag van deze duiven, ze scharrelen zelf hun
kostje bij elkaar. Zoals gezegd behoort deze duif tot de groep van
kleurduiven en het spreekt voor zich dat de kleuren het meest belangrijke
raskenmerk zijn. Die kleuren moeten intensief, diep en levendig zijn. Ze
komen éénkleurig, witgeband en witgeschubd voor in de kleuren zwart,
rood, geel, blauw en blauwzilver. Geband alleen in blauwzwartgeband en
gekrast in blauwzwartgekrast. Tenslotte in blauwrozegeschubd en
koperkleurig als bijzondere kleurslagen. De tekening van de witte staart
en snavelsnip met bijbehorende lichtgekleurde bovensnavel (behalve bij

blauw en zwart), geven dit ras een extra contrast. De schelpkap met
bijbehorende rozetten zijn het sluitstuk van dit ras.
Koperkleurige Zuidduitse Witstaart, foto: Piet Steeman

Bij een kleurduif hoort een alert
karakter, wat meestal niet geldt ten
opzichte van zijn verzorgers, maar
het komt ze goed van pas voor het
ontkomen aan roofvogels en kraaien.
Het zal u niet verbazen dat dit ras
over uitstekende vliegeigenschappen
beschikt, men beweerd zelfs dat ze
beter vliegen dan de andere Duitse
witstaarten. Alles bij elkaar een
ideale duif om vrij los te laten vliegen
uit een til, of uit wat vlieggaten vanuit een schuur.

Voor méér informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Nederlandse
Kleurduiven Liefhebbers Vereniging, S. Broersma, Pastoryleane 41,
8804 SB Tzum.
Wij wensen u veel plezier met dit ras.
Copyright ©2005 Aviculture Europe. All rights reserved by VBC

Marchenero Kropper, door: Emilio Blasco, Barcelona Spanje

Het grootste
kippenforum van
Nederland

WAT IS DAT ?!

U denkt misschien: die haan heeft een kamhiel met een paar lelijke
zijspranken!? Ja, dat heeft hij ook, maar dat is in dit geval géén
uitsluitingsfout, maar een ras-eigenschap. Dit is namelijk een Pénedèshaan, een oud ras uit het noorden van Spanje, met twee zeer
opvallende eigenschappen. Ten eerste: de kamhiel heeft een aantal
zijspranken, dusdanig dat het welhaast op een kroontje lijkt. Dat
noemt men de 'clavel', het Spaanse woord voor anjer. Waar elk ander
ras een O(nvoldoende) zou krijgen met zo'n misvormde kam, is het bij
de Pénedèshoenders juist een uitsluitingsfout als die kamspranken
ontbreken! Als tweede ras-eigenschap is te noemen de eikleur; geen
enkel ras legt zulke donkerbruine eieren als de Pénedès.
Foto: archief Aviculture Europe.

IN HET DECEMBERNUMMER VAN AVICULTURE EUROPE ….
o
o
o
o
o
o
o
o

Gaat Elly Vogelaar op hokbezoek bij een kippenfokker
Vertelt Mick Basset over zijn Duitse Faverolles
Zien we de Frankische Landganzen van Jan Willem
Hondelink
Horen we dank zij Otto Boswinkel meer ‘Over Pluimvee’
Komt er een schitterend ras-artikel van Marnick Demeur
over de Zuidduitse Witstaart
En van Nico van Benten over de geschiedenis en fokkerij
van de Krulveerkropper
Zijn er al wat beknopte tentoonstellingsverslagen te
lezen
En nog veel meer…….

Abonnee worden? Kijk op de website bij: ‘abonnementen’.

De Wageningen Universiteit zoekt hobbydierhouders die hun mening
willen geven over de bestrijding van varkenspest, mond- en klauwzeer
en vogelpest. Stuur een e-mail naar hobbydier@wur.nl en u ontvangt
een korte elektronische vragenlijst en meer informatie over het
onderzoek. Het is heel belangrijk dat wij uw mening horen, want het is
een onderwerp dat in uw belang is. Doe mee en laat uw stem horen.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite. Wij hopen dat ons onderzoek
een goed doel dient.
Nina Cohen
Ronald Kik

Wyandotte schilderij door: Emilio Blasco, Barcelona Spanje
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VRAAG & AANBOD
GRATIS ADVERTENTIES VAN ABONNEES

•
•
•

TE KOOP aangeboden:
Brahma hen columbia van
juni/juli 2005
Brahma columbia haan, 3 jaar
oud.
Brahma meerzomig
goudpatrijs hanen van
afgelopen mei.

Foto`s kan ik op verzoek mailen.

TE KOOP voor 5 Euro:
1 Hollandse Kriel haantje.
Hij is 1 jaar oud nu.
Moet weg wegens
overcompleet.
Te veel haantjes anders.
Af te halen te Dalfsen.
BOA@vannoort.nu

laura.freijser@zonnet.nl

GEVRAAGD
Boeken over ganzen
en ganzenteelt.
In alle talen welkom.
janwillemhondelink@hetnet.nl

UW ADVERTENTIE
HIER?
Doorgeven op vbc@xs4all.nl
Gratis voor abonnees!

Er bestaan zoveel soorten en kleuren
pluimvee, en hanen en hennen zijn zo
grappig! Het is een verrukking om ze te
tekenen; met precisie, maar ook met
een vleugje humor en fantasie. Neem
maar eens een kijkje op mijn website
http://users.skynet.be/imagexpression
TE KOOP
Unieke poster met afbeeldingen van
Franse duiventorens
Reuze formaat 68 x 98 cm.
Op zwaar papier, zeer decoratief!
Kijk voor foto + info op
http://www.xs4all.nl/~vbc/

__________________________

Avicultura-tentoonstelling dit jaar in
Het teken van de Engelse rassen!
Kijk op http://avicultura.sierduif.nl

TE KOOP: FK-BEOORDELINGS-KAARTEN

VAN HARTE AANBEVOLEN:

Beoordelingskaarten goedgekeurd door de
Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt
De bekende VBC-Beoordelings-kaarten; kettingpapier dubbele
uitvoering 4 st./12 inch € 5,00 p/100 stuks,
enkele uitvoering € 2,50 p/100 stuks.
Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Toezending per TPG
òf in Delft af te halen
òf levering tijdens een landelijke tentoonstelling.
Uw bestelling is welkom op vbc@xs4all.nl

De reisduivenclub uit Erpe-Mere
houdt reeds voor het tweede jaar
op rij een speciale wedstrijd
waarbij elke beste jonge, elke
beste oude, enz. een gouden
duivenring kan winnen. De
tweede beste krijgen elk een
zilveren ring. De duivenmelkers
hebben uiteraard liever gouden
ringen i.p.v. ‘plastieke’ bekers.
Mischien een idee voor uw
hobbyclub?

ALLE INFORMATIE OP:
http://WWW.KEMPENSHOW.BE/

GEVRAAGD:
Een jonge Orpington kriel haan
in de kleur buff/zwart gezoomd.
Graag een haan geboren in 2005,
ik heb namelijk al een hen,
ook geboren in 2005 en zij is
nog op zoek naar een haantje.
email adres:
tibbe_stabij@hotmail.com

Goudsmid Bart Oste
ostebart@hotmail.com

Kon.Nederlandse Vereniging
AVICULTURA

GEVRAAGD:
UW ADVERTENTIE HIER?
Doorgeven op
vbc@xs4all.nl

Een zilverpatrijs Wyandotte
haan (groot)
janwillemhondelink@hetnet.nl

Gratis voor abonnees!

AANGEBODEN

AANGEBODEN:

3 Raszuivere jonge Zijdehoen krielen
2 zwarte en 1 zilverpatrijs
€ 5 per stuk of 3 voor € 12.
annickrubens@pro.tiscali.be
Ik woon in Noord-Limburg (B)

Brahma krielen in de kleurslag
meerzomig blauwpatrijs, hennen
en hanen van dit jaar. Prijs is 25
euro per trio, voor meer info:
peter.vd.top@solcon.nl
Plaats: Putten.

(Noord-Brabant)

AANGEBODEN:

Enige unieke duivenboeken,
o.a. “Nederlandse Hoogvliegers en
Oud Hollandse Tuimelaars”
Alle informatie is te vinden op:
http://www.xs4all.nl/~vbc/

GRATIS
1 zijdehoen haan (kriel)
Kleur: zilverpatrijs
5 maanden oud
annickrubens@pro.tiscali.be
Ik woon in Noord- Limburg (B)
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