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DE LIJST
Februari 2007: Welk ras is hier afgebeeld?

Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

Iedereen mag meedoen en raden welk (kriel)hoenderras hier afgebeeld staat in ‘De Lijst’.
Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: ‘Oplossing
februari - De lijst’. Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een
jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*
Oplossing december 2006: NEDERLANDSE SCHOONHEIDSPOSTDUIF.
Ook ditmaal ontvingen wij een groot aantal foute inzendingen; Show homer, Show racer,
Postduif… we moesten dat allemaal fout rekenen.
Deze ‘Broedende Nederlandse Schoonheidspostduiven’ zijn geschilderd door Herman Gorts,
voorzitter van Koninklijke Club De Prachtduif uit Turnhout in België, die op 12 oktober 2003 is
overleden. Herman Gorts was voorzitter vanaf januari 1999. Onder zijn impuls hebben
verschillende nieuwe ideeën in het verenigingsleven van De Prachtduif vorm gekregen. En
daarenboven kon hij op bijzondere wijze mensen enthousiast maken om mee te werken,
waarvoor vele clubleden een blijvende dank willen uitdrukken. Schilderen was naast de
duivenliefhebberij zijn grote passie. Het schilderij “Broedende Nederlandse Schoonheidspostduiven” is daarvan een mooi voorbeeld. Zijn creatieve geest kwam eveneens tot
uiting in het schrijven van cursiefjes met telkens een passende en moraliserende boodschap.
Op deze wijze kon hij de strijd tegen kanker van zich afschrijven maar kon het gevecht niet
winnen. (Tekst en foto: met dank aan Piet Steeman)
De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Martin Treffers (NL)
*Slechts 1x per persoon te winnen!
(advertentie)

BOLLENSTREEKSHOW LISSE
Tijdens de openingsceremonie
van de Bollenstreekshow op
vrijdagavond 23 november 2006,
ontving een zichtbaar ontroerde
Pieter Borst uit handen van de
voorzitter Co Korsuize van P.K.V.
Lisse en Omstreken, de L.A.I.J.
Hogervorst legpenning wegens
bijzondere verdienste voor de
Vereniging Lisse en Omstreken.
Deze Hogervorst legpenning
werd hiermee voor de tweede
keer toegekend.
Zie voor een fotoverslag van
deze show:
Uitblinkers-deel1.
Foto’s: Aviculture Europe.

(advertentie)

Domburg Sportprijzen Holland (DSH)

Sinds jaren dé sportprijzen-leverancier voor alle met zorg vervaardigde sportprijzen.
Vlotlaan 530, 2681 TX Monster. E-mail http://www.promopin.nl/contact.html

PROMOTIE-PINS
Een unieke mogelijkheid om u te onderscheiden.
Een unieke mogelijkheid om anderen te onderscheiden.
Een unieke kans om voor zeer
aantrekkelijke prijzen, over uw eigen
gepersonaliseerde promotie-item te
beschikken.
De mogelijkheden zijn
groot, de prijzen zijn klein.
Het is een belangrijk onderdeel van
ons bedrijf geworden en we doen dat
daarom
onder
de
naam
PROMOPIN.
Natuurlijk kunt u gewoon bij ons
binnenlopen om afspraken te maken,
maar kijkt u ook eens op onze site die
speciaal gericht is op dit onderwerp.
Bezoek www.promopin.nl

VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe mooi en gevarieerd onze
hoenders getekend kunnen zijn.
Dit zijn veren in de koekoekkleur; een kleurslag die bij veel
rassen voorkomt. Het meest
bekend in Nederland is de NoordHollandse Blauwe, die dus niet
echt blauw is, maar koekoek.
Simpel gezegd, is elke donkergrijze veer overdwars getekend
met licht blauwgrijze banden.
Deze tekening behoort onscherp
te zijn, want anders spreken we
van ‘gestreept’.
Foto links: koekoekkleurige veren,
(N-H Blauwe) links 2 hanenveren,
rechts 2 hennenveren.

Bij gestreept (denk aan de Plymouth Rock) moeten de banden scherp begrenst zijn, en
de lichte band is daar ook veel helderder van kleur. Bovendien is daar zelfs het dons
duidelijk gestreept, wat bij de koekoektekening niet het geval moet zijn.

Rechts: gestreepte veren (Plymouth Rock). Vlnr:
hennenveer, hanenveer en donsveer van een haan.

De
‘koekoekfactor’
veroorzaakt
witachtige
banden op de grondkleur van de veer, en kan
dus ook op andere kleuren voorkomen. Zo
kennen we bijvoorbeeld ook geel-koekoek en
koekoek-patrijs.
Omdat de koekoekfactor seksegebonden is en
zodoende bij de (fokzuivere) haan dubbel
voorkomt, zijn de lichte banden bij de haan 2x
zo breed als bij de hen.

Rechts: Koekoekkleurige kuikens, links
haantje, rechts hennetje. Tekening: Wippell
1900.

Zelfs als kuiken is er al verschil in sekse
waar te nemen; vandaar dat er veel
rassen
zijn
gecreëerd
met
de
koekoekfactor, zodat men al direct bij het
uitkomen de kuikens kon seksen. De
hanekuikens hebben een witte vlek op
hun kopje en de hennekuikens hebben
een zwart kopje.

De naam van deze kleurslag is zo gekozen omdat dit kleurpatroon lijkt op de kleur van
de Koekoek. In de Duitse taal heet deze kleurslag ‘gesperbert’, met verwijzing naar de
sperwer, die eigenlijk ook zo’n zelfde kleur en tekening heeft.

Boven: De koekoek.
Foto: met dank aan Vogelopvang
Stichting Vogelklas Karel Schot,
Rotterdam.
Rechts: De sperwer.
Foto Wanda Zwart.

(advertentie)

DE JAGER - MAKELAARDIJ IN ASSURANTIËN
ORGANISATIE
Autoverzekering Op Maat alsmede Zorgverzekering Op Maat zijn beiden ondergebracht in
De Jager Holding B.V. en worden vertegenwoordigd door L.A. de Jager Register Makelaar
in Assurantiën. Daarnaast wordt onder dezelfde vertegenwoordiging De Jager Makelaardij
in Assurantiën B.V. uitgeoefend, die tevens het beheer voert over De Jager Holding B.V.
De Jager Makelaardij in Assurantiën B.V. werkt als onafhankelijk bureau op het gebied van
collectieve schadeverzekeringen en onderhandelt voor u als klant naar betere
mogelijkheden op het gebied van voorwaarden en premies met een aantal
gerenommeerde verzekeraars in Nederland.
De Jager Makelaardij in Assurantiën B.V.
Nassaukade 48
2281 XE Rijswijk
Postbus 1171
2280 CD Rijswijk
Telefoon: (070) 3907240
Fax: (070) 3907232
http://www.autoverzekeringopmaat.nl/index.php?page=organisatie

Chaams hoen zet Chaam en omstreken op
de wereldkaart tijdens Terra Madre en
Salone del Gusto 2006 in Turijn.
(Door Ad Taks)
Een zeskoppige delegatie van stichting ‘Vrienden van de Chaamse
Pel’ (= de culinaire naam voor het Chaams Hoen) heeft met
ongekend groot succes deelgenomen aan de internationale beurs
voor kleinschalig en ambachtelijk geproduceerde voedselproducten.
Samen met enkele andere streekproducten vertegenwoordigeden zij
daar Nederland als land dat op topniveau ambachtelijk en
streekgebonden voedsel produceert. Een jaar geleden werd het
Chaams hoen officieel door Slow Food erkend als ‘culinair
streekproduct’. Slow Food hanteert daarbij de slogan ‘Good, clean
en fair’.
Salone del Gusto
De Salone del Gusto (‘Smaakbeurs’) telde dit jaar maar liefst 200.000 bezoekers.
Producenten van ongeveer vijfduizend verschillende ambachtelijke voedselproducten uit
150 landen lieten de bezoekers kennis maken met hun product. Tevens deelde zij hun
kennis en ideeën uit. Nederland was aanwezig met een drietal producten, waaronder de
Chaamse Pel. Enkele traditioneel geslachte hoenders lagen in een vitrine wat een mooie
gelegenheid was om het Chaamse Pel (hoen) internationaal onder de aandacht te
brengen. Maar vooral de meer dan zeventig kilo meegebrachte ragout vond gretig aftrek.
Proeven werd een ware promotie voor regio Breda en het kerkdorp Chaam in het
bijzonder.

Menig bezoeker, c.q. fijnproever, verbaasde zich over de overheerlijke en verfijnde smaak
van echt (hoender)vlees en spraken hun grote waardering hierover uit. Men wilde graag
weten waar deze “Pollo di Chaam” vandaan kwam. Uiteraard uit “Olande, Contea di Breda,
villaggio di Chaam (Baronie en Markiezaat)”. De delegatie van de vrienden van de Chaamse
Pel leerde de taal snel!
Caponne di Morozzo
Door de contacten die onderling werden gelegd kon het natuurlijk niet uitblijven dat er
onder andere een werkbezoek werd georganiseerd naar Morozzo, een klein dorp wat zo’n
80 km ten zuiden van Turijn ligt. In dit dorp is het eerste presidium door slowfood opgericht
voor het hoenderras “Caponne di Morozzo”.
De
delegatie
van
stichting
“Vrienden van de Chaamse Pel”
hebben een fok- en mestbedrijf
bezocht. Alle ins en outs kwamen
aan bod en er werd heel openhartig kennis uitgewisseld.
Deze leerzame meeting werd
afgesloten met een waar feestmaal met voornamelijk eigen
geproduceerde en bereide streekproducten.
Foto rechts: Caponne di Morozzo.
Binnenkort kunt u in Aviculture
Europe meer lezen over dit ras!

“Het was een zeer indrukwekkende en onvergetelijke ervaring” aldus de eensgezinde
mening van de delegatie van stichting “Vrienden van de Chaamse Pel”. Maar bovenal is
het hen gelukt om met hun cultuur-historisch streekproduct wereldfaam te geven op
culinair gebied.
Bij de foto: De delegatie van
stichting “Vrienden van de
Chaamse Pel” met Veronica
Veneziano, organisator
slowfood foundation.
V.l.n.r.: Vic van de Broek, Jos
Rijvers, Veronica Veneziano,
Jack Rombouts, Ad Taks, Jan
van de Broek en Guido
Schuuring, culinair
ambassadeur van de Chaamse
Pel (The Cook and I).
Later in de week werden zij
versterkt door de drie vrouwen
Karin van de Broek, Lia Rijvers
en Wilma Taks.

______________________advertentie______________________

DE TREKDUIF

De Trekduif (Ectopistes migratorius) was waarschijnlijk ooit een van de gewoonste
vogels ter wereld. Er moeten wel zo’n 5 miljard trekduiven in de Verenigde Staten en
Canada zijn geweest.
Prent uit het boek 'Tauben-rassen' van Emil
Schachtzabel 1908 (herdruk 1925). Archief Mick
Bassett.

Zij leefden in enorme groepen, de grootste groepen
waren wel 1,6 km breed en 5 km lang en bestonden
naar schatting uit 2 miljoen duiven. Het duurde een
paar dagen voordat de groep overgevlogen was. Als
ze overvlogen werd het min of meer donker. Ze
landden ‘s nachts in de bossen om te slapen, en als
ze ‘s morgens weer opvlogen leek het wel of het
gesneeuwd had, vanwege de 5 tot 7 cm dikke laag
uitwerpselen. De Franse emigranten in Amerika
waren de eersten die deze duif de naam Trekduif
(Pigeón de pâsságe) gaven, dit omdat het ‘passeren’
van deze duiven in zulke grote getale zo
indrukwekkend was. De Trekduiven werden intensief
bejaagd vanwege hun eetbare vlees en hun veren. In
de jaren 80 van de negentiende eeuw werd de vogel
duidelijk met uitsterven bedreigd. De Trekduif legt
maar één ei per legsel, dus zodra duidelijk werd dat
het aantal ernstig verminderde, was het eigenlijk al
te laat om dat nog terug te draaien.

Tekening hier onder: Als er zo’n groep duiven overvloog werd het donker!

De laatste Trekduiven in
het wild
De
laatste
twee
broedplaatsen van de Trekduif
waren
in
Michigan
en
Wisconsin, Noord Amerika,
van 1878 tot ongeveer 1885.
Daarna nog één waarneming
uit 1899. De laatste gerapporteerde wilde Trekduif werd
geschoten door een 14 jaar
oude jongen, Press Clay
Southworth in Pike County,
Ohio, op 24 maart 1900. Een aantal jaren later werd deze duif, met de bijnaam ‘Buttons’
(=knopen; de duif was opgezet, waarbij men knopen als ogen had gebruikt) aangeboden aan
het Museum van Ohio, waar het met een plaquette wordt aangeduid als de laatste Trekduif
die in het wild gezien is.
De laatste Trekduiven in gevangenschap
Een groepje trekduiven kwijnde weg in gevangenschap in de privécollectie van Dr. Charles
Otis Whitman. Later doneerde hij de overgebleven duiven aan de Dierentuin van Cincinnati.
Wat begonnen was als een fokprogramma voor de Trekduif, resulteerde in 1909 in nog maar
3 duiven; 2 doffers en 1 duivin. Eén doffer stierf in 1910, de laatste stierf in 1912. Alle hoop
op ooit nog een Trekduif te fokken stierf met hem! De enige overgebleven duiven stierf op 1
september 1914 om 12.30 uur. Ze heette Martha; het laatste exemplaar van de meest overvloedige vogels ooit ter wereld. Ze was genoemd naar de vrouw van George Washington. Ze
was uit het ei gekomen in 1885 en was 29 jaar oud toen ze dood ging.

Ze werd ingevroren in een blok ijs en verzonden naar het Smitsonian Instituut, waar ze werd
opgezet en misschien nog steeds te bewonderen is. Volgens zeggen gaat het Instituut echter
de Vogelhal sluiten; in Amerika hoopt men dat deze beslissing om de vogel niet meer
tentoon te stellen, teruggedraaid wordt.
Links de laatste doffer; rechts
Martha de laatste duivin.

Naturalis Museum in Nederland
heeft 11 opgezette trekduiven,
die u allemaal 3D kunt
bewonderen op
http://ip30.eti.uva.nl/naturalis/d
etail.php?lang=nl&id=39

De zanger John Herald heeft een lied geschreven over de Trekduif, getiteld: Martha, de
laatste trekduif. U kunt de songtekst lezen op http://johnherald.com/martha.shtml en het
lied beluisteren op http://johnherald.com/mp3/passenger_pigeon.128s.mp3
Bronnen: Wikipedia en The Passenger Pigeon Society. Voor heel veel meer interessante
zaken over de Trekduif kunt u kijken op http://www.ulala.org/P_Pigeon/George.html Hier is
werkelijk een wereld aan informatie verzameld over deze uitgestorven duif. Wie de tijd
neemt en zorgvuldig de index bekijkt, zal zeker de antwoorden op al zijn vragen vinden!

Verblekende Kraaikoppen
In het decembernummer van 2005 vroeg een fokker van
Kraaikoppen of er onder de lezers iemand was die hem kon
vertellen wat er aan de hand was met zijn kippen. Na de rui
hebben de oorspronkelijk blauwe Kraaikoppen heel veel witte
veren gekregen. (Foto links) Is er misschien iemand die een
zelfde ervaring heeft gehad, bij een ander ras of kleurslag
wellicht? Of is hier een verklaring voor? vroegen wij.
Het bleef lang stil, maar nu kregen wij de volgende reactie uit
Amerika, van Rose Konold:
“Hallo,
Ik zag de foto’s van uw blauwe dieren met de steeds groter
wordende witte vlekken. Ik fok zelf ook blauwe kippen, maar
die hebben een recessive bontfactor (mottled) in zich, wat
ook zulke witte vlekken veroorzaakt, zelfs bij de heterozygote
(fokonzuivere) dieren. Het begint te voorschijn te
komen als ze 2 jaar oud zijn. Ik heb een foto
meegestuurd (zie rechts) hoewel het bij mijn kippen
nooit zo erg wordt als bij die u. Ik heb ook foto’s
gezien van een auto-immuun ziekte, die ook zulke
witte veren veroorzaakt. Ik bezoek regelmatig de
website www.the-coop.org dat een internationaal
forum heeft waar je vragen kan stellen. Daar zijn de
foto’s van die auto-immuun ziekte te zien”.
Verdere reacties zijn welkom op redactie@avicultureeurope.nl

WWW.BAROEN.NL

Mogen wij ons even voorstellen:
De Baroen is een internetwinkel welke zich richt op hobbyfokkers. Wij proberen ons te
onderscheiden door producten in ons assortiment op te nemen die:
Niet of moeilijk verkrijgbaar zijn in de reguliere handel
Zich onderscheiden in prijsstelling
Wij stellen ons niet ten doel om zoveel mogelijk winst te maken, maar om zoveel mogelijk
fokkers te helpen nog meer plezier te beleven aan hun liefhebberij. Aan onze internetwinkel
wordt zeer veel aandacht besteed. Vooral de samenstelling van ons assortiment vinden wij
zeer belangrijk. Om die reden zijn we altijd op zoek naar nieuwe producten welke interessant kunnen zijn voor onze klanten. De inbreng hierin van (potentiële) klanten stellen
wij zeer op prijs, alleen de klant kan ons vertellen waar ze naar op zoek zijn. Zo zijn wij
bijvoorbeeld een van de weinigen in Nederland die zachte bandringen verkopen in maten
voor vinken tot volwassen grote hoenders.
Bijzonder trots zijn wij op onze anti-Bloedluis producten: Poultry Shield en Diatom. Beide
Engelse producten welke zeer effectief zijn tegen bloedluis, en bovenal gebruiksvriendelijk.
De dieren hoeven bijv. niet uit de hokken genomen te worden tijdens de behandeling. Ook
verblijven met zeer jonge dieren kunnen zonder probleem worden behandeld.
Voor ons volledige assortiment verwijzen wij naar onze website: www.baroen.nl
Omdat wij het belang van het behoud van de (sier)teelt van specifieke rassen en soorten,
en de (ras)verenigingen die zich hiervoor inzetten, zeer groot achten, willen wij deze
verenigingen en hun leden een extra voordeel bieden.

Kortingsregeling verenigingen en speciaalclubs
Wij hebben een promotieregeling ontworpen welke zowel uw leden als uw vereniging
voordelen biedt. In het kort houdt deze regeling het volgende in :
Wij geven:
3% korting op alle producten aan leden. De vaste leden korting geldt in combinatie met
(kortings)acties welke voor alle klanten gelden.*
3% van de omzet op artikelen gekocht door uw leden als schenking aan de club.
Uw club geeft:
Zoveel reclame-uitingen/promotie binnen Uw vereniging als U zelf wilt.
Hoe meer U ons bekend maakt binnen Uw vereniging hoe meer leden bij ons zullen kopen,
hoe meer wij in Uw verenigingskas storten. De kortingsregeling heeft een looptijd van 1
jaar. U kunt na dit jaar zonder enige verdere verplichting de overeenkomst beëindigen.
Indien de regeling door beide partijen als positief wordt ervaren kan een nieuwe kortingsregeling worden afgesproken.
Naast bovengenoemde kortingen, kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat bestellingen
worden verzameld en opgestuurd naar een centraal adres om bijv. op een clubdag op
verenigingsavond worden overhandigd, om zodoende verzendkosten uit te sparen. Ook de
specifieke wensen van leden in de vorm van leverbare produkten en/of andere regelingen
zijn mogelijk.
*Deze korting kan niet worden gecombineerd met kortingen van andere verenigingen. Dus;
als men lid is van 2 verenigingen welke allebei een overeenkomst hebben gesloten, geldt
slechts de korting van 1 van die verenigingen.
Heeft Uw vereniging interesse heeft in een dergelijke overeenkomst, verzoeken wij U
contact met ons op te nemen. Dat kan via e-mail: info@baroen.nl of telefonisch: 0297364645 (tussen 19:30 uur en 20:30 uur) van maandag t/m zaterdag.
Wij hopen dat u ons initiatief op prijs stelt, en zien uw reactie, zowel positief als negatief
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
J. Borgman, De Baroen

Gevestigd in Heeswijk Dinther, Nederland.
De fazanterie herbergt een van de grootste collecties Phasianidae van Europa.
Tel.: +31 (0)413 224102 http://www.derooiehoeve.nl
Salvadori-fazant
In onze vorige Nieuwsbrief stond het
droevige be-richt dat de Salvadori
haar
was
overleden
t.g.v.
de
perforatie van een scherp stuk metaal
dat in zijn maag terecht was
gekomen.
Sneller dan verwacht hebben we via
enkele relaties uit België en Frankrijk
een aanbieding gekregen om vogels
te ruilen.
Het is gelukt om twee onverwante kweek- koppels te kunnen samenstellen van deze
uiterst zeldzame soort fazanten. Vanuit de WPA loopt thans een project om via
DNA-onderzoek na te gaan hoeveel verschillende bloedlijnen er nog van deze vogels
zijn.

Kamhoenders naar Blijdorp
Op 13 september jl. is een koppel groen Javahoen
vanuit de Fazanterie geplaatst in de Zoo
Rotterdam, in het kader van een nieuw project
van de European Jungle Fowl Group (EJFG).
Op dit moment beschikt de Fazanterie zelf over
een tweetal kweekkoppels alsmede nu ook de
Diergaarde Blijdorp. Hier worden ze gehuisvest in
een tropische hal met veel beschutting van groen.
Het project van de EJFG is er op gericht om geen Groene kamhoenders in het
commercieel circuit te brengen maar ze in beschermd milieu te plaatsen zodat en weer
een grote en gezonde populatie Groene kamhoenders beschikbaar komt.
______________________________________________________________
(advertentie)

HOUTEN (NL) VOORJAARSBEURS 3 & 4 maart 2007
 vele branche-verbonden bedrijven
 bekende kweekstations van postduiven
 erkende duivenklinieken
 record aantal sierduivenspeciaalclubs
 vele andere op duivengebied actieve instellingen
Klik op het logo van ProffSport voor meer informatie

GANZENHEIMWEE
U gelooft het misschien niet maar ganzen kunnen heimwee hebben, als ze uit hun vertrouwde omgeving naar een nieuw adres gaan. Ik kende dit fenomeen niet, maar tijdens
een gesprek met Rob van de Steen, een gerenommeerd ganzen- en kalkoenenfokker in de
kop van Noord Holland, kwam dit ter sprake.
Hij had onlangs een enorme Toulouse gent uit het zuiden gekocht. Deze gent liep met zijn
nieuwe vrouw op een stuk dijk met zwemwater en kon na een verfrissend bad niet zelf
tussen de palen van de beschoeiing op de kant klimmen. Rob haalde hem eruit en zette hen
in een grote kist om op verhaal te laten komen. De volgende dag blies hij wel, maar zakte
daarna wat in en liet zijn kop weer zakken. Wat te doen, hij ging toch niet dood?
Gelukkig herinnerde Rob zich een ander geval. Hij had vroeger eens een Chinese
knobbelgans gekocht die steeds maar in de modder bleef liggen. Kwam je dichterbij, dan
liep hij een paar stappen en liet zich weer vallen. Hij was niet ziek maar wat was er dan wel
aan de hand? Teneinde raad de fokker maar gebeld. Na een paar vragen te hebben gesteld,
zei hij: "Je moet niet gaan lachen om wat ik je nu ga vertellen, maar je gans heeft
heimwee". Dit bleek inderdaad het geval te zijn, want na een paar dagen sloot hij zich bij
de koppel aan een heeft nog voor veel nageslacht gezorgd.
Deze wijsheid paste Rob ook bij de Toulouse gent toe, door het vrouwtje ook in de kist te
zetten en wat gebeurde er: de gent ging staan begon het vrouwtje wat in de nek te plukken
en was over zijn heimwee heen. Daarna heeft hij het paar in een andere weide gezet met
een vijver en de problemen behoorden tot het verleden.
Tekst: Jan Willem Hondelink. Foto (volgende blz.): Philippe en Catherine Provins.

DIEFSTAL
helaas geen uitzondering meer
Op de Amerikaanse websites van de diverse speciaalclubs en Kippenforums was onlangs
weer een stortvloed van verontwaardigde reacties te lezen over enige recente diefstallen
op een van de pluimveeshows. Dit maal waren de bekende Zijdehoenfokkers HATTRICK
en EDDY TRAVERS het doelwit en dit was hun tegenactie:
$1000 BELONING
voor degene die ons een tip kan geven aangaande
de persoon of personen die een witte Zijdehoen
hen uit haar kooi hebben ontvreemd
op 14 januari 2007, om ongeveer 7:30 uur op de NEPC Show in West Springfield, Mass.
Deze witte hen kan door ons op haar uiterlijk geïdentificeerd worden.
Mocht iemand deze hen aan u of iemand die u kent te koop aanbieden, of indien u andere
informatie voor ons heeft, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via
hattricksilkies@comcast.net of cudaboyed@aol.com
Een fokker prees de ongebruikelijke veiligheidsmaatregelen die ingesteld waren op de
CROSSROADS show (zie ook onze reportage in Aviculture Europe, bij: Uitblinkers 2):
"Omdat er op de Crossroads show dieren ‘verdwenen’ uit de kooien, werden alle deuren
beveiligd met een bewaker. Als je er uit wilde met een dier, moest je eerst de papieren
overleggen waaruit bleek dat je het gekocht had. Zoiets zouden ze op alle shows moeten
doen. Als je iets koopt, kan je het verkoopbewijs laten zien en als je je eigen dieren mee
neemt, kan dat d.m.v. de inkooipapieren gecontroleerd worden.

Soms, op shows waar ik bezorg was dat een van mijn kippen gestolen zouden worden,
deed ik wel eens een slotje op mijn kooi. Maar iemand maakte me duidelijk dat je
eenvoudig de kooi op kon tillen en dan alsnog het dier meenemen”.
Janet Winnett, een van de partners van combinatie
HATTRICK en eigenaar van de gestolen Zijdehoen hen
(zie foto), zit ook in de organisatie van enige shows in
New England en kan de zaak dus zowel vanuit het
standpunt van de tentoonstellings-organisatie als vanuit
het standpunt van de fokker/inzender bekijken. Zij
antwoordde: "Ik was ook op de Crossroads, en ze hadden
inderdaad die maatregelen, MAAR, net als op de meeste
shows waren er veel uitgangen en die kunnen niet altijd
allemaal constant in de gaten gehouden worden. Je kunt
ook makkelijk een dier in een verzendkist onder de kooien stoppen en later meenemen, bij het uitkooien, als niet iedereen persoonlijk wordt
gecontroleerd. Maar ook ik wil beslist de Crossroads prijzen voor hun veiligheidsmaatregelen. De meeste shows in de USA hebben slechts een zeer klein budget, dus
inhuren van beveiliging, of de aanschaf van camera’s of iets dergelijks, zal niet
uitvoerbaar zijn.”
Op onze vraag of ze nog iets toe kon voegen aangaande haar gestolen Zijdehoen, zei
Janet:
“Ik ben verbijsterd over het aantal mensen, dat me, sinds de diefstal vorige week, verteld
hebben dat er ook van hen wel eens dieren gestolen waren op een of andere show. Maar
ik was het meest verbijsterd over het feit dat we daar eigenlijk nooit iets van horen.

Nikki en ik zijn dan ook vast van plan om iedereen die iets met het showen van
pluimvee te maken heeft, duidelijk te maken dat dit vaker gebeurt dan men denkt, en
we laten dit niet zomaar over onze kant gaan!”
Aviculture-Europe zal zich verder laten informeren over de onvoorstelbare populariteit
in de USA van het houden van kippen als hobby, inclusief het verschijnsel ‘EGGBID’;
een zeer succesvolle online veilingsite, enkel en alleen voor kippen en broedeieren!
Verder hopen wij op uw reacties aangaande het probleem DIEFSTAL en de maatregelen
die er op uw show genomen worden! Uw reacties zijn van harte welkom op
redactie@aviculture.nl
_____________________________________________________________________
(advertentie)

(advertentie)

(advertentie)

Verschil in sekse bij parelhoenders
Een van de meest gestelde vragen over parelhoenders is hoe men het verschil kan zien
tussen hanen en hennen. Dat is inderdaad erg moeilijk te zien. De ‘helm’ en lellen (die rode
dingen onderaan hun wangen) van de parelhoen-hanen zijn wat groter als die van de
hennen, maar dat is toch niet altijd zo duidelijk te zien, zeker niet als ze buiten lopen en in
beweging zijn.
Er is ook enig verschil in de houding van beide seksen. De hennen zijn iets lager bij de
grond, beter gezegd, iets horizontaler van onderlijn, terwijl de volwassen hanen wat
opgerichter van houding zijn, met de borst meer vooruit.
Een andere manier om het verschil vast te stellen, is
door te luisteren naar het geluid wat ze maken. Ook dat
is weer niet makkelijk, aangezien parelhoenders
meestal allemaal tegelijk aan het roepen zijn, zodat je
niet kan zien wie welk geluid maakt.
Maar de vrouwtjes hebben ook een roep met lange
uithalen op twee verschillende toonhoogtes, die de
man-netjes niet maken. In Engelse termen zou dat
moet klinken als ‘buckwheat’, maar als er iets lastig te
omschrijven is, is het de roep van deze dames! De
jonge hennen kunnen vanaf 6 à 8 weken deze geluiden
maken, maar soms doen ze dat pas veel later.

Een paartje parelhoenders. Links is de haan. Foto: Roel Duindam.

ZUID BAÇKA TUIMELAAR
Door: Fred Weinreder
Waar heb ik ze gekocht
Mijn eerste Zuid-Baçka tuimelaars kocht ik in
2001 als Szegediner tuimelaars op een plaatselijke show in Bentheim van Frank Watermeier,
die in Bramsche bij Osna-bruck woont. Een
andere fokker van dit ras is ene Schutpelz die
zijn duiven ook van Watermeier heeft.
Ik kocht daar alles wat ik maar mee kon
krijgen, gele, rode en zwarte dieren en ben ook
nog een aantal keren bij Watermeier op bezoek
geweest om duiven bij te halen.
Inmiddels heb ik in Nederland weer uit deze
duiven verkocht aan Tjeerd Heidbuurt in Almelo
en aan Ben Boekelder in Geldrop.
Wat is mijn doel
Ik ben van plan om mij helemaal toe te leggen
op het fokken van de kleurslag rood, gewoon
omdat ik die het mooist vind. Natuurlijk is de
invloed van de zwarten nog niet geheel verdwenen, dat is te zien aan de roden die vaak nog
wat zwart zijn in de staart en het staartdek en wat donkerder snavels hebben. Mijn eerste
doel is nu de rode kleur door selectie te verbeteren met handhaving van de overige
raskenmerken die ze reeds bezitten.
De beste dieren die ik nu heb zijn de gele duivinnen die ik ook nog wel zal gebruiken totdat
ik dat niveau in de roden heb bereikt.

KIJK HEM EENS TROTS ZIJN!
Op 17-18-19 november 2006 werd ‘The
Crossroads of America Poultry Club show’
gehouden in Indianapolis, Indiana.
Het waren de nationale kampioenschappen
van Amerika, goedgekeurd door de 2
Pluimveebonden,
de
American
Bantam
Association (voor de krielhoenders) en de
American Poultry Association (voor de grote
hoenders). Er moest heel veel werk verzet
worden om de financiering van deze grote
show rond te krijgen.
Vooral de sponsoring was heel belangrijk, want hiermee probeert men gelden vrij te
maken voor het ABA-APA Jeugdprogramma van de gezamenlijke bonden. Dus alles wat
gesponsord werd kwam geheel ten goede aan wat men hier zo toepasselijk noemt: “De
toekomst van de liefhebberij – de jeugd”.
En de jeugd was duidelijk aanwezig op deze show; zij hadden ingezonden: 273 grote
hoenders, 1113 krielhoenders, 123 eenden en 33 ganzen. Alle jeugdinzendingen werden
beoordeeld door een speciaal team van keurmeesters en iedere deelnemer kreeg een
prachtige oorkonde als herinnering aan deze gebeurtenis.

Bovendien werden alle inzenders persoonlijk mét hun oorkonde gefotografeerd.
Natuurlijk kunnen wij niet al die foto’s publiceren (misschien dat Poultry Press dat wel
doet?) maar hier is toch alvast één trotse jonge fokker voor u, glimmend van trots!
Kijk voor een verslag van deze Amerikaanse show, compleet met een groot aantal
foto’s, in ons artikel: Uitblinkers, deel 2.

Het showverslag met bijbehorende foto’s werd mogelijk dank zij de samenwerking met het Amerikaanse tijdschrift POULTRY PRESS.

