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Een woordje van de redactie…… 
 
 
Geachte lezer, 
 
Wanneer we na een jaar de balans opmaken van 
het digitale blad Aviculture Europe, dan kunnen we 
best trots zijn, op datgene wat we met z’n allen 
hebben bereikt. Daarom dank aan de auteurs, 
fotografen, tekenaars, adverteerders en niet te 
vergeten de abonnees, kortom iedereen die ons 
heeft gesteund dit afgelopen jaar. Ik kan u wel 
verklappen dat het heel hard werken is, maar het 
succes beschouwen we als een beloning voor onze 
inspanning. 
 
 

 

 
Een belangrijke stap is de uitgave van onze Duitse versie. Tegelijkertijd is een 
groot PR offensief gestart om de Duitse abonnee binnen te halen. Hiervoor hebben 
we alle beperkingen en leesbeveiligingen voor dit decembernummer opgeheven. U 
leest het goed; iedereen kan gedurende twee maanden alle artikelen gratis lezen, 
m.u.v. het archief. Dus ook voor de Nederlandstalige lezers die nog géén abonnee 
zijn, is dit een mooie kans om zich te overtuigen van de kwaliteit van ons blad, 
telkens weer zo’n 100 pagina’s groot en full colour. Vóór de uitgifte van het 
februarinummer gaat de beperking ‘alleen te lezen voor abonnees’ er weer op.  
 
Ondertussen lijken de tentoonstellingen bij het opheffen van de ophokplicht en 
hopelijk ook de andere beperkingen, weer succesvol te kunnen gaan draaien. Wij 
zullen de shows weer verslaan en u met prachtige foto’s verrassen. 
 
Rest mij u allen een zeer prettige jaarwisseling toe te wensen, met veel gezondheid 
en geluk voor het nieuwe jaar en natuurlijk het allerbeste voor onze liefhebberij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van Aviculture Europe, 
Nico van Benten  
  



 
 

 
 

 

 
 

 
De beide 

‘Koninklijke’ 
verenigingen 
Avicultura en 
Ornithophilia 

organiseren samen 
de  

 

 

 
 

AVICORNI KLEINDIERENSHOW NEDERLAND 
van 12 t/m 14 januari 2007 in de Groenoordhallen te Leiden 

 
Waarbij ondergebracht de Bondsshow én het  

Jongdierenkampioenschap van de NBS 2006/2007 
Per keurmeester zijn er daarom 2 erecertificaten te winnen 

 
Gevraagd worden: Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Oorspronkelijke 

Duivenrassen, Watervogels, Sierduiven, Konijnen en Cavia’s 
 

Ongekende verkoopbeurs en het grootste prijzenpakket van Nederland 
Veel stands en als vanouds veel internationale belangstelling 

 
Gratis parkeren 

 
Info: N.M.D. van Benten, Edelhertlaan 32, 2623 EL DELFT, tel.: 015-2612187  

e-mail: avicultura@xs4all.nl  
 

Zie ook onze website http://avicultura.sierduif.nl  
 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER SPIEGEL VAN DE FOKKERIJ 
De Spiegel van de Fokkerij is in de loop der jaren een begrip geworden op de 
Ornithophilia tentoonstellingen en uitgegroeid tot een kleine show op zich. 
Uiteraard hebben de samenwerkende verenigingen Avicultura en Ornithophilia voor 
de komende door hen te houden Avicorni Kleindierenshow Nederland hier weer 
graag hun medewerking aan willen geven. 

Ingezonden dieren in de Spiegel van de fokkerij worden beoordeeld op 
fokkerskunst, creativiteit en bijzonderheid. Voor alle diergroepen wordt een prijs 
beschikbaar gesteld; zijn er meer dan 20 inzendingen in een diergroep dan komt 
er een extra prijs bij. Het idee achter ‘de Spiegel’ is om het publiek en ook de 
fokkers in een vroegtijdig stadium te laten zien waar liefhebbers mee bezig zijn. 
Door meer publiciteit aan de vrije creativiteit in onze liefhebberij te geven kan 
sneller een bredere basis worden geschapen. Iedereen kan inzenden. 

De hierboven genoemde aanmoedigingsprijzen worden toegekend door een kleine 
groep mensen uit de liefhebberij. 

Opgave van deelnemende dieren aan deze ‘Spiegel van de Fokkerij’ kan 
rechtstreeks gebeuren bij de diergroepsecretaris van  Avicorni,  
p/a J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein. 
Tel.: 030 – 6064308. e-mail: joukeennel@casema.nl  
Bij opgave wordt u verzocht de gewenste kooimaat te vermelden en zo mogelijk 
een kleine voorgeschiedenis, dus bijv. wat u probeert te bereiken, hoe lang u er al 
mee bezig bent, welke problemen u heeft ondervonden, enz . .  
De kosten voor deelname bedragen € 1,50 per kooi, welke gelijktijdig bij 
inschrijving voldaan moeten worden op Avicultura's tentoonstellingsrekening   
Bankrekening RABO 345608720 te Middelburg. 
 
Het reglement m.b.t. de tijdstippen van in- en uitkooien en de veterinaire 
bepalingen zoals vermeld in ons vraagprogramma gelden ook voor deelname aan 
deze Spiegel van de Fokkerij. 
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DE LIJST 

December 2006: Welk ras is hier afgebeeld? 
 

 
 

Waag een kans om een gratis abonnement te winnen! 
 

Iedereen mag meedoen en raden welk sierduivenras hier afgebeeld staat in ‘De Lijst’. 
 
Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: ‘Oplossing 
december - De lijst’. Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een 
jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*  
 
Oplossing Oktober: FAVEROLLES. 
Ditmaal ontvingen wij helaas ook een groot aantal foute inzendingen; de afgebeelde kip 
in De Lijst van oktober was namelijk géén Orloff, en ook geen Thüringer Baardhoen. Dat 
de kip op het schilderij toch wel goed getypeerd is, bleek uit de vele goede reacties, 
waarbij niet enkel de juiste rasnaam Faverolles werd genoemd, maar daarbij ook de 
kleurslag ‘zalm’ en waarbij sommigen zelfs heel terecht opmerkten dat dit het Franse 
type was. 
Deze Faverolles is geschilderd door: Emilio Blasco (ES). Emilio is internationaal 
sierduivenkeurmeester, maar vooral bekend door zijn duiven- en hoenderschilderijen die 
naast een perfecte weergave van het dier, altijd op een speciale eigen artistieke wijze 
zijn verrijkt.  
 
De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: G. Glastra.  
 
*Slechts 1x per persoon te winnen! 
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DAT IS JAMMER! 

 
Hij viel meteen op, zoals hij daar stond in de tentoonstellingskooi. Zo’n prachtige 
Welsumer haan! Ideaal van type, schitterend van kleur, prachtige staart, 
indrukwekkende kop….. Die zou vandaag wel eens de Kampioen van de Show 
kunnen worden, dachten wij. Totdat hij zich omdraaide en zijn andere kant liet 
zien. En toen zagen we dat hij aan die kant maar een heel klein kinlelletje had. 
Verloren in een gevecht? Of nooit uitgegroeid? We weten het niet, maar met 
twee ongelijke kinlellen kan je geen kampioen van de show worden. En dat is 
dan jammer!  
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
IN MEMORIAM BERT OSKAM 

 
Op 29 oktober 2006 is Bert Oskam, erelid van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
Avicultura, overleden. Hiermee hebben wij 
afscheid moeten nemen van een bekend en 
belangrijk persoon voor de totale liefhebberij. 
Hij was erelid van meerdere verenigingen en 
tevens drager van de erespeld van de 
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers 
verengingen, NBS. Bert was o.a. 20 jaar de 
voorzitter van de Barnevelder Club en ook 
nog eens 20 jaar secretaris van de vereniging 
van Nonduivenvrienden.  
 
Hij was altijd helder en duidelijk in zijn 
mening. Zo stopte hij op 65 jarige leeftijd met 
het penningmeesterschap van Avicultura; iets 
wat hij bij zijn functie-aanvaarding in 1986 
reeds had gemeld.  

Daarbij had hij ook gezegd dat, zolang hij penningmeester was, Avicultura nooit 
verlies zou draaien. En ook daarin hield hij woord en sterker nog, toen hij afscheid 
nam in 1999 was er sprake van een behoorlijke financiële reserve. Dat stond niet 
op de bank, nee dat was verstandig belegd, zoals dat heet.  
Als je bij hem in het Zuid Hollandse Berkel en Rodenrijs op bezoek kwam, kon je 
altijd rekenen op een hartelijke ontvangst. Hij was er bijzonder trots op dat ook de 
vierde generatie van de familie, zijn kleinzoon Lars Oskam, in kippen en duiven 
was geïnteresseerd. Voor deze kleinzoon had hij een fokkerskaart aangevraagd en 
er werd door Lars al op zeer jeugdige leeftijd deelgenomen aan tentoonstellingen. 
Bert was in de fokkerij redelijk fanatiek. Hij streefde het allerbeste na, was 
bikkelhard in zijn selectie en had jarenlang de absolute top van Nonduiven op zijn 
hokken. Het kon dan ook gebeuren dat men hem uitdaagde om het eens in een 
andere kleur dan zwart te proberen. Ook dat was geen enkel probleem voor Bert, 
want het jaar erop waren z’n roden en later z’n blauwen net zo goed. De 
Barnevelders, die hij in het begin samen met zijn vader, en later samen met zijn 
zoon Bastiaan fokte, zijn nog steeds van grote klasse, en ook met zijn collectie 
watervogels behaalde hij menige prijs op de tentoonstellingen. Bert won zo 
ongeveer alles wat er in de liefhebberij te winnen was. Hij had hart voor de 
liefhebberij en was zeer attent in de omgang met mensen waarmee hij 
samenwerkte. Dat was hij bijvoorbeeld voor 'zijn dames' van het Avicultura-
secretariaat tijdens de show; hij droeg ze op handen!   
Grote bewondering heb ik voor de wijze waarop hij zijn jarenlang slepende ziekte 
heeft gedragen, maar waar hij uiteindelijk voor moest zwichten. Wij allemaal 
zullen Bert missen en stellen vast dat het nooit meer zo zal worden als het was.  
In besloten kring, is overeenkomstig zijn wens, inmiddels van Bert afscheid 
genomen. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte in het dragen van 
dit verlies. 
 
Nico van Benten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Horseman Kropper 

 
Op vrijdagavond 3 november 2006 hield Rob Sekhuis een boeiende lezing over de 
Horseman Kropper bij de Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbers Vereniging 
(EZHSV) in Den Haag. Hij trof een volle zaal, met een groot en aandachtig publiek. 
Niet zo vreemd, wanneer je weet dat de Horsman Kropper zoals die in Schotland 
wordt gehouden, veel overeenkomsten heeft met de Haagse tilduif.  

 

  
Foto links: Een jonge Horseman 
duivin in de kleur blauwzilver don-
kergeband, die hier iets voller zou 
mogen blazen. 

Foto rechts: Een jonge veelbeloven-
de blauw zwartgebande Horseman 
kropper. 
 
 

De Horseman kropper is een ras wat snel aan populariteit wint en dat sinds januari 
2005 na een voorlopige erkenning door de NBS, tijdens de Bondsshow bij 
Avicultura, aan een tweede herkansing is begonnen. Een herstart die dank zij het 
enthousiasme van Rob Sekhuis en de steun van de Speciaalclub voor de Zeldzame 
Kropperrassen, waar het ras is ondergebracht, nu wel lijkt te slagen. 
Op dit moment zijn er 40 fokkers in Nederland enthousiast met de Horseman 
kropper bezig en zijn er naar schatting zo’n 700 Horseman kroppers bij die fokkers 
op de hokken. 
 

 

Links: Rob Sekhuis, een man die alle eer toekomt 
als promotor van de Horseman Kropper. Hij heeft 
zich werkelijk vastgebeten in het ras. Heeft vele 
bezoeken aan Schotland gebracht en duiven 
geïmporteerd. Fokt serieus en deelt ze aan 
iedereen uit die belangstelling heeft.  
Hij is bovendien secretaris van de Speciaalclub 
voor de Zeldzame Kropperrassen, een club die 
vrijwel verdwenen was, ofwel ‘wat ingeslapen’, 
zoals sommigen als excuus aanvoerden. Door het 
enthousiasme van Rob heeft de club in korte tijd 
68 leden, proficiat! 
  

In navolging van de Speciaalclub voor Ibirische Sierduivenrassen (SIS), gaat men 
er bij de Speciaalclub voor de Zeldzame Kropperrassen vanuit dat de Horseman 
kropper naast tentoonstellingsduif, ook een vliegduif moet blijven. Dit is een 
wankel evenwicht en verlangd van zowel de vliegduiven- als van de 
tentoonstellingskant de nodige tolerantie. De SIS, een speciaalclub met 350 leden 
heeft bewezen dat het kan, maar er zijn genoeg voorbeelden van rassen die het 
niet gehaald hebben, d.w.z. verloren zijn gegaan als vliegras, nadat men zich 



teveel op het tentoonstellen had toegelegd. Ondertussen zijn er serieuze plannen 
om ook de Gelderse Slenk op de show te brengen. Met deze duiven werd in de 
grotere steden van Gelderland het ‘trek en drijf’ spel werd gedaan, maar ook dat 
loopt terug, dus zou het showen een manier kunnen zijn om de Gelderse Slenk 
weer wat meer onder de aandacht te brengen. 
 
Foto’s: Aviculture Europe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eastleigh (UK) Show October 2006 

 

 
Ian Matthews stuurde een aantal foto’s van zijn Clubhow, die gehouden is op 21 
oktober in Eastleigh, Groot Brittannië. Vooral deze foto vond ik heel bijzonder: het 
is Ted Little, een van de sierduivenkeurmeesters, ‘biddend’ voor de duivenkooien. 
Goed om Ted eens op zijn knieën te zien…..! 
Dankjewel, Ian Matthews. 
 
Kijk voor meer foto’s van Eastleigh in onze rubriek ‘Uitblinkers’. Ik hoop dat u er 
van zult genieten. 
 
Mick Bassett.  
  



   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VERRASSENDE VEERTJES 

 

 

Soms moet je één enkel 
veertje zien om te beseffen 
hoe mooi en gevarieerd 
onze hoenders getekend 
kunnen zijn.  
 
Dit zijn veren van de 
Assendelfter kriel, en wel in 
3 verschillende kleurslagen; 
goudpel (boven), geelpel 
(midden) en zilverpel 
(onder; het veertje zonder 
dons).  
 
In het hele kustgebied van 
West-Europa treft men 
hoenders aan met zulke 
‘gepelde’ veren; van 
Frankrijk (Duinkerken) tot 
aan Denemarken (Esbjerg).  
De Assendelfter Hoenders 
en krielen zijn erkend in de 
kleurslagen goudpel en 
zilverpel: een gouden of 
zilveren  veerkleur (grond-
kleur) met daarop 'pellen'; 
kleine (zwarte)vlekjes aan 
weerszijden van de 
schacht, die de veerrand en 

de schacht niet mogen raken. Dat het niet zo makkelijk is om mooie, losse pellen 
te fokken, ziet u aan de veer links op de foto. Bij de gepelde kleurslagen is de 
tekening van de haan en de hen heel verschillend. De hennen hebben  
peltekening op alle veren, behalve op de kop, de hals en de bovenborst, terwijl 
bij de hanen vrijwel geen gepelde veren aanwezig zijn. Op het eerste gezicht zijn 
de hanen bijna geheel goud-, geel- of zilverkleurig, maar de binnenvanen van de 
slagpennen en de staart van de haan hebben altijd dezelfde kleur als de pellen 
van de bijbehorende hen; in deze 3 gevallen dus zwart. Er zijn ook rassen met 
blauwe, of zelfs witte peltekening; dan zullen de hanenstaarten dus blauw of wit 
zijn. 



 

 
Assendelfter krielhennen van Jan en Fred Gahrman, Zoeterwoude. 
Vlnr: zilverpel, goudpel en geelpel. 
Foto’s: Aviculture Europe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In memoriam 
 
Anna Catharina Banning-
Vogelpoel 
Geboren op 14 april 1920. 
Overleden op 31 oktober 2006 
 
Van kinds af aan had Annie altijd al 
belangstelling voor alles groeit en 
bloeit en was ze gek op dieren. Zij 
was geboren in Amsterdam, maar 
verhuisde na haar huwelijk met 
Gerrit Banning naar Santpoort en 
later naar Waardenburg.  Daar kon 
zij volop haar hobby uitleven, het 
houden van kippen, daar voelde zij 
zich thuis. 

 
In 1960 exposeerde zij voor de eerste keer dieren. Eind jaren zestig ging zij 
op voor het examen C keurmeester hoenders en dwerghoenders. Zij slaagde, 
met lof, de eerste keer, later zei ze hierover: Als je iets doet, moet je het 
goed doen. 



Haar eerste kippen waren Zijdehoenders. Later kwamen er ook andere 
rassen. Zij was een veel gevraagd en geliefde keurmeester, met een brede 
interesse. Sterk betrokken bij het wel en wee van diverse speciaalclubs. Ik 
noem er enige; Zijdehoenclub, Chaboclub, Javaclub, Welsumerclub en de 
Franse Hoender Club. Ook schreef zij veel artikelen voor het blad Avicultura 
en stelde diverse rasbrochures samen. Zij onderhield contacten met het 
buitenland o.a. met de American Bantam Assiociation en vond nog tijd om 
diverse boeken te schrijven, ook Engelstalige, o.a. Japanese Bantams. 
Gedurende al die jaren heb ik een hechte band met mevrouw Banning 
opgebouwd. Als beginnend keurmeester heb ik veel van haar kunnen leren en 
daar ben ik haar dankbaar voor. Ik noemde haar tante Annie. Zo heb ik haar 
altijd ervaren en dat is ze voor mij altijd gebleven.  
Als ze ging keuren was haar man steeds haar vaste begeleider en schrijver. 
Groot was het verdriet toen hij in 1989 overleed. Daarna kwam de desillusie, 
zij had geen rijbewijs, ze afhankelijk geworden van anderen. Maar ze bleef 
niet bij de pakken neerzitten, ze schakelde om en ging met openbaar vervoer 
en als het te ingewikkeld was, belde ze mij en haalde ik haar op. 
Langzaam aan, zeer geleidelijk werd ze minder actief in het pluimveegebeu-
ren. Ze verheugde zich steeds meer op haar verhuizing naar Doorwerth, dicht 
bij haar dochter Anneke. Ook in Doorwerth ben ik nog enige keren bij haar 
geweest en hebben wij gepraat over wat was. Daar vertelde ze ook hoe ze de 
verhuizing ervaren had, hoe ze haar kippen miste. Ik heb het als volgt 
proberen samen te vatten: 
 
Vanuit mijn keuken, kijk ik in de tuin. 
Daar stapt statig een haan. 
Z,n kop een beetje schuin. 
Midden op het grind,  
bij zijn hennen, blijft hij staan 
Pronkend in al zijn pracht. 
De zon scheen stralend en ik dacht 
Ik ga weg 
 
Ik kan geen woorden vinden om 
Te zeggen wat ik voel 
Maar ik bedoel, 
Mijn dieren, ik zal ze zo missen. 
En in mijn herinnering, zie ik steeds, 
voor me, die haan in mijn tuin 
statig pronkend, met zijn kop 
een beetje schuin….. 
 

 
 
oto’s: met dank aan Ruud Kreton. 

86 jaar is ze geworden, in ruste en 

F

met verzorging 
Wat was, is niet meer. De tijd heeft 
haar ingehaald 
De herinneringen blijven, tante 
Annie. 
Bedankt voor alles. 
Bedankt voor wat u voor mij was 
 
Ruud Kreton,  
ook namens de Franse Hoender 
Club. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

NEDERLANDSE VLIEGTIPPLER 
CLUB 

 
Verslag van de 4e jonge 

dieren wedstrijd 
 

26 of 27 augustus 2006 
 

Onder gewoon Nederlandse omstandigheden met hier of daar een buitje werd 
alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen gevlogen. 
De winnaar van de eerste wedstrijd won ook deze laatste. 
P.F. v.d. Werf z´n 3 blauwe tipplers vlogen 14.58 uur. Met schitterend vliegweer 
vlogen ze in grote cirkels regelmatig heel hoog door de aanwezige thermiek. 
Op de 2e plaats vloog het team van 6 witte tipplers van W.Westra 14.10 uur. 
De 3e plaats is voor de 4 dieren van A. Halma die samen vlogen met die van 
Wiebe maar na 13.40 uur naar beneden kwamen. 
Een team van 5 stuks bestaande uit 2 blauwe, 2 blauwbonte n een grijze 
vliegtippler vlogen bij H.G. v.d. Broek 8.21 uur. Het zijn dieren van de 2e ronde 
en staan nog op 5 pennen. Tijdens een stortbui kwamen ze naar beneden. 
Bij H. de Jong vloog een team van 3 rode witpennen 14.45 uur. Hier zou ik heel 
blij mee zijn ware het niet dat ze de nacht in gingen en dus werden 
gediskwalificeerd en das altijd jammer. 

 

Foto's van de tipplers van Auke Halma. Voornamelijk uit de stam van Piet 
van der Werf. Dit jaar reeds 16.35 uur gevlogen tijdens de 4e oude 
dierenwedstrijd. Let op de gezondheid die van deze duiven afstraald. 



 

Zonder scheidsrechter vlogen de volgende deelnemers: 
Hier won het team van Th. Reijers. Een team van een blauwe, een blauwe witpen 
en een blauw roodwitpen bleven 14.05 uur vliegen. Geen mist, droog en weinig 
wind. ‘s Avonds kwam de zon erbij en kreeg Theo ze met moeite naar beneden. 
Wat een mooie dag! 
Een team van 5 jonge tipplers van F. Boonstra vloog 13.05 uur. 4 blauwe 
witpennen en een rode vlogen de hele dag wisselend, dan weer laag, dan weer 
hoog. Al met al een mooie dag en een mooi vliegseizoen. 
W. Vanpoucke vloog met 7 jong dieren, 6 zwarte en een witslag 12.42 uur. 
Verspreid over de dag wisselende buien. ‘s Middags hebben ze even in 2 groepjes 
gevlogen, niet ver uit elkaars buurt, waarom? Om 19.22 uur landde de ganse klad 
op het dak met de vleugels onder de staart juist zoals de Oosterse rollers. Mooie 
vlucht en rap naar binnen, dorst hadden ze wel. 
H.van Elteren vloog met 4 blauwe dieren 10.54 uur. ‘s Morgens enkele buien 
maar ‘s middags kwam het zonnetje erbij en gingen ze mooi hoog vliegen. Het 
laatste uur was het kwakkelen en was het gedaan met de pret, maar schrijft Hans: 
“Ik ben een tevreden mens!” 
J. Tigchelaar had ook 4 jonge tipplers in de lucht, 2 blauwe en 2 grijze hebben 9 
uur gevlogen. ‘s Middags word het droog en zonnig. 15.30 uur beginnen ze te 
zeuren met brede staarten en kleine rondjes. Als ik ze roep met de witte rollers 
dalen ze vlot en zitten met een kwartier in het hok. 8.20 uur vlogen 5 
blauwbanders van J. v.d. Slot. Windstille donkere lucht, ze hebben best wel goed 
gevlogen. Om 15.00 uur zijn ze naar beneden geregend door een zware regenbui 
van 20 minuten. 
Bij S. v.d. Pijl vlogen 4 jonge witte tipplers 3.40 uur. In de loop van de ochtend 
veel regen, 10 over 10 vallen ze alle vier op het hok. Om 12 uur gingen ze weer 
vliegen en kwamen om 20.28 uur naar beneden. 
Ook bij J. Makkinga vlogen 1 blauwe,1 blauwwitpen en een blauwbonte 3.37 uur. 
J. Van Stalle vloog 3.20 uur met 2 zwarte en een zwartwitpen. Na de vorige 
wedstrijd naar de veearts geweest, bleek dat ze uit conditie waren door een 
besmetting met haarwormen. Blijkbaar is de conditie nog niet veel beter alhoewel 
ik de indruk heb dat het aan het beteren is. 
Ook 2 gediskwalificeerde teams: 
W. Kroon startte met 8 rode dieren, maar ze maakten dezelfde fout als de vorige 
wedstrijd en gingen aan de andere kant van het dorp op een dak zitten. Na een 20 
tal trainingen op honger steeds foutloos. Maar zoals de wedstrijdleider al zei: “Je 
kunt ze alles leren maar niets afleren”, hopelijk volgend jaar beter. 
Ook bij H. de Vries ging het fout. Een rode, een gele en een lever waren volgens 
art. 9 meer dan een uur uit zicht.  
 
Einde van een mooi vliegseizoen. 
 
Nog een tip: ga nu na de wedstrijden selecteren en wacht niet tot na de rui want 
dan maak je andere keuzes. Zelfs de meest foute duiven worden dan plaatjes. 
 
Wedstrijdleider: Hidde de Jong, Burgum. 
 
Kijk voor het laatste nieuws en alle wedstrijduitslagen op de website van de N.V.C.  
http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/Update.htm  
 
 



 
Diverse schitterende Tipplers van Jan van der Molen. Een grote verschei-
denheid; blauwbonte Ieren, rode en gele Sheffields. 

 
 
 

Eindstand Generaal kampioenschap vliegseizoen 2006: 
 

De vet gedrukte tijd valt af als minst goede bij vier gevlogen vliegtijden bij de 
jonge dierenwedstrijden! 

 
 
Naam deelnemer: 2e oud 3e oud 4e oud L-Day 1e Jong 2e Jong 3e Jong 4e Jong Eindstand
                
Met scheidsrechter:                
P.F. v.d. Werf 16:15 17:32 19:35 dis 17:38 dis 10:27 14:58 96:25:00
W. Westra 14:40 dis 16:45 14:35 14:28 1:55 15:25 14:10 90:03:00
H.G. v.d. Broek dis 16:38 18:07 19:28  11:25 15:12 8:21 89:11:00
A. Halma 6:50 15:25 16:35 13:45 6:45 8:20 6:15 13:40 81:20:00
H. de Jong 5:27 dis 18:23 17:09 8:06 dis 8:21 dis 57:26:00
J. Wijma 8:15 9:15 12:52      30:22:00
J. Bouma        dis     
                    
Zonder scheidsrechter:          
                    
J. Makkinga 15:20 16:31   17:54 15:18 2:42 15:04 3:37 83:44:00
F. Boonstra dis 15:32 18:06 dis  7:31 13:51 13:05 68:05:00
H. de Vries 13:07 13:13 15:14 12:34 13:27 dis  dis 67:35:00
W. VanPoucke   12:12 12:35  13:30 12:35 12:42 63:34:00
G. Groot 12:55 15:35 13:30 16:02 dis 4:10   62:12:00
J. v.d. Slot 8:18 12:24 6:45 9:05 6:20 10:55 dis 8:20 62:07:00
B. Korthouwer  13:10   9:00 8:50 9:57   40:57:00
H. v. Elteren         12:10 4:05 7:30 10:54 30:34:00
J. Tigchelaar       dis 10:02 10:53 8:50 9:00 29:55:00
J. Speyer dis dis 13:05   6:10 9:13  28:28:00
H.P. Straatsburg 7:15 9:35 dis 10:35 dis dis   27:25:00
S. v.d. Pijll       5:19 2:46 9:07 9:10 3:40 27:16:00
Th. Reyers       dis dis dis 11:40 14:05 25:45:00



G. v.d. Broek 6:21 10:42 7:57 dis    dis 25:00:00
G. Hiemstra dis   14 8:4:35 5    23:20:00
J. v.d. Molen       1 10:2 di  1:30 0 s  21:50:00
T. Awater 1:52 8:18 11:01      21:11:00
W. Kroon 8:07 8:43 dis 3:1 di dis  di5 s s 20:05:00
A.S. Knobbout   18  :11 dis     18:11:00
G.J. Greijdanus           5:3 10:32 5   16:07:00
R. Koolstra dis dis 14:12 dis     14:12:00
A. v.d. Velden  dis 10:39    dis  10:39:00
J. v. Stalle     dis  di 2 3:2  s :28 0 5:48:00
B. Adams       dis      
A. van Greven       dis      
J. Dijksman       dis dis  dis   
M. Khodadadze               
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
TENTOONSTELLINGSKALENDER 2006/2007 
 

NEDERLAND 
http://www.sierduif.nl/rooster.htm
 
BELGIË 
http://www.neerhofdieren.be/VIV/index.htm  
- tentoonstellingen Vlaanderen 
http://www.neerhofdieren.be/AIW/index.htm  
- calendrier des expositions en Wallonië 
 
ZWITSERLAND  
– http://www.sgk.org/index.cfm?Nav=110   
FRANKRIJK - pluimvee 
http://perso.orange.fr/volaillepoultry/expositions.html#expoF  
 
FRANKRIJK – duiven 
http://www.pigeons-france.com/rubriques/evenement/
 
 
DUITSLAND - duiven 
http://www.vdt-online.de/main/index.html  
- termine  
 
DUITSLAND – pluimvee 
http://www.bdrg.de/termine.shtml
 
GROOT BRITTANNIË – duiven 
http://www.zyworld.com/NPA/Shows.htm   

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
CONCOURS NATIONAUX 

 
In de stad Bastogne vindt de Nationale Wedstrijd voor dieren van de 

hoenderhof plaats op 19-20 en 21 Januari 2007. 
Inlich e.cxtingen: M. Michaux http://petitelevage-bastogne.b   

 

 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speciaalclub 

van Ringslagers, de Smijter en het 
Speelderke 

 

Organiseert een Ringslagwedstrijd op 
 

Zondag 21 januari 2007 
 

  

Zaal Den Donk 

Kapelweg 52, in 
Turnhout 

(Zevendonk) België 
  

Kampioenschap 
Benelux 

  
Gevraagd worden alle Rings gerrassen en A C – Klasse la O

Aanmelden vooraf bij Ad Cooymans, 
tel.: **31 (0)73- 5941521 

Inschrijfgeld € ng 10:00 uur  5,00 per deelnemer, aanva
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
MERELBEKE 2006 

 

 
 

Zomaar even een beetje 
vooruitlopen op ons verslag van 
de Show in Merelbeke, België.  
Want is dit geen pláátje?! Kijk 
dat daar staan, alsof ie wil 
zeggen: Nou, wat vind je van 
mij?  
Dit is overigens een Ronquieres 
kalkoen, een overjarige haan. Hij 
was gekeurd door Vic Lambrighs 
en had 96 punten. De eigenaren 
zijn Guido Van Kemzeke en Gert 
Calcoen. En dat is dan weer 
leuk; iemand met ’Calcoen’ als 
familienaam, die kalkoenen fokt! 
 
Het foto-verslag van de show in 
Merelbeke kunt u lezen in onze 
tentoonstellingsrubriek 
‘Uitblinkers’ van ons volgende 
nummer, februari 2007. 
 
Foto: Dirk de Jong. 

  

 
 
 
 
 
 

 
EN ZO DOEN WIJ DAT…… 

 
Veel artikelen, maar ook veel fotomateriaal krijgen wij aangeboden, maar 
natuurlijk gaan onze medewerkers zelf ook graag op pad om mooie reportages te 
maken voor ons digitale blad. Onlangs was ons redactielid Monique de Vrijer (u 
weet wel, van de serie: Over Pluimvee) met haar Brahma’s aanwezig op de 
Brahma Clubdag en kreeg daar toestemming om al die mooie Brahma’s op te foto 
te zetten voor Aviculture Europe. Hulp kreeg ze genoeg, maar het valt toch niet 
altijd mee om de dieren in de gewenste positie te krijgen voor de foto. Als 
opporren niet hielp, probeerde Monique het maar met ernstig toespreken….. Zo 
zag Bettie Oud Ammerveld, een van haar ‘fokkersvriendinnen’, haar bezig en kon 
niet nalaten er een foto van te maken. (Bettie is van de Zijdehoenclub, die 
dezelfde dag aan de andere kant van de hal clubshow had.) 
Dankzij Monique’s inspanningen kunt u een hele serie Brahma’s bewonderen in de 
rubriek ‘Uitblinkers’ van dit nummer. 
 
Bettie, bedankt voor de leuke foto! 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hoger beroep  

 
Rechterlijk pardon voor vijf 

hobbydierhouders  

 
 
 

Zwolle, 7 november 2006, Persbericht SBHN  
 
De Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland en haar advocaten 
Anker & Anker hebben er voor gezorgd dat vijf eerlijke en oprechte 
hobbydierhouders niet worden gestraft. De uitspraak van het vonnis in hoger 
beroep was vandaag in den Bosch. Raadsheer J. Huurman - Van Asten sprak 
een rechterlijk pardon uit voor alle vijf hobbydierhouders. Een uitspraak die 
van grote betekenis is voor deze hobbydierhouders. Geen geldboetes, geen 
voorwaardelijk gevangenisstraffen en geen strafblad. 



 
Op 29 maart 2005 veroordeelde de economisch politierechter G.A.F.M. Wouters 
hen tot buiten proportionele boetes, variërend van 1250 tot 2500 EUR. Eén van 
hen, Kenneth Broekman, kreeg daarbij een voorwaardelijke celstraf van twee 
maanden.  
 
Tijdens het hoger beroep op 24 oktober 2006 eiste de advocaat-generaal J. 
Verdegaal van het Openbaar Ministerie bij vier van deze hobbydierhouders 
conform de eerder opgelegde straffen, maar voor Kenneth Boekman eiste ze 
een hogere geldboete van EUR 2900 en drie maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf.  
 
De stichting is van mening dat onderling respect, vertrouwen en saamhorigheid 
heeft geleid tot deze geweldige uitkomst. Onze vijf cliënten zijn gewone 
mensen die naar eer en geweten hebben gehandeld zoals ze hebben 
gehandeld. Ze hebben gedaan wat zij vonden dat ze moesten doen, omdat ook 
zij ervan overtuigd waren (en dat nog steeds zijn) dat het beleid van de 
overheid - dat er op neer kwam dat gezonde dieren moesten worden gedood 
om met name economische belangen veilig te stellen - onredelijk was. Deze vijf 
voorvechters hebben de basis gelegd voor gewijzigd beleid bij de overheid.  
 
Dit blijkt onder andere ook uit het Persbericht van LNV van vrijdag 3 november 
jongsleden: 
«  Nederland stuurt positiepaper dierziektenbeleid naar Brussel  
 
Citaat: 
‘Met betrekking tot de hobbydierhouderij is een belangrijke ontwikkeling, dat 
door toenemende welvaart en ontvolking van het platteland meer en meer 
burgers gaan wonen in (voormalige) landbouwbedrijfspanden, waardoor in een 
aantal Europese landen de hobbydierhouderij of de kleinschalige houderij, met 
semi-commerciële doeleinden toeneemt.  
 
Door de grote maatschappelijke onrust die ontstond bij het ruimen van 
hobbydieren, is duidelijk geworden dat er aanzienlijk meer dieren hobbymatig 
worden gehouden dan aanvankelijk werd gedacht. Dit heeft er toe geleid dat 
hobbydieren op de politieke agenda terechtkwamen. Deze houderij van dieren 
is niet primair gericht op voedselproductie, maar gaat om het plezier dat 
mensen beleven aan het bezitten en verzorgen van de dieren.  
 
Dat betekent onder meer ook, dat de verhouding die de mensen met hun 
dieren hebben, een geheel andere kan zijn dan die commerciële veehouders 
met hun dieren hebben.  
 
Hobbyhouders ervaren wet- en regelgeving ter bestrijding van dierziekten 
soms als overreguling. Hierdoor is er bij deze groep dierbezitters sprake van 
een geringe acceptatie en draagvlak voor met name 
dierziektebestrijdingsmaatregelen’. 
Einde citaat  
 
 
Martin Hendriksen, voorzitter 
Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland 
Zie ook: Internet: www.helphethobbydier.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helphethobbydier.nl/


 
 
 

 

 
Foto: Bobo Athes 

 
 
 
 


	Zonder scheidsrechter vlogen de volgende deelnemers(

