ALLERLEI
NIEUWS,
WETENSWAARDIGHEDEN EN
ADVERTENTIES VAN ABONNEES
Laatst bijgewerkt op 14 december 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,
Je moet er echt veel voor doen om de interesse van het publiek
op te wekken en nog veel meer om het vast te houden, dat zie
je aan de TV programma’s, het kan gewoon niet gekker; als
het maar actueel, spectaculair, buitenproportioneel en het liefst
emotioneel is, dan trekt dit massaal de aandacht.
In de wereld van de kleindierenfokker blijft alles zo ongeveer bij het oude; men gaat
z’n gang en sukkelt verder. Geen ophef, het is eerder rust en vertrouwdheid wat men
zoekt, en het liefst met zo min mogelijk veranderingen.
Maar is dat wel zo verstandig? Voor de korte termijn misschien wel, maar wij willen
toch graag terugblikken op een groeiende aanhang met mooiere en grotere shows die
meer bezocht gaan worden? De spreekwoordelijke vonk die daarvoor moet overslaan,
zal eerst bij ieder van ons tot ontbranding moeten worden gebracht. Het kan zomaar
weer gebeuren, de keus is aan u.
De medewerkers van uw digitale magazine Aviculture Europe zullen in ieder geval ook
in het nieuwe jaar doorgaan op de ingeslagen weg en de liefhebberij positief en
actueel blijven benaderen en danken u voor uw belangstelling van het afgelopen jaar.
Fijne feestdagen en een gelukkig, voorspoedig, maar vooral een gezond 2008
toegewenst voor u en de uwen.
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
Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels,
Oorspronkelijke Duivenrassen, Watervogels, Sierduiven, Konijnen en Cavia’s.
Bij deze show is ondergebracht de Bondsshow NBS én het
Jongdieren-kampioenschap NBS 2007/2008
Als vanouds zijn wij vooral het trefpunt voor alle sierduivenfokkers van Nederland
en daarbuiten, met zoals gebruikelijk een grote buitenlandse belangstelling.

Gratis Parkeren

Openingstijden:
Vrijdag 21 december 2007: 10.00 - 22.00 uur (tevens keurdag)
Officiële opening: Vrijdagavond om 20:00 uur
Zaterdag 22 december 2007: 10.00 - 18.00 uur
Zondag 23 december 2007: 10.00 - 17.00 uur

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.

DE LIJST
December 2007: Welk ras is dit?

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 2007: Zijdehoen.
Het hoen op het schilderij is een buffkleurige Zijdehoen. De tekening is gemaakt
door Manuela Bakker en het is zo’n treffende weergave dat er deze keer weer heel
veel goede oplossingen waren.
Manuela maakt dierportretten aan de hand van foto's. De materialen waarmee zij
tekent zijn o.a. pastelkrijt en pastelpotloden. Pastelkrijt heeft een dekkende
eigenschap, dit heeft als voordeel dat het gebruikt kan worden op gekleurd of zelfs
zwart papier. Het resultaat is fluweelachtig, wat goed tot zijn recht komt bij het
maken van dierenvachten. Kenmerkend voor pastel zijn vooral de frisse en zuivere
kleuren. Meer informatie over Manuela en haar tekeningen kunt u vinden op
www.mijndieroppapier.nl
De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Henk van Faassen
*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

BOEKEN VAN GERENOMMEERDE SCHRIJVERS
Bijzondere aanbieding – Beperkte voorraad
Cadeautip!
Genieten van een Hoenderhof
Auteur: Jean-Claude Périquet
Nederlandse vertaling: Marjan Lindt
96 pagina’s
In dit boek vindt u alle informatie die u nodig hebt om
een eigen hoenderhof in te richten in uw tuin:
•Keuze van de beste rassen: Legkippen, slachtkippen,
sierkippen, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, fazanten,
kwartels en patrijzen.
•Een kippenhok inrichten, de dieren voeren, ze
beschermen tegen ziekten en roofdieren.
•De voortplanting en het verzorgen van de jongen.
•Compleet met vele kleurenfoto’s en tekeningen (o.a.
van hokken).
Aanbiedingsprijs: € 12,50 incl. verzendkosten Nederland.
Overig Europa: € 14,30 incl. verzendkosten.

Te bestellen via
uitgever@aviculture-europe.nl
Al deze boeken zijn ook te koop op de AVICORNI SHOW in de stand van Aviculture Europe

Nederlandse Hoogvliegers en Oud Hollandse Tuimelaars
A.S. Heijboer en R.R.P. van der Mark
harde kaft, 96 pagina’s
De auteurs beschrijven in dit bijzondere boekje twee van de 12
nationale Nederlandse Sierduivenrassen. Een boek met veel afbeeldingen, gedeeltelijk in kleur. Laatste stuks uit restantpartij. Aan de
kaften kunt u zien dat het boek van 1990 is, voor de rest als nieuw.
Een boek voor zowel duivenliefhebbers als verzamelaars, want het is
al jaren niet meer via de reguliere boekhandel verkrijgbaar.
Grijp deze unieke kans! Nu voor de speciale prijs van € 7,- per
stuk, inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Voor overig Europa € 7,75 inclusief.

Cadeautip!

Pigeon-Houses of the Midi Pyrénées region
Wegens grote vraag opnieuw voor u ingekocht. Zelfde inhoud als
het Franstalige boekje ‘Les Pigeonniers de Midi Pyrénées’ met
ditmaal Engelse tekst. Enorm veel unieke afbeeldingen (in kleur!)
van duiventorens in Zuid en Zuidwest Frankrijk.
Nog altijd spotgoedkoop:
slechts € 9,50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Overig Europa: € 10,25 inclusief verzendkosten.

Te bestellen via uitgever@aviculture-europe.nl

VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen
hoe mooi en gevarieerd onze vogels kunnen zijn.
Dit
zijn
vleugelschildveren
van
een
blauw
brons(rood)geschubde Cauchois; een kleurslag die bij
nog enkele sierduivenrassen voorkomt. Het is een
moeilijke, maar ook zeer attractieve kleur en
tekening. Deze schub- of krastekening behoort alleen
voor te komen op de vleugelschilden en is begrensd
met een donkere zoom. Soms loopt de kleur van de
schubbing door tot in de hals maar dat is niet de
bedoeling. Bijzonder is dat de kleur van de
schubtekening, die behalve Brons/Rood ook in
Sulfur/Geel, Roze of Wit voorkomt, ook in de
binnenvaan van de slagpennen wordt aangetroffen.

De Cauchois werd reeds in de 17e eeuw in Normandië en
met name in de streek Caux, gelegen in Noord West
Frankrijk, gefokt. Het ras is in Nederland ingedeeld bij de
vormduifrassen, maar in het land van herkomst stelt men
ook hoge eisen aan de kleur. De lange, zachte bevedering
doet deze grote duif nog zwaarder lijken dan ze in
werkelijkheid is. Behalve in geschubd komen de Cauchois
ook voor in eenkleurig en geband. En met of zonder slab.
Foto rechts: Geschubde Cauchois.
Foto: Dirk de Jong.

DE NOORDSHOW
3 t/m 5 januari 2008 te Zuidlaren (NL)
De Noordshow - opgericht in 1976 door ongeveer 70 verenigingen in de drie Noordelijke provincies van Nederland houdt jaarlijks in de eerste week van januari een grote
kleindierententoonstelling. In 2008 wordt de Noordshow voor
de 29ste keer gehouden en zal er bijzondere aandacht
geschonken worden aan het 40-jarig bestaan van de
N.H.D.B. die al jaren de Bondsshow hier onderbrengt. Tevens
brengen tal van speciaalclubs hun club- of districtsshow
onder bij de Noordshow.
Bijna alle erkende rassen in Nederland worden hier tentoongesteld. Bij de hoenders en dwerghoenders
worden ongeveer 6000 dieren ingezonden. Bij de konijnen en cavia’s worden 4000 dieren verwacht. De
duiven zijn met 1000 inzendingen goed vertegenwoordigd. De jeugdshow met ongeveer 500 dieren wordt
voor de 4e keer georganiseerd en wordt steeds groter. Ook internationaal is de Noordshow een begrip
geworden. Er komen veel bezoekers uit Duitsland, België, Engeland, Scandinavië, Frankrijk en Italië.
De 29e Noordshow wordt gehouden op 3 t/m 5 januari
2008 in de Prins Bernhardhoeve te Zuilaren op ongeveer
10 km. van de stad Groningen.
Openingstijden zijn:
3 januari van 15.00 tot 22.00 uur. (Er is dan nog geen
catalogus beschikbaar)
4 januari van 09.00 tot 22.00 uur en
5 januari van 09.00 tot 16.00 uur.
Er is volop gratis parkeerruimte aanwezig. Ook voor
rolstoelgebruikers is de Noordshow goed toegankelijk; er
zijn brede paden tussen de kooien.
Zie ook de website van de Noordshow:
www.noordshow.nl
Tekst en foto’s: PR Noordshow.

Een kunstzinnige herinneringsplaquette
ter gelegenheid van het 40e NHDB
jubileumjaar
Tekst en foto: Ad Taks.
Binnen het NHDB bestuur leeft de gedachte om in 2008
ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum een aantal
bijzondere zaken te organiseren. Men wil de leden het
komend jaar verrassen met iets heel speciaals. Zo is het
idee geboren om alle inzenders die op de Bondsshow te
Zuid Laren inzenden, een blijvende herinnering te geven.
Geen beker, medaille of oorkonde. Die zijn weliswaar
prachtig, maar dit keer moest het iets heel exclusiefs
zijn. Kunst en kip gaan goed samen, dus daar moest het
antwoord gevonden worden.
Een herinneringstegel van Pottenbakkerij Potters uit
Oisterwijk - een begrip in de kunst-wereld en bij vele,
vele kunstliefhebbers - bleek een goed idee. De gedachte
was om een tegel in de vorm van een ei te maken met
daarin de diergroepen van de NHDB. Daarnaast het logo,
oprichtings- en jubileumjaartal. Het ei symboliseert het
begin van de NHDB. De diergroepen staan voor hoe we
met zijn allen onze mooie hobby 40 jaar hebben beleefd
en doorleefd. Een zonnetje verwijst symbolisch naar de
zonnige (gefuseerde) toekomst. Het is dus een aansprekende kunstzinnige tegel geworden, vol symboliek.
Elke tegel is met de hand gemaakt; van mal naar klei-afdruk, drogen, inkleuren met glazuurverf tot
afbakken toe. Het zal u niet verwonderen dat iedere tegel een uniek waardevol kunstwerkje op zichzelf is.
Leden van de NHDB kunnen deze prachtige NHDB herinneringsplaquette verkrijgen door in te zenden, met
een geldige NHDB fokkerskaart, op de NHDB bondshow te Zuid Laren. Inzenden kan misschien nog mits u
niet te lang meer wacht! Dit fraaie kunststukje mag beslist niet in uw prijzenkast ontbreken.
Een uitgebreid artikel met vele foto’s over het vervaardigen van deze plaquette kunt u elders in ons
tijdschrift lezen.

DE RUI BIJ DUIVEN
Tekst en foto’s: Nico van Benten.
Een duif heeft normaal gesproken 10 slagpennen, dat zijn
de buitenste tien vleugelveren. Als de vleugel wordt
gespreid zoals hier op deze foto, zien we dat de slagpennen
iets naar buiten wijzen. De andere veren die juist iets naar
binnen zijn gericht, worden de mantel- of broekpennen
genoemd. Over het algemeen zijn er ook tien
mantelpennen.
De meeste veren van een duif worden jaarlijks tijdens de
ruiperiode verwisseld. Het is een cyclus die door hormonen
geregeld wordt en zich in principe vanaf het midden van het
jaar begint te voltrekken, volgens een bepaald patroon,
waarbij belangrijk is dat de duif tenminste kan blijven
vliegen. Uitzondering hierop vormt de donsrui; het ruien
van de kleine donsveren, die het hele jaar doorgaat.
Tijdens de ruiperiode kunnen er grote delen ineens in de rui
‘vallen’, zoals de kop of de hals en de nek. Maar met de
vliegveren, zoals de vleugel- en staartveren is het anders
gesteld; die ruien volgens een vast patroon. Als we ons hier
even beperken tot de vleugelveren dan is het zo dat de
eerste slagpen die gestoten (geruid) wordt, de kleinste
slagpen is en vervolgens zal er circa iedere twee weken
weer een volgende slagpen worden gestoten. Ondertussen
groeit een nieuwe veer direct weer aan.
Op deze foto is te zien dat er 9 slagpennen zichtbaar zijn. Kennelijk is slagpen nr. 7 net gestoten en de
opvolger nog niet te zien, terwijl slagpen nr. 6 nog niet geheel volgroeid is. De veren 8, 9 en 10 zijn dus nog
oude veren en het is de vraag of die nog geruid gaan worden, want wanneer een duif later, zoals in de tweede
helft van het jaar geboren is, dan is ook de rui later ingetreden, terwijl het proces stopt, wanneer de vorst
intreedt. Op het moment van de foto is het begin november, dus het zal net aan zijn.

Er is meer te zien aan deze vleugel, namelijk een
beschadiging door de veerluis, die een regelmatig
gaatjespatroon achterlaat, zoals in slagpen nr. 3 het geval
is (zie detail). Die beschadiging is definitief en zal dus pas
het volgend jaar na de volgende rui verdwenen zijn.
Verder is te zien dat er in de top van de veerschacht van
slagpen nr. 5 een knik is ontstaan. Dat kan zijn gebeurd
door het slordig vastpakken van de duif of wanneer hij
ergens heeft klemgezeten. Zo’n beschadiging hoeft niet
blijvend te zijn; meestal kan het verholpen worden door
deze veer in de stoom van kokend water (fluitketel) te
houden, waarna de veer in de meeste gevallen weer
gewoon keurig recht zal komen. Tot slot nog even een
opmerking over de mantelpennen; dat zijn er in de regel
ook tien, maar die zullen, in tegenstelling tot de
slagpennen, niet ieder jaar allemaal worden geruid. Dit
heeft tot gevolg dat we daarin nogal eens kleurverschillen
in zien en dat oude beschadigingen wat langer aanwezig
blijven.
Advertentie

Naast de standaard voeders voor sierduiven zoals 5441 sierduivenvoer, 5426 tortelduivenvoer en 5590 kortbekkenvoer heeft Garvo
twee voederseries ontwikkeld die raskenmerken bij sierduiven
optimaal tot uiting brengen: de 800- en de 900-serie sierduivenvoer.
De Garvo 900-serie sierduivenvoeders zijn vijf complete voeders voor verschillende rastypen. Er is een
krachtkorreltje – Superkorn - aan de granen en zaden toegevoegd. Deze korrel bevat de noodzakelijke
aminozuren, vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarom hoeft u naast de 900-serie geen
mineralen of vitamines bij te voeren. Dieren die met dit voer gevoerd worden en de shows bezoeken,
zijn in zeer goede conditie en kunnen vaker worden tentoongesteld. Ook het ruien verloopt sneller en
beter. Zie ook http://www.garvo.nl/sierduiven/sierduif.html en http://www.garvo.nl/sierkippen

11, 12 en 13 januari 2008
Georganiseerd door het Hagelands Neerhof vzw
‘Gaby’s Coffee Garden’
Diestse Steenweg nr. 80
B-3200 AARSCHOT-BELGIË
Mede op vraag van de Duitse Araucana Club om de SonderschauWest in België onder te brengen, hebben “de Vlaamse Araucanavrienden” besloten om in 2008 deze “Araucana Speciaal Show” in te
richten. De wedstrijd wordt ondergebracht tijdens de jaarlijkse
tentoonstelling ingericht door “Het Hagelands Neerhof vzw”, die
hierin optreedt als officieel verantwoordelijke vereniging.
Het bedrag van de inschrijving is vastgelegd op 2,5 Euro per dier.
De inschrijvingsformulieren dienen ten laatste op 20 december 2007 via mail: firmingins@skynet.be
Officiële opening : Vrijdag 11/01/08 van 14u. tot 20u
Openingstijden : Zaterdag 12/01/08 van 9u. tot 20u.
Zondag 13/01/08 van 10u. tot 15u.
Verkoop : Zaterdag 12/01/08 van 10u. tot 18u.
Zondag 13/01/08 van 10u. tot 15u.
Araucana prijsuitreiking : zondag 13/01/08 om 13u30.
Inschrijfformulieren en alle verdere informatie vindt u op de website www.araucana.be

advertentie

Vitaminen- en Mineralensupplement voor Duiven

Hét vitaminenproduct ter aanvulling van vitaminen en
mineralen bij een relatief tekort in het rantsoen
Eigenschappen:
-Uitstekend wateroplosbaar
-Wordt goed gedronken
-Goede resorbtie van de mineralen en vitaminen

Resultaat:
-Opvallend goede kwaliteit van de veren
-Vitale sterke duiven
-Hoger bevruchtingsresultaat van de eieren

Toepassing / Dosering:
Oraal via het drinkwater. 1x per week
1 gram Vitaminsol Multi per liter drinkwater gedurende 1 dag.

Verkrijgbaar bij:
Dierenspeciaalzaak
“De Zwarte Vogel”
Schalk Burgerstraat 274-284
2572 TE - DEN HAAG
070-3807777

Bij kamertemperatuur en in donker bewaren.
Gemedicineerd drinkwater maximaal 12 uur bewaren.
Mosthoeve b.v.b.a. – Balen - België

TE KOOP
Al mijn Vinkduiven, fok- en showdieren, jong en oud,
in diverse kleurslagen Wegens beëindigen hobby.
Redelijke prijzen. A.u.b. reageren vóór eind februari
2008.
W.J. van Camp,
Bartelsweg 53, 7311 DJ APELDOORN.
Tel. 0031- (0)55-5214380
of e-mail wim-annemarie@hotmail.com

Aangeboden kleurslagen:
Koperblauwvleugel:
ongeband
zwartgeband
ongebandwitpen
zwartgebandwitpen
gekrast
gekrastwitpen
witgeband en
witgebandwitpen
Goudblauwvleugel:
ongeband
zwartgeband
ongebandwitpen
zwartgebandwitpen
witgeband en
witgebandwitpen

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
Sussex, Sussex kriel, Orpington, Orpington kriel, Dorking, Dorking kriel,
3 t/m 5 januari 2008, Noordshow in Zuidlaren (NL)
Noot van de redactie: Dit is helaas géén Europese show, omdat er geen
buitenlandse inzendendinge toegestaan zijn. De Nederlandse NSODC Club houdt
hier nu haar Clubshow.

Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2007/2008
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)
Wener en Budapester Tuimelaars, 26 en 27 januari 2008 in Barleben (D)

Bron: Entente Europeenne http://www.entente-ee.com/

SPAANSE REDCAP?

Onlangs waren enige redactieleden van Aviculture Europe
uitgenodigd op de Nationale Show van Spanje om daar hoenders
en sierduiven te komen keuren. Op deze show, die van 9 t/m 11
november 2007 gehouden werd in Castropol, was ook 'Il
Campionato de Razas Autoctonas' ondergebracht, ofwel het
Nationale Kampioenschap van de Spaanse rassen. Vier volle
dagen genoten wij van de Spaanse gastvrijheid en het mooie
weer, maar vooral van de bijzondere Spaanse hoender- en
sierduivenrassen.
Zo
kent
Spanje
onder
andere
20
hoenderrassen en 4 krielrassen, waarvan het merendeel voor
ons geheel onbekend is. Daarnaast waren er ook nog enige
nieuwe creaties ter erkenning ingezonden.

Bij de foto’s: De Serrano de Teruel.
Boven: Kopstudie.
Foto: Aviculture Europe
Links: Haan en hen.
Foto: Ad van Benten.
Vooral dit afgebeelde ras trok onmiddellijk onze
aandacht; een Spaanse Redcap? Weliswaar was
de kam niet zo extreem ontwikkeld als bij de
'echte' Redcap, maar opvallend was hij wel!

De naam van dit nieuwe ras is: Serrano de Teruel. (Teruel is een
provincie van Spanje en maakt deel uit van de regio Aragón )
De tentoongestelde haan was patrijskleurig en de hen was zwart.
De oogkleur zouden wij gevoelsmatig wat 'roder' wensen, maar er
was geen aanmerking over gemaakt op de keurkaart (links).
Natuurlijk zullen wij in
een van de komende
nummers nog uitgebreid terugkomen op
deze
tentoonstelling
met zijn bijzondere
verzameling Spaanse
rassen.

Foto’s op deze pagina: Aviculture Europe

Willen is Kunnen- Eppegem organiseert een

Ruil- en Verkoopbeurs voor Pels- en pluimveedieren
Zondag 3 februari 2008 van 10.00uur tot 13.00uur.

De toegang tot de beurs is voor iedereen gratis.
Plaats: Tuinbouwschool HORTECO De Bavaylei 116 1800 Vilvoorde(België).
Zie voor meer informatie onze website http://users.skynet.be/wik.eppegem/
Indien er nog vragen zouden zijn kan je altijd terecht bij
Jan Van Den Eynde, Linthoutstraat 5, 1785 Brussegem tel. 0032-02/4603077

BOEK:
DE MALTHEZER KIPDUIF
Een uniek boekwerk over de Malthezer
Kipduif (uitgave van 100 stuks) met een
inleiding door Jan de Jong.
Het boekwerk is in A5 formaat met een
softcover. Het boek is volledig in kleur
en telt 127 Pagina's met informatie
over: de geschiedenis, de standaard, de
raskenmerken, de kleurslagen, de fok,
de huisvesting, de tentoonstelling, de
speciaalclub Nederland en Duitsland en
informatie van buitenlandse fokkers.
Daarnaast heeft het boek meer dan 35
grote kleurenplaten en meer dan 150
foto's van Malthezers en hun fokkers.

Kortom, een genot om te lezen en te bekijken.
Prijs: € 20,00 (Excl. 2,00 verzendkosten)
Men kan het boek bestellen door de adresgegevens door
te mailen naar info@malthezer-kipduif.nl en € 22,00
(incl. 2,00 verzendkosten) over te maken op rekening
118881779 t.n.v. P. Goossens te Halsteren.
Na ontvangst van de betaling wordt het boek
toegestuurd.

CLUBDAG FIGURITACLUB
Tekst en foto’s : Nico van Benten.
Er waren veel Figurita’s ingezonden op de clubdag op Zondag 14
oktober 2007 in het Kleindiercentrum Zuiderpark te Den Haag. De
opkomst van de leden was groot en ’s middags was er uiteraard
weer de gezamenlijke lunch.
Ondertussen stonden in de andere hal de kooien klaar voor de
Figurita’s die daarna gekeurd en besproken zouden worden. Vóór de
keuring gingen wij in vogelvlucht door de hal en schoten links en
rechts wat plaatjes. De Figurita’s waren in een grote
verscheidenheid aan kleuren ingezonden. Vaak waren de duifjes
echter nog wat jong, en/of ook nog wat in de rui, waardoor de
vleugeldracht niet altijd optimaal was.
Foto rechts boven: Figurita wit, met prima bekousing en perfecte stand.
Links: Figurita,
geelzilvergeband. De
vleugeluiteinden
moeten op de staart
rusten.
Rechts: Figurita,
blauwzwartgeband.
Moet in stand
afhellender en
vleugeldracht kan
beter.
Binnenkort kunt u in
ons blad een
uitgebreid rasartikel
over de Figurita lezen.

Openbare Verkoop
van meer dan 200 Kwakertjes
Tekst en foto’s: Denise Moss en Rinke Berkenbosch
Zaterdag 13 oktober 2007 vond in het plaatsje Solva in Wales
(UK) een wel heel bijzonder evenement plaats. Alan Davies
en Kevin Williamson, twee top fokkers, die in dit jaar meer
dan 400 kwakers hadden gefokt, hadden besloten hun
overtollige kwakertjes (zo’n 200 stuks) ter verkoop aan te
bieden. Alles zat keurig in tentoonstellingskooien opgesteld,
voorzien van de kleurslag (er waren wel 14 verschillende
kleurslagen!) en de prijs die men er voor wilde hebben. Die
prijzen lagen zo’n beetje tussen de £20 tot £60 per paar.
Op het terrein stonden ook twee grote partytenten; de een voor de
versnaperingen en de andere was voor de administratie en allerlei
informatie over de Kwakertjes. Er was veel volk op de been en alles was
dan ook snel verkocht.
Uiterst rechts: Alan Davies en Rinke Berkenbosch.
Om 14 uur was er nog een soort veiling
met een echte veilingmeester. Er
werden 25 paartjes geveild en de
topper was toch wel een paartje
geelblauw wildkleur Kwakers dat maar
liefst £300 opbracht!
De TV was aanwezig en het hele
gebeuren zal worden uitgezonden
tussen Kerstmis en Oud en Nieuw in
een speciaal programma.
Foto rechts: Kevin Williams.

Foto’s boven: Kwakertjes in blauw(L) en
bont (R)
Foto links: De stand van de British Call
Duck Club.
Kwakers zijn op het ogenblik erg in trek. Op
onze shows zie je deze kleinere watervogels
meer en meer, ten koste van bijvoorbeeld de
ganzen. Dit heeft o.a. te maken met de
kosten voor voer, houtkrullen, inschrijfgelden en brandstof voor de auto’s, die met
de maand duurder worden!
Alan Davies heeft ook nog een andere
liefhebberij en wel het fokken van alpaca’s.
Jaren
geleden
heeft hij zelf dieren
geïmporteerd uit Zuid-Amerika. De moeder
van Kevin Williamson, Eileen, die op de
Shetland Eilanden woont, maakt van de wol
prachtige stola’s.

Foto links boven: Opnameploeg voor het
TV programma, met links presentator Dai
Jones.
Foto rechts boven:
geschoren zijn.

Alpaca’s

die

Foto rechts: Eileen Williamson
prachtige stola’s van Alpaca wol.

pas

haakt

Tekst en foto’s: Rinke Berkenbosch en
Denise Moss.

ACTIE 2008
Alle lezers die nog twijfelen of een abonnement op
Aviculture Europe wel de moeite waard is, raden wij aan om
het gratis proefnummer te downloaden; klik hiervoor op de
button ‘proefnummer’ links op de website. Hebben wij u
hiermee kunnen overtuigen? Dan hebben wij als speciale
actie voor het jaar 2008 nóg een leuk aanbod voor u;
iedere nieuwe abonnee krijgt een digitale foto naar keuze
uit het Aviculture Europe archief toegezonden, in een
formaat wat geschikt is om af te laten drukken*.
Er zijn tegenwoordig heel bijzondere dingen mogelijk met digitale foto’s; zo kunt u bijvoorbeeld zo’n foto
van uw favoriete ras als een kunstwerk op canvas laten afdrukken, wat u een uniek schilderij oplevert. U
kunt uw keuze maken uit de foto’s in alle reeds verschenen nummers, die u in het archief kunt lezen, of uit
de nummers die in de loop van 2008 gaan verschijnen. Vanzelfsprekend geldt dit aanbod ook voor alle
abonnees die in 2008 hun jaarabonnement verlengen.
*De kwaliteit van de originele foto’s is vele malen beter dan de foto’s die u op onze website ziet, aangezien
deze beelden zo licht mogelijk moeten zijn om het downloaden niet onnodig traag te maken.

