ALLERLEI
NIEUWS,
WETENSWAARDIGHEDEN EN
ADVERTENTIES VAN ABONNEES
Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2007

Voor het volgende of vorig scherm, gebruik het muiswiel of de toetsen Pg Up en Pg Dn,
of ↑ en ↓ op het keyboard

Een woordje van de
redactie…….
Geachte lezer,
Het houden van dieren is zo oud als de wereld. De diversiteit van mens en
dier is vrijwel onbeperkt. En de wereld waarop zich dit afspeelt was lange
tijd niet of nauwelijks te overzien. Eerst kwam de informatie via de verhalen
van zeevaarders en natuurgetrouwe tekeningen van onderzoekers. Daarna
kwamen de foto’s en films, zelfs compleet met geluidsdragers.
Maar vooral door het medium internet kunnen we tegenwoordig alles delen met iedereen, waar ook ter
wereld. Aviculture Europe heeft de afgelopen twee jaren met haar digitale tijdschrift een platform laten
ontstaan waarop de wereldburger via internet kennis kan nemen/geven van de pluimvee- en
duivenrassen in de prachtigste variaties.
Wilt u de ingezonden hoenders bekijken op een Australische Show, topduiven bewonderen op een ZuidAfrikaanse tentoonstelling, of met eigen ogen zien hoe een hobbyfokker ergens in Europa zijn foktomen
samenstelt en zijn dieren verzorgt… www.Aviculture-Europe.nl is ‘the place to be’ op internet!
Een unieke website, want alle interviews, rasbeschrijvingen, showverslagen en - niet het minste - de
prachtige foto’s zijn allemaal uniek voor of door Aviculture Europe gemaakt en vindt u nergens anders
op internet. Iedereen die van pluimvee, duiven of sier- en watervogels houdt is welkom om aan te
sluiten, dus aarzel niet langer en meldt u aan als lezer!
Samen met ons fantastische team van medewerkers, zoals onze auteurs, vertalers, correctors,
tekenaars, fotografen en webmaster, hopen wij nog jarenlang op succesvolle wijze aan deze ‘nieuwe
ontdekking van de wereld’ te mogen bijdragen.
Met dank aan alle medewerkers, abonnees en adverteerders,
Namens het team van Aviculture Europe,
Nico van Benten

AVICORNI

driedaagse manifestatie, van de beide
‘Koninklijke’ verenigingen
AVICULTURA en ORNITHOPHILIA
21 t/m 23 dec. 2007 in de
Veemarkthallen te Utrecht
Bij deze show is ondergebracht de Bondsshow NBS
én het Jongdieren-kampioenschap NBS 2007/2008
Per keurmeester zijn er daarom weer 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.

VRAAGPROGRAMMA’s en Info: G.J. de Bruin, J.v.Heemskerklaan 40, 3603 GK MAARSSEN
Tel.: 0031 - (0) 346-566372 e-mail: bruinrooijen@casema.nl
Inzenden en downloaden van inschrijfformulieren kan ook via http://avicultura.sierduif.nl

websites: http://avicultura.sierduif.nl - www.ornithophilia.nl – www.ter.nl
Tijdens de UTRECHTSE DIERENDAGEN
wordt op zondag 23 december door VHM-Events de EXOKNAAG gehouden.

Utrechtse dierendagen met Avicorni en Exoknaag, waaraan iedereen kan meedoen
De beide Koninklijke Verenigingen Avicultura en Ornithophilia organiseren het komende seizoen wederom de
Avicorni Kleindierenshow Nederland. Dit in samenwerking met Exoknaag van VHM-EVENTS, waardoor een
totaalmanifestatie onder de naam: Utrechtse Dierendagen zal ontstaan, die zal worden gehouden van 21 t/m
23 december 2007 in het Veemarkthallen complex te Utrecht. Uiteraard zal ook de Bondsshow van de NBS
weer bij Avicultura worden gehouden en Ornithophilia brengt het bij haar ondergebrachte jeugddieren
kampioenschap van de NBS in, dus voor de sierduiven die zijn geboren in 2007.
Er is alweer het nodige veranderd ten opzichte van de vorige Avicorni Kleindierenshow. Allereerst de locatie;
vanwege het komen te vervallen van de Groenoordhallen in Leiden (een andere geschikte locatie bestaat er
gewoon niet meer in de Randstad) lag het voor de hand om met Ornithophilia terug te keren naar de volledig
gerenoveerde Veemarkthallen in Utrecht. Deze locatie is vanwege zijn centrale ligging en andere faciliteiten
zeer geschikt. Een andere omwenteling is de terugdringing van de tentoonstellingsduur. Uw dieren zijn korter
van huis. Het inkooien is namelijk op donderdagavond en de keuring op vrijdag. De opening is vrijdagavond
om 20.00 uur. Door de samenwerking met Exoknaag zal er een gigantische manifestatie ontstaan, waardoor er
met name op zondag wanneer de Exoknaag-inzenders zullen exposeren, in totaal ruim 12.000 m2 expositie
ruimte zal ontstaan.
Het parkeren is gratis, we hebben prima vervoerslijnen, een zeer ruime hal met veel licht en een uitgebreid
prijzenpakket. Als vanouds zijn wij vooral het trefpunt voor alle sierduivenfokkers van Nederland en
daarbuiten, met zoals gebruikelijk een grote buitenlandse belangstelling. Het enthousiaste team van Avicorni’s
Kleindierenshow is er klaar voor.
Wij hopen hiermee een formule voor langere tijd te hebben geïntroduceerd, waardoor speciaalclubs hun
clubshows voor de komende jaren bij ons kunnen plannen. Ook voor inzenders en bezoekers is er nu een vast
punt ontstaan. Wij zullen er alles aan doen om dit verder uit te bouwen en ook de contacten met onze bekende
buitenlandse inzenders en bezoekers weer aan te halen.
Als u net als wij van mening bent dat al het mogelijke gedaan moet worden om de lange en mooie traditie van
Avicultura en Ornithophilia voor onze liefhebberij in stand te houden dan kunt u daaraan meewerken door
dieren in te zenden op AVICORNI KLEINDIERENSHOW. Graag hopen wij u weer in Utrecht te ontmoeten.
Voor vraagprogramma’s kunt u terecht bij: G.J. de Bruin bruinrooijen@casema.nl
Kijkt u ook op onze website’s: http://avicultura.sierduif.nl en www.ornithophilia.nl

DE LIJST
Oktober 2007: Welk ras is dit?

Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!
Iedereen mag meedoen en raden welk hoenderras hier afgebeeld staat in ‘De Lijst’.
Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van:
‘Oplossing oktober - De lijst’.
Onder de goede inzendingen wordt elke
jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*

twee

maanden

een

Oplossing augustus: Holle Kropper.
De duif op het schilderij is een Holle Kropper, zoals die er in de jaren 50 uit zag.
Hoewel de hedendaagse Holle Kropper nog veel ‘ronder’ is, was het toch duidelijk
om welk ras het ging. Dus er waren deze keer heel veel goede oplossingen.
Het schilderij is gemaakt door: C.J. van Delft in 1951; we hebben helaas geen
verdere informatie over deze schilder. De eigenaar van dit kunstwerkje is G.J. v.d.
Kaay, een bekende Nederlandse duivenkeurmeester.
De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Mirza Baig
*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen
hoe mooi en gevarieerd onze vogels kunnen zijn.
Dit is een veer van een Emoe.
De veren van een emoe hebben geen weerhaakjes
en lijken daarom een beetje op haren. Ze zijn dan
ook veel zachter en buigzamer dan veren van
andere vogels. De bevedering van de emoe is
bruingrijs van kleur. Mannetjes hebben een donkere
nek.
Bijzonder is dat alle emoeveren bestaan uit twee
veren die uit dezelfde schacht groeien.
De veren van een emoe zijn verschillend van lengte en
structuur. De veren op de foto zijn van het lichaam; deze
variëren in lengte van 7 tot 30 cm. De kleinste veertjes van een
emoe zijn slechts 2 cm. lang en erg zacht, maar de langste
veren zijn wel 45 cm. en zijn stugger en stro-achtig.
In Australië er zijn veel emoefokkerijen. Behalve de eieren en
het vlees zijn ook de veren een gewild product. Emoeveren
worden gebruikt voor decoratie en voor het maken van
kunstvliegen om me te vissen.
Foto rechts: Kop van een Emoe haan.
Alle foto’s zijn gemaakt bij Jetty v.d. Hulst en Hans Diehl in
Nederweert.

De Emoe behoort tot de familie der loopvogels (Ratites). Loopvogels kunnen niet meer vliegen maar
hebben lange poten waarmee ze grote afstanden kunnen afleggen in een snelle draf. (Indien nodig een
sprintje van 50 km per uur!) Enige bekende loopvogels zijn, op volgorde van grootte: de Struisvogel
(Afrika), dan de Emoe (Australië), de Helmcasuaris (Australië), de Nandoe (Zuid-Amerika) en ook de Kiwi
(Nieuw Zeeland) behoort tot deze familie, hoewel de Kiwi niet zo groot is.
Emoes eten allerlei planten, zaden en insecten. Ze maken een laag geluid wat klinkt als ‘e-moe’. Net als
bij de Nandoe en de Struisvogel broedt het mannetje de (groene) eieren uit. Het broeden duurt 8 weken
en al die tijd eet en drinkt hij niet. De jongen zijn nestvlieders dus kunnen direct voor zich zelf zorgen,
maar ze worden nog wel een half jaar door de vader beschermd.

DE ‘OHIO NATIONAL’
GESPONSORD DOOR DE ‘OHIO POULTRY
BREEDERS ASSOCIATION’
10 & 11 November 2007
De Show is in Columbus, op de 17e Avenue off I-71. In
het OHIO EXPO CENTRE, op het terrein van de Ohio
State Fair.
Openingstijden:
Vrijdag, 9 november
- 11:00 tot 22:00 uur Inkooien.
Zaterdag 10 november
- Zaal open vanaf 7:00 uur. Keuring begint om 9:00
uur. Sluiting om 18:00 uur.
Zondag 11 November
- Zaal open om 7:00 uur. Huldiging van de
kampioenen. Sluiting om 12:00 uur.
Het Jeugdkampioenschap is op zaterdag en begint om
12 uur.
De ereprijzen van de Jeugdshow
zijn gesponsored door TIZ WHIZ
Zie http://www.ohionational.org/
voor hotels, routekaart en andere
informatie.

TERUG IN DE TIJD – MET EEN UPDATE
In de nazomer van 2000 maakte de redactie, toen nog in dienst van
het ‘papieren’ blad Avicultura, een fotoreportage bij de familie van
Vliet in Voorschoten. Moeder Paula van Vliet en de negenjarige dochter
Marjolein waren enthousiaste kippenfokkers; Paula fokte in die tijd
grote Barnevelders en Marjolein fokte Australorpkrielen.
Op zich niets bijzonders,
zult u denken, maar
Marjolein had zelf ook
een grote Barnevelder
haan, die luisterde naar
de naam ‘Makkie’, een
naam die volgens ons
totaal niet bij het dier
paste, omdat hij ons
meteen aanvloog toen
we de ren in stapten om
foto’s te maken.
Foto links: Marjolein
en Makkie in 2000.
Foto rechts: in 2007.
Marjolein kon deze haan echter zomaar oppakken en op schoot
nemen alsof het een hondje was! Deze grote Barnevelder had
Marjolein destijds als kuiken uit mogen zoeken, en toen het een
haan bleek te zijn – en ook niet moeders mooiste!- mocht hij tóch
blijven vanwege de speciale band die Marjolein en Makkie
inmiddels samen hadden.
Nu, 7 jaar later, waren we weer bij de familie op bezoek. Marjolein
fokt nog altijd Australorpkrielen, nu zowel in blauw als in zwart.

En wie schetst onze verbazing toen ook Makkie nog aanwezig bleek te zijn! Even roepen, en ja hoor, daar
kwam hij al aan, nog altijd laat hij zich graag even knuffelen door Marjolein. Hij wordt wel een beetje
knorrig, zegt ze, en heeft het liefst een hokje voor hem alleen, maar hij loopt ook veel los in de tuin.

Zijn leeftijd is hem nu wel aan te zien; hij
heeft een diepe denkrimpel in zijn kamfront
gekregen en zijn kinlellen beginnen uit te
zakken. De benen worden een beetje stram en
ook de tenen zijn niet meer zo soepel.

Makkie in 2000

Makkie in 2007

Verder groeit er sinds enige tijd boven zijn spoor nog een
tweede spoor, waarmee meteen duidelijk is dat Makkie
ondanks al dat geknuffel nog steeds een ‘echte’ haan is!
(Zie foto rechts)
Marjolein is inmiddels 16 jaar en heeft naast haar school, vriendinnen en alles wat er bij deze heerlijke
leeftijd hoort, nog altijd veel plezier in haar kippen en ze heeft het kippen fokken zeer goed in de vingers.
U zult haar naam zeker nog tegenkomen op de shows!
Tekst en foto’s: Aviculture Europe.

TOP ACCOMODATIE
U denkt toch zeker niet dat duiven hun nest
‘zomaar ergens’ maken? Zij hebben ook
hun voorkeuren, net als mensen. Dus als er
ergens een toplocatie beschikbaar is,
waarom zouden ze die dan niet uitkiezen!
Deze foto is gemaakt in Zuid Afrika. U ziet
een aantal Senegal duiven (Streptopelia
senegalensis) bij een van de typerende
Zuid-Afrikaanse ‘Lodges’ met het erkende
'AA Highly Recommended Accommodation’
schildje.
Tekst en foto: Mick Bassett.

Tip

DRINKBAK

Eigenlijk gemaakt voor honden, maar
deze drinkbak is ook super handig
voor kippen! Zo’n bak valt niet om,
zelfs niet als de kippen op de rand
gaan staan. Makkelijk schoon te
maken en handig om te dragen.
Inhoud 7 liter.
Te koop bij winkels voor dierbenodigdheden of vraag voor een adres
bij redactie@aviculture-europe.nl

1e Europees Raskampioenschap BRAHMA en COCHINS
23-24-25 november 2007- Affligem-Belgie
Zie ook http://users.pandora.be/ludwig.van.roy/europese/informa.htm
Veiling voor Brahma en Cochins !
Op zaterdag 24/11 zal een veiling georganiseerd worden om 17 uur voor de beste Brahma's en Cochins die
te koop gesteld zijn op de tentoonstelling (mits akkoord van de verkoper). Het doel van de veiling is
iedereen, en speciaal de vele Brahma en Cochinliefhebbers die op zaterdag naar Affligem komen voor
deelname aan de fokkersavond, de kans te geven om gelijktijdig te bieden op kwalitatieve dieren die voor
fokkers nuttig kunnen zijn.
Fokkersavond
Om de Brahma/Cochin liefhebbers met elkaar in contact te brengen, geven we deelnemers aan de Europese
wedstrijd de kans om voor de prijs van 20 EUR samen te eten op een "Europese fokkersavond" op zaterdag
24/11 van 20.00 tot 23.00 uur: Soep + voorgerecht + hoofdgerecht + dessert + ... .
Vooraf inschrijven verplicht.
Deze dames
Overnachting
Mogelijkheid om te overnachten in de abdij
van Affligem voor de prijs van 10 euro per
nacht, op ongeveer 3 kilometer van de
tentoonstellingsruimte.
Groepskamers gereserveerd door vzw De
Pajottenlanders voor deelnemers en
liefhebbers van de tentoonstelling; zelf
voorzien in lakens / slaapzak.
Inschrijven voor overnachting bij L. Van
Roy (ludwig.van.roy@pandora.be).
Wie inschrijft krijgt eveneens de
mogelijkheid ontbijt en middagmaal te
nemen in de Bellekouter aan de bijkomende
kostprijs van 11 euro.

zijn NIET te
koop!

NATIONALE TENTOONSTELLING ONETO
7, 8 en 9 december 2007

Oneto let in december op de kleintjes
Op hun Nationale tentoonstelling, die op 7, 8 en 9 december al weer voor de 54e
keer wordt gehouden in de Twentehallen in Enschede zet Oneto de Figurita’s,
Javakrielen en cavia’s extra in schijnwerpers. En in al die jaren was en is de Oneto
ook voor met name fokkers van hoenders en sierduiven een evenement met een
enorme uitstraling. Een show waar je als fokker bij hoort te zijn.
Voor de inzenders maar natuurlijk ook voor de bezoekers is het goed om te weten dat de Oneto in 2007
opnieuw een thema aan de show heeft verbonden: ‘Op de kleintjes letten’. Dat doen we letterlijk en figuurlijk.
De Oneto heeft de Javakrielen, Figurita’s en bij de pelsdieren cavia’s tot themarassen benoemd. De inzenders
van deze rassen maken kans op extra prijzen. Het fraaiste dier bij de themarassen ontvangt een
handgeschilderd Delftsblauw bord met een afbeelding van het betrokken ras. Fokkers van Javakrielen maken
bovendien kans op zeldzame speldjes die door Jan ter Horst worden aangeboden. We hopen bij de Oneto op
een grote belangstelling onder de fokkers van Javakrielen en Figurita’s, want alleen met de inbreng van veel
dieren kan een initiatief zoals ‘Het Themaras’ tot een succes
worden gemaakt. Voor deze rassen wordt een aparte, opvallend
ingerichte plaats gereserveerd in de tentoonstellingshallen. De
speciaalclubs van zowel de Java’s als de Figurita’s verlenen hun
medewerking en zijn (waarschijnlijk) met een eigen stand
aanwezig op de Oneto.
Wat we zeker in stand proberen te houden is de Twentse
gemoedelijkheid en gastvrijheid. We hopen u daarom op de
showdagen te ontmoeten tussen de kooien. U bent bij voorbaat
van harte welkom.
De vraagprogramma’s zijn aan te vragen bij secretaris Gerrit
Aal, Lyceumlaan 15, 7522 GJ Enschede. E-mail: ghaal@home.nl
Informatie is ook te vinden op de website: www.oneto.nl of op
de clublog: http://www.enschede.tctubantia.nl/oneto

EEN NIEUWE, UNIEKE KLEUR BIJ DE
BARNEVELDER KRIELEN
Toen we laatst op bezoek waren bij een bevriende fokker,
viel ons oog op een aantal kooien met daarin een heel
aparte kleur krielen. We kregen te horen dat deze krielen
hier tijdelijk ‘te logeren’ waren, omdat hun eigenaar op
vakantie was.
Maar groot was onze verbazing toen we zagen dat dit een
totaal nieuwe creatie was: zilver zwart dubbelgezoomde
Barnevelder krielen!
Rechts: Een van de oude fokhennen.
Foto: Archief KleindierMagazine.
Eigenaar/fokker: Bert Beugelsdijk.
Bij deze kleurslag hebben we een zwarte zoming op
een zilveren (witte) grondkleur in plaats van op een
kastanjebruine grondkleur. De maker van deze
nieuwe kleurslag is Bert Beugelsdijk, een topfokker
van Barnevelder– en Australorp krielen. Volgens Bert
bestaat deze kleurslag nog bij geen enkel ander ras
in Europa!
Bert is al enkele jaren met deze kleurslag bezig en
zoals u op de onderstaande foto’s kunt zien, is het
reeds behaalde resultaat echt verbazend goed!
In dit nummer van Aviculture Europe kunt u meer
lezen
over
de
creatie
van
deze
prachtig
contrasterende kleurslag bij: Kort - artikel 2- Een
nieuwe unieke kleurslag bij de Barnevelderkrielen.
Links: Drie jonge hennen, broed 2007. Let op de
perfecte dubbele zoming, zelfs in de staartveren! Foto: Aviculture Europe.

TENTOONSTELLINGSKALENDER 2007/2008
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

EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS 2007/2008
Europese Speciaalclub Shows voor Hoenders
Australorp en Australorp krielen, 9 tot 11 november 2007 in Ostrau (D)
Twentse Hoenders en Twentse dwerghoenders, 17 en 18 november 2007 in
Welver (B) (aangevraagd)
Speciaalclub Zijdehoenders en Dwergkuifhoenders, 17 en 18 november 2007 in
Duitsland (aangevraagd)
Brahma, Brahma kriel, Cochin, Cochin kriel, 24 en 25 november 2007 in
Afflichem (B)
Sussex, Sussex kriel, Orpington, Orpington kriel, Dorking, Dorking kriel, januari
2008 in Zuidlaren (NL)
Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2007/2008
Engelse Kroppers en Dwergkroppers, 17 en 18 november 2007 in Zagreb (HR)
Danziger Hoogvliegers, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D) (al
goedgekeurd)
Kortsnavelige Meeuwen, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D) (al
goedgekeurd)
Gentse Kroppers, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D)
Montauban, 8 en 9 december 2007 in Metz (F) (al goedgekeurd)
Komorner Tuimelaars, 5 en 6 januari 2008 in Dachau (D)
Chinese Meeuwen, 12 en 13 januari 2008 in Herford (D)
Raadsheren, 18 tot 20 januari 2008 in Schopfloch (D) (al goedgekeurd)
Wener en Budapester Tuimelaars, 26 en 27 januari 2008 in Barleben (D) (al
goedgekeurd)
Bron: Entente Europeenne http://www.entente-ee.com/

JAN DE JONG ONDERSCHEIDEN MET DOLK-PLAQUETTE
Op 1 juni 2007 is de A.C.Dolk Plaquette uitgereikt aan de bekende
sierduivenkeurmeester en tekenaar en tevens onze gewaardeerde
medewerker Jan de Jong.
Deze prachtige eigenslag plaquette werd aan hem uitgereikt tijdens
het congres van de Sierduiven Keurmeesters Vereniging door Dick de
Boer, de voorzitter van de commissie. Jan de Jong was zeer vereerd
met deze prijs, die toch wel een bijzondere betekenis heeft.

Deze plaquette, genoemd naar de heer Dolk,
een bekende sierduivenkeurmeester uit de
vorige eeuw, wordt uitsluitend toegekend aan
hoog gewaardeerde keurmeesters die tevens
hun sporen hebben verdiend met schrijven of
tekenen. De plaquette wordt maar eens in de
vijf jaar toegekend, afwisselend aan een
sierduiven-, hoender- of konijnenkeurmeester.
Andere grote namen die de Dolk Plaquette
mochten ontvangen zijn: Henk Moezelaar
(1977), Coen Aalbers (1982) Ben Wermer
(1987) Adrie van Wel (1992), Wim Voskamp
(1997) en Jo Vanhommerig (2002).
Foto’s: Aviculture Europe

DE AUSTRALISCHE IMPORTBEPERKINGEN

Door: Tom Bowden

Het jaar 1948 was het laatste jaar waarin sierpluimvee ingevoerd werd in Australië. De reden voor dit
invoerverbod was de dreiging van ziekten als Pseudo-vogelpest (New Castle Disease). Als gevolg hiervan
hebben vele van de uit Engeland en Amerika ingevoerde rassen inmiddels een ‘Australisch uiterlijk’
ontwikkeld.
Links: Dorking haan. Foto: Greg Davies
Rechts: Cochinkriel hen. Foto: Greg Davies.
Commerciële bedrijven hebben wel de mogelijkheid om broedeieren
te importeren, omdat ze de financiële middelen hebben om de zeer
hoge quarantainekosten te voldoen. Enige jaren geleden hebben
een aantal landelijke pluimvee organisaties de Federale Overheid
benaderd om te onderhandelen over een importprogramma, maar
dat lukte niet wegens gebrek aan fondsen.
Afgelopen jaar is deze zaak
opnieuw
opgepakt.
Het
voorstel was om toe te staan
om eieren van zeldzame
rassen te importeren via een
Rijks Quarantaine Station,
alwaar ze bebroed zouden
worden en opgefokt tot ze 10
weken oud zouden zijn. Als de
jonge kippen dan aan alle
verlangde quarantaineregels zouden voldoen, konden ze daarna vrijgegeven
worden. In het voorstel werd uitgegaan van eenheden voor 80 eieren die
tegen een prijs van $A3000 per eenheid beschikbaar gesteld zouden
worden. De totale kosten - naar schatting $A150.000 - voor
quarantaine, uitbroeden, opfokken en dergelijke zouden gelijk blijven,
ongeacht of de broedeenheid maximaal gevuld was. Verder ging men
uit van een uitkomstpercentage van 50%, maar dit is discutabel. Er
waren nog meer complicaties en voor zover ik weet is dit voorstel niet
van de grond gekomen.

Voor hobbyfokkers is het financieel niet haalbaar om mee te doen met zo’n kostbaar project waar nog zoveel
onzekerheden in zitten. De meeste rashoenders in Australië hebben hun eigen Australische eigenschappen
ontwikkeld. Het genetisch materiaal is nog divers genoeg om een goede vitaliteit te waarborgen. Het zijn
juist de zeldzame rassen die in moeilijkheden zijn, vooral omdat ze maar door een handjevol toegewijde
fokkers gehouden worden. Het importeren van ‘nieuw bloed’ zou voor deze rassen echt een enorm voordeel
zijn, maar de kosten die dit meebrengt zouden zo hoog zijn dat het onhaalbaar is voor deze fokkers.
Links: Witte Wyandottekriel, jonge haan.
Rechts: Sussex hen. Foto‘s: Tom Bowden.
Voor duiven is de situatie anders. Er is regelmatig invoer vanuit Europa
en de Verenigde Staten, via Canada. De kosten kunnen in bepaalde
gevallen uitkomen op $A1000 per duif. De dieren moeten voor vertrek 9
weken in quarantaine worden gehouden en na aankomst in Australië nog
eens 6 weken. Daarna worden ze vrijgegeven voor hun nieuwe eigenaars.
De Australische Quarantaine Service verlangt dat er $A35000 wordt
betaald als kostendekking voor de quarantaineperiode, ongeacht het
aantal duiven dat ingevoerd is. Hiervoor werd door de duivenfokkers een
oplossing gevonden door de import gezamenlijk te organiseren. Als er
bijv. 70 duiven worden ingevoerd, zijn de kosten $A500 per duif.
De overige $A500 (om aan het
eerder genoemde bedrag van
$A1000 te komen) gaan op aan
vervoerskosten. (De genoemde
bedragen kunnen iets veranderd zijn; ik vertrouw hier op
informatie van een bevriende duivenfokker die niet zo lang geleden
zelf duiven geïmporteerd heeft.) De afgelopen tijd zijn er heel wat
nieuwe duivenrassen ingevoerd, evenals fokdieren om al aanwezige
rassen te verbeteren. Vergeleken met het pluimvee zijn de kosten
per dier relatief laag. Maar het is vooral een groot voordeel dat er
een volwassen duif kan worden ingevoerd die direct ingezet kan
worden voor de fok. De kwaliteit kan vooraf beoordeeld worden op
foto’s. (lees verder op de volgende pagina)

Vergelijk dat eens met pluimvee, waarvan men dan broedeieren zou invoeren. Voordat de kwaliteit echt
beoordeeld kan worden, moeten ze eerst uitgebroed en opgefokt worden. Met het gevaar dat als de
kippen tijdens de quarantaineperiode een ziekte oplopen, ze allemaal vernietigd worden. Dat zou dit
avontuur inderdaad heel erg duur maken!

--------------------------------------------------------GENEESKRACHTIGE KWARTELEIEREN
Tekst en foto’s: Dirk de Jong
In Spanje en Frankrijk worden kwartels gehouden in de volières bij
de duiven. Ze eten veel insecten en ander kruipend ongedierte en
ook de zaden die op de grond zijn gevallen, wat minder kans op
muizen geeft. Er wordt verteld dat als je de eieren van deze
kwartels eet, je beter bestand bent tegen duivenmelkersallergieën,
zoals een duivenmelkers-long. Als dit toch eens waarheid mocht
zijn! Vele liefhebbers zouden dan weer duiven kunnen gaan
houden.

In België worden kwarteleieren opgekocht voor
kinderen met astma. Geklutste kwarteleieren
geven deze kinderen meer lucht. Een oud
recept tegen verkoudheid en griep is geklutste
kwarteleieren met stout bier (donker bier). Er
zitten blijkbaar stoffen in kwarteleieren die
gunstig werken op de luchtwegen, maar of dit
wetenschappelijk onderzocht is, weet ik niet.
Foto boven: Kwartel hen, wildkleur.
Rechts: Paartje kwartels.

KEMPENSHOW
Kleindierententoonstelling

14 - 15 - 16 december 2007
Vrijdag : 17 - 22 u.
Zaterdag : 10 - 22 u.
Zondag : 10 - 17 u.

Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51, 2250 Olen, Belgie
Hoenders-Parkvogels-Watervogels-Sierduiven-Konijnen-Cavia’s
In organisatie van: Pluiske Dessel, Kleinveebond Geel, Parel der Kempen Westerlo,
Koninklijke Antwerpse Smierelclub Lier, Koninklijke Club De Prachtduif Turnhout,
Kempische Pluimveevereniging Oostmalle, Kleinveebond Borgerhout.
Met steun van : Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw
Na een positieve evaluatie van onze eerste “Kempenshow” hebben wij even kunnen uitblazen. Niet lang
echter. Vele fokkers vroegen ons om hiermee door te gaan… Na een constructieve evaluatievergadering,
besloten de samenwerkende clubs en het bestuur om er opnieuw in te vliegen en de blikken terug vooruit
richten. Leren uit de vele kleine foutjes van vorig jaar en trachten terug een mooie tentoonstelling op te
bouwen.
Van het VIVFN kregen we terug het vertrouwen voor het “ Kampioenschap van Vlaanderen”. Wij zullen de
gekregen prijzen aanvullen tot minimum hetzelfde prijzenpakket van 2006. Het inschrijfgeld wordt niet
verhoogd. We hopen daarmee de fokkers tegemoet te komen.
Wel heeft het bestuur besloten om het aantal dieren te beperken tot maximum 3000. Anders zal de
kwaliteit van de tentoonstelling er op achteruitgaan en dat willen we niet.
Naast het gezellige, lokale clubgebeuren heeft onze liefhebberij ook nood aan iets grotere tentoonstellingen. We vragen de fokkers om ons hierin te steunen met het inschrijven van hun diertjes. Zodoende
steunen jullie ook het samenwerken van verschillende clubs uit de provincie Antwerpen.
Wij proberen er terug iets moois van te maken, maar we hebben jullie allen broodnodig.
Graag tot in december!

Informatie voor bezoekers:
De Kempenshow vzw biedt u een mooie collectie dieren verdeeld in volgende 6 groepen: sierduiven, grote
en kleine hoenders, park- en watervogels, konijnen en cavia’s. Er is een Vlaams Interprovinciale Wedstrijd
aan de tentoonstelling verbonden.
Sommige dieren zullen door de deelnemers te koop worden aangeboden. De verkoop begint zaterdag
vanaf 09.00 uur. Het aanschaffen van de dieren gebeurt via het verkoopbureau. De dieren kunnen eveneens via het verkoopbureau afgehaald worden.
In de hallen van Domein Teunenberg voorzien we een goed uitgeruste cafetaria met een ruim assortiment
aan dranken en snacks. Er is een gratis parkeerterrein rond de gebouwen. Een wegbeschrijving en foto’s
vind je op onze website www.kempenshow.be op de pagina ‘Lokatie’. Noteer de data zeker in je agenda!

Vraagprogramma en inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.kempenshow.be
VECHTHOENSHOW
ondergebracht bij de Kempenshow

Zie voor Extra prijzenschema het vraagprogramma
of www.kempenshow.be
Meer inlichtingen bij Eddy Van Hoof : 014 26 79 28.
Belangrijke mededeling:
Enkele liefhebbers hebben het plan opgevat om terug
een vechthoenvereniging op te richten. Deze zal naar
alle waarschijnlijkheid van start gaan in 2008. Men kan
reeds op de Kempenshow contact opnemen met deze
liefhebbers.
Voor meer info: Van Eynde Danny, Zandkapelseweg
65, 2200 Noorderwijk. Tel: 04780319983

RINGSLAGERS
Door: Mick Bassett
Dit zijn Rijnlandse Ringslagers. Zoals u misschien weet
zijn
er
meerdere
soorten
Ringslagers,
zoals
bijvoorbeeld de Belgische en de Anatolische Ringslager.
De naam ‚Ringslager’ verwijst naar de raseigenschap
van de doffers, om de duivin het hof te maken door
met klappende vleugels in cirkels boven haar te
vliegen.

De grote slagpennen worden nogal rafelig
van dit gedrag, maar op de Duitse
tentoonstellingen wordt dit wel geaccepteerd
als een raseigenschap; duiven die dit niet
hebben (behalve als de veren net geruid
zijn) worden stilzwijgend beschouwd als
‘slechte ringslagers’.
Zelfs bij de tentoonstellings-duiven telt die
vliegcapaciteit mee en bij het uitzoeken van
de broedparen wordt er dan ook echt
geselecteerd op dit bijzondere ‘ringen slaan’,
ongeacht het feit dat deze eigenschap
(behalve dan de rafelige vleugelpennen) niet
zichtbaar is in de showkooi.

De Speciaalclub organiseert ook elk jaar in februari – voor het begin van het
fokseizoen – een ringslagwedstrijd, waarbij de doffers getest worden op hun
kunnen. De beste van elk ras krijgt een ereprijs. In Duitsland worden
Ringslagwedstrijd en tentoonstelling ook wel gecombineerd en krijgen de duiven
een beoordeling op zowel schoonheid als ringslaan.
Zie ook: http://members.aol.com/gutringschlag/
Het ringenslaan doen ze ook in beperkte ruimte, zolang de volière maar minimaal een hoogte van 2
meter heeft, dus er is geen excuus om deze duiven niet de mogelijkheid te geven om hun natuurlijke
gedrag te laten zien.
De Rijnlandse Ringslagers op de foto’s zijn van mijn
buurman; ze mogen elke dag vrij uitvliegen. Duiven
‘zoeken’ toch kennelijk altijd, ondanks dat ze thuis
goed te eten krijgen. Hoewel ik zeker weet dat mijn
buurman ze een goede kwaliteit duivengrit geeft,
valt het op dat ze de mortel tussen de zandsteenblokken in de oude muur heel aantrekkelijk vinden.
Wat vinden ze daar wat ze thuis niet krijgen? Kalk,
cement, mineralen die voor hen een zodanige
smaak hebben om ze te eten, misschien zout, want
een duif is gek op zout.
Misschien moet ik eens uitzoeken waarvan die
mortel gemaakt werd. Weinig huizen hier zijn jonger
dan 1930, de meesten zijn veel ouder; de
geschiedenis van dit dorp (Wiegleben) gaat terug
tot 1428.

Elke uitgave van Aviculture Europe telt ± 100 pagina’s. Om alle artikelen te kunnen lezen - inclusief alle
eerdere uitgaven sinds oktober 2005! - dient u zich te abonneren; dit kost u slechts 11,45 euro per jaar.
Zie ook bij Abonnement, button links op de website. Heeft u vragen of ideeën om Aviculture Europe nog
interessanter te maken voor onze lezers, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Met elkaar
kunnen wij een nog mooier blad maken. Wij horen graag van u. De beste manier om met ons in contact te
komen is via een e-mail naar redactie@aviculture-europe.nl

NAGELS KNIPPEN BIJ KIPPEN
Als kippen buiten scharrelen op stevige grond,
zullen hun nagels meestal wel voldoende
afslijten. Maar bij kippen die op strooisel
gehouden worden, kan het nodig zijn om af en
toe de nagels te knippen.
Net als bij ons bestaat de nagel van een kip uit
twee delen; het dode stuk en het levende stuk.
Het zogenaamde ‘leven’ kan je alleen zien bij
dieren met lichtgekleurde nagels. Met behulp
van een lamp kun je vaak beter zien tot waar
je kunt knippen. Bij donkere nagels is het leven
niet te zien.
Het is eigenlijk meer iets wat je moet
aanvoelen; bij lichte druk op het leven
protesteert een dier al. Knip gewoon uit
voorzorg niet te kort.
In het geval dat de nagels extreem lang zijn,
kunt u beter elke week een klein stukje (2 tot 3
mm) afknippen totdat de normale lengte
bereikt is; in de tussenliggende tijd kan het
‘leven’ zich wat terugtrekken. Als een nagel
gaat bloeden, doe er dan meteen een
bloedstelpend middel op en knip de andere
nagels een andere dag.

Doe er niet te nonchalant over; het lijkt misschien niets ernstigs, maar een kip kan hierdoor echt
doodbloeden! Meestal gebruikt men een middel als Quick-Stop, te koop bij dierenwinkels. In
noodgevallen wil meel of bloem wel eens helpen om de bloeding te stoppen. De beste remedie is het
dichtbranden van de nagel.
Knip de nagels van overjarige kippen af en toe wat korter. Te
lange nagels kunnen overal in verward raken, afbreken en
zodoende pijn, of erger nog, een nare bloeding veroorzaken.
Let ook op de nagel van de 5e teen van
Zijdehoenders en sommige Franse
rassen; die worden niet gebruikt bij het
scharrelen en kunnen erg lang worden.
Soms gaan ze krullen als een
kurkentrekker, dus knip ze tijdig af.
Een tang voor hondennagels is ideaal,
maar het lukt ook wel met andere
tangen, zoals bijv. een tangetje voor
(mensen)teennagels of desnoods met
een nijptang.

Foto onder: een tang voor
hondennagels is ideaal.

HET BELGISCH KRIELENFESTIJN
zaterdag 27 oktober
in de Veenendaalhal,
Nijverheidslaan 8 te Veenendaal
Een 'Belgisch feestje' in Veenendaal
Op zaterdag 27 oktober organiseren de twee Nederlandse speciaalclubs voor Belgische krielrassen, de
Antwerpse BaardkrielenClub ABC en de Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische
Krielhoenderrassen ZOBK, het Belgisch Krielenfestijn in Veenendaal.
Het is de tweede keer dat dit gebeuren gaat plaatsvinden. Alle
oorspronkelijke Belgische krielhoenderrassen staan op deze
eendagstentoonstelling in het zonnetje. We kennen er in
Nederland negen: de Antwerpse, Grubbe, Watermaalse, Ukkelse
en Everbergse Baardkriel, de Bassette, de Doornikse kriel, de
Belgische en de Waasse kriel. Een aantal rassen kent u zeker wel;
andere rassen zijn zeer zeldzaam.
De dieren worden verwacht vanuit Nederland en ook vanuit België
en Duitsland hopen wij dieren te mogen verwelkomen. (als dat
van overheidswege mag). Inzendingen zijn welkom van leden en
niet-leden.
's Morgens is er een beoordeling door 10 kundige keurmeesters;
belangstellenden bij deze keuring zijn van harte welkom. 's
Middags is er een verder samenzijn tussen de kooien en kunnen
fokkers en liefhebbers over de dieren praten.
Daarnaast is er een informatie-hoek met verkoopklasse en is er
om 13.30 uur een miniworkshop door de heer Hans Schippers.
Bent u nieuwsgierig en wilt u komen kijken, dan bent u van harte
welkom op dit festijn.
Voor meer informatie en het vraagprogramma kunt u terecht op
de beide websites www.antwerpsebaardkriel.nl en www.zobk.nl

Onder: Grubbe baardkriel.
Foto Archief ZOBK.

RARE KUIF

Tekst en foto’s: Aviculture Europe.

Het is mogelijk om op alle eenden een kuif te fokken. Zo
zijn er bijvoorbeeld heel mooie Noord-Hollandse Witborsteenden met kuif maar ook dwergeenden, kwakers en
Smaragdeenden met kuif.

Foto boven: De rechter
Witborsteend heeft een
goed geplaatste kuif.
Foto’s
midden
en
rechts: Deze kuif is
geen ‘bolletje’ maar
een lange, uitgezakte
krul, die deels vastzit
en dus niet voor de
ogen zakt.

De kuifeend op de foto heeft
echter geen goed gevormde kuif.
Dat kan een speling van de
natuur zijn, maar meer waarschijnlijk is het gewoon een
bastaard.
De eigenaar vindt het totaal
geen probleem; hij vindt het wel
grappig eigenlijk, en voor het
welzijn van de eend maakt het
ook niets uit dat zijn kuif meer
op een pijpekrul lijkt.

HET NEERHOFDIERENFESTIVAL

in de Beurshalle te Brugge.
zaterdag 27 van 9 tot 19 uur en zondag 28 oktober van 9 tot 17 uur.
Opnieuw rendez-vous tijdens het laatste weekend van oktober in de 4.200 m²
tellende expositiezaal de Beurshalle op wandelafstand van het station. Voor de
11e maal pakt de VZW Angora uit met een geanimeerd programma. Naar
jaarlijkse gewoonte zetten de organisatoren de spots op een themadier.
Wij verwelkomen u voor de editie 2007 in de wereld van de “GANS” .
Zonder twijfel is de gans de meest fascinerende
watervogel. Niet enkel de geschiedenis, de oorsprong
en de variëteit zijn onuitputtelijke onderwerpen, ook
in de sprookjeswereld en kinderverhalen is de gans
niet weg te denken. De gans behoort tot het oudste
gedomesticeerde pluimvee. Reeds 3.000 jaar geleden
werden deze dieren door de Egyptenaren gefokt.
Naast de tamme ganzen, gehouden door fokkers van
neerhofdieren, zal de bezoeker ook kennis kunnen
opdoen over wilde ganzen die wij in onze regio
kunnen observeren. De Kleine Rietgans en de
Kolgans zijn niet meer weg te denken uit onze
Polders. Wij leren op de tentoonstelling alles over het
spectaculaire traject dat zij jaarlijks afleggen.
Het belang van het fokken van ganzen is
onuitputtelijk. Niet enkel het vlees, het dons en het
vet had zijn waarde, ook de pennen hadden een
belangrijke waarde. De mogelijk zal geboden worden
aan kinderen om eigenhandig met veren te schrijven.

6.000 Jeugdfolders met als titel “Maak dat de ganzen wijs” werden verdeeld in de basisscholen van de
Brugse omgeving. Dit jaar komen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar aan bod om hun
tekeningen in de “Ganzenstraat” aan de bezoekers voor te stellen.
Van de vele curiositeiten op de show noemen wij u ‘Het
Ganzenspel’ wat in de Beurshalle weer van onder het stof
gehaald wordt. Dit 63 hokjes tellend familiespel is op vandaag
nog altijd populair. De geschiedenis van Het Ganzenspel is op
zichzelf al bijzonder en leuk om weten.
Andere bijzondere attracties:
•Onthaal Brugse SENIOREN
•Zoektocht voor de kinderen
•Knuffelhoek
•Promotie Hoeveproducten in het Brugse Ommeland
(landbouwproducten van eigen bodem.)
De organisatie hoopt opnieuw meer dan 10.000 bezoekers te mogen verwelkomen. De Beurshalle zal tijdens
het weekend van 27 & 28 oktober opnieuw het MEKKA zijn van de neerhofdierenwereld. De VZW Angora
tekent opnieuw voor de vlekkeloze organisatie.
Kinderen, van welke leeftijd ook, bezoeken
gratis de tentoonstelling.
Alle informatie is terug te vinden op de website van
de VZW Angora www.angora-vzw.be Ook het
secretariaat beantwoordt al uw vragen en is
bereikbaar op het email adres
secretariaat.vzwangora@telenet.be , of telefonisch
op het nummer 050/67 55 67.
Welkom op het neerhofdierenfeest eind oktober in
Brugge!
Rik Vanhooren
Voorzitter VZW Angora

