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DE LIJST
Juni 2008: Welke rassen zijn dit?



Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!
Iedereen mag meedoen en raden welke hoenderrassen hier afgebeeld staan in ‘De 
Lijst’. U hoeft er maar één van de twee goed te hebben om al mee te dingen naar 
het gratis abonnement. Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl
onder vermelding van: ‘Oplossing juni 2008 - De lijst’.  Onder de goede 
inzendingen wordt elke twee maanden een jaarabonnement op Aviculture 
Europe verloot!*

Oplossing april 2008: Hessische Kropper

Het schilderij in de Lijst van april 2008 is van de legendarische schilder en 
tekenaar, Johan Lentink uit Kampen, die o.a. de illustraties in het boek “Onze 
Duivenrassen in Woord en Beeld” van C.A.M. Spruijt (1955) maakte. Lentink
maakte ook de tekeningen in de ‘oude’ Nederlandse Sierduivenstandaard (vòòr
1996). Hij maakte ook vele duivenschilderijen, zoals deze van de Hessische
Kropper. Wegens beschadiging is dit oorspronkelijk schilderij gerestaureerd en 
bewerkt door Nico van Benten.

De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Bertus Pape.

*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
http://www.interhaan.eu/


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 
goudfazant (Chrysolophus
pictus), en wel een dekveer van 
de zijkant van de staart.

De goudfazant wordt vaak in volières gehouden vanwege zijn onvoorstelbaar mooie kleurenpracht. De haan 
heeft een brede gouden kuif op de kop en de nekveren zijn donker goudkleurig, gezoomd met zwart. De 
bovenrug is goudgroen met een prachtige glans, alle veren met zwart gezoomd. De onderrug en staartdek zijn 
diep goudgeel. De schouders en romp zijn donkerrood, de vleugeldriehoek is blauw. De 16 staartpennen zijn 
kaneelkleurig, onregelmatig met zwart gevlekt. Gezicht en ogen zijn helder geel. Ook de poten zijn geel.
Bij de balts van de haan worden de nekveren tot een indrukwekkende waaier uitgezet. Zo komen ook alle 
prachtige kleuren van de verborgen veervelden te voorschijn. 

De hen is daarentegen erg sober gekleurd in geelbruine tinten met wat donkere bandjes. De hennen hebben 
donkerbruine ogen. 
De hanen- en hennenkuikens kan men als ze 5 
à 6 weken oud zijn al onderscheiden door te 
kijken naar de kleur van de oogjes; de haantjes 
beginnen dan de veel lichtere oogkleur te 
krijgen.
Goudfazanten zijn polygaam; dat betekent dat 
er meerdere hennen gehouden kunnen worden 
bij één haan. Ze zijn pas met 2 jaar op volle 
kleur en fokrijp. Het broedsel bestaat uit 
ongeveer 15 geelbruine eieren en de broedduur 
is 23 dagen.

Foto’s: Aviculture Europe



http://www.baroen.nl/


GOED NIEUWS OVER DE DUITSE & ENGELSE SHOW TIPPLER!
Tekst en foto’s: Mick Bassett.

Na twee jaar afwegen van de argumenten is het nu eindelijk 
een feit: de Engelse Show Tippler is nu (weer) een Engels ras 
en de Duitse foklijn is nu erkend als de ‘Deutscher
Schautippler’ ofwel de  Duitse Show Tippler.

Links: Engelse Show Tippler, kastanjebruin.

Belangrijk om te weten is dat de Engelse Show Tippler alleen 
erkend is in eenkleurig Kastanjebruin en getijgerd; dus niet in 
zwart, zoals de Duitse Show Tippler. 

Andere belangrijke verschillen zijn:
1. De eenkleurig Kastanjebruine Engelse Show Tippler 

moet een met zwarte vleugelzoming en staartband 
hebben; de Duitse Show Tipplers hebben dat niet.

2.   De kastanjebruine kleur op de Engelse Show Tippler is 
heel intensief met een purperen gloed, voor de show 
liefst zónder groene weerschijn.

Rechts: Een Duitse Show Tippler in zwarttijger; 
winnaar op een Duitse Show.



In Engeland zijn ook rode ESTipplers, en die worden vaak zeer selectief 
gekruist met de kastanjebruinen; zo schijnt men de intense kastanjekleur 
vast te kunnen houden in dit ras. Als een duif iets te donker koperkleurig is 
om te showen, kan er wel heel goed mee gefokt worden, vooral als de duif 
teruggepaard wordt aan rood of te licht kastanjebruin. 

De Duitse Show Tippler is over het geheel groter, met ook een forsere kop. 
De stand is anders; meer opgericht en de zwarten mogen dus ook geshowd 
worden. Beide rassen zijn mooi maar verschillen veel. De Duitse fokrichting 
is ontwikkeld in de DDR, dus zonder contact met fokkers van dit ras in 
andere landen, zelfs niet in West Duitsland. 

De meeste fokkers die ik gesproken heb, hadden niet in de gaten dat er 
zoveel verschil was; ze dachten dat ze het Engelse ras ‘verbeterd’ hadden. 
Voor zover zij wisten was het Engelse ras een ‘gewone’ vliegduif die in alle 
kleuren voorkwam. Ze wisten dus niet dat de Engelse Show Tippler NOOIT 
een vliegend ras geweest is, maar puur ontwikkeld was als showras en 
vanaf het begin alleen in die ene kleur. 

Ook wist bijna niemand dat er in Engeland 3 
Tipplers bestaan: De Flying Tippler, alleen als 
vliegduif; de English Show Tippler, een 
showduif, alleen erkend in kastanjebruin en -
getijgerd en de Exhibition Tippler, ook een 
showras, maar erkend in alle kleuren en 
anders van type en stand dan de ES Tippler.

Uiteindelijk hebben beide ‘rassen’ nu hun 
eigen standaard. En terecht, want de Duitse 
Show Tippler is ook een prachtig ras. Het 
Engelse ras is, ondanks dat het eigenlijk een 
tuimelaar is – altijd gefokt met de zorg en 
toewijding van een kleurduif. Beide rassen 
verdienen het om niet met elkaar verward te 
worden. 

Boven: De Engelse Show Tippler moet een duidelijke, zwarte bandtekening op de staart hebben.

Rechts: Kopstudie van een getijgerde Duitse Show Tippler. 



WAT EEN LEKKER WINDJE!
Van de redactie. Foto: José Kramer.
Niemand kan voorspellen of we een warme of hete zomer 
krijgen dit jaar, maar elke zomer zijn er wel een aantal 
dagen op rij waarin onze kippen last hebben van de 
warmte. Hier zijn een paar tips om de gevolgen van de 
hitte wat te beperken.
Kippen kunnen niet zweten en kunnen een te hoge 
lichaamstemperatuur alleen maar verlagen via de huid 
van hun kinlellen, poten en onbevederde stukjes onder 
hun vleugels. U hoeft zich niet veel zorgen te maken als 
uw kippen ’s zomers kunnen loslopen in een beschaduwde 
wei of ren, maar de kippen die in hokken gehouden 
worden, hebben bij hitte echt wat extra aandacht nodig.
Luchtbeweging, bijvoorbeeld door extra ventilatie, helpt 
goed om de lichaamstemperatuur van de kippen te 
verlagen. 
Probeer te voorkomen dat er veel zon naar binnen schijnt, 
door bijvoorbeeld een parasol neer te zetten of een wit 
laken op te hangen. 
In bepaalde gevallen, vooral bij kippenhokken die geen 
geïsoleerd dak hebben, kan het helpen om het dak te 
witten met witkalk. Dit kost niet veel geld en is toch heel 
effectief, en hoewel de witkalk weer vrij snel verdwijnt is 
het toch de moeite waard.
Een andere manier om de temperatuur in het hok omlaag te krijgen is om het dak te besproeien met de 
tuinslang. Het beste is om het dak even goed nat te maken en dat een paar keer te herhalen na 20 à 30 
minuten, als die mogelijkheid er is. 
Het allerbelangrijkste bij heet weer is dat de kippen voldoende en koel drinkwater hebben. Zet eens wat extra 
drinkbakken neer op plaatsen waar normaal geen waterbak staat; dit zal uitlokken tot meer drinken. Denk er 
aan om het water vaker te verversen, want kippen lusten geen warm water! Meestal zullen de kippen op zulke 
warme dagen ook minder voer gebruiken. Vers, koel groenvoer zal dan extra graag gegeten worden. 
Laat de mest niet teveel ophopen bij warm weer; een extra uitmestbeurt zal ook de vliegenoverlast beperken. 
Uw kippen zullen u dankbaar zijn voor de extra zorg tijdens de zomerhitte. 



DE STICHTING OLIEVOGELOPVANG NEDERLAND (SON)

Tekst en foto’s: Monique de Vrijer

Sinds 15 februari 2008  bestaat er een nieuwe stichting voor de opvang van 
olievogels: De Stichting Olievogelopvang Nederland. (SON)
In Nederland zijn er 5 grote vogel kustasielen; de Mikke in Middelburg, Vogelklas Karel 
Schot in Rotterdam, Vogelhospitaal in Haarlem, Ecomare op Texel en het Vogelasiel De 
Fûgelpits in Moddergat. Ook het Belgische opvang centrum in Oostende is nauw 
verbonden aan deze stichting. Deze kustasielen hebben al tientallen jaren ervaring in 
het opvangen, verzorgen en weer uitzetten van olievogels. 

Het is verschrikkelijk voor vogels om besmeurd te zijn met olie. De olie 
tast de natuurlijke beschermlaag van het verenpak aan, waardoor de 
vogel ‘lek’ raakt. Hierdoor wordt de vogel nat, vat kou en zal sterven 
aan de gevolgen daarvan. Afhankelijk van de soort olie,  kan deze ook 
nog  schade aanrichten in het lichaam want door het poetsen van de 
veren krijgen de vogels de olie binnen. Als de vogel in goede conditie 
is, kan hij gewassen worden, om hem hopelijk weer spoedig uit te
kunnen  zetten in een voor hem natuurlijke omgeving.

Foto links: Opvang van met olie bevuilde zwanen bij Vogelklas 
Karel Schot in Rotterdam.

Foto links: Op weg vanuit het opvanghok naar een ander 
gebouw om daar gewassen te worden.

Helaas bestaat er altijd de mogelijkheid dat er zich ergens grote 
rampen voordoen, zoals in het verleden bijvoorbeeld met de Erica in 
1999 of de Tricolor in Frankrijk in 2003. Duizenden vogels kunnen dan 
besmeurd met olie raken en hebben dringend hulp nodig.



Links: Vóór de wasbeurt.

Rechts: Na de wasbeurt.

Geen van de vogelopvangcentra’s
heeft de mogelijkheid, als er 
sprake is van een grote olieramp, 
om in een keer duizenden vogels 
op te vangen en daardoor is de 
onderlinge samenwerking ont-
staan. Ook wordt er samen 
gewerkt met het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 

Met elkaar is er een plan van aanpak gemaakt om snel tijdelijke opvang te kunnen realiseren in de buurt van 
de ramp.

Stichting Son heeft als taak te adviseren en te coördineren. Fondsen te werven en voorlichting en informatie 
te geven over het opvangen van olieslachtoffers. Ook zal zij zich gaan bezig houden met het opleiden van 
mensen die inzetbaar zijn in geval er sprake is van een olieramp in Nederland of daarbuiten. Daarvoor zal Son 
nauw samenwerken met o.a. Sea Alarm (www.sea-alarm.org ) een stichting die zich wereldwijd bezig houdt 
met olierampen op zee.

Links boven: De schonen zwanen blijven nog even in de opvang, en worden daarna weer uitgezet. 
Van deze groep van 47 zwanen hebben 46 het gered!

http://www.sea-alarm.org/


DE SPAANSE GORGUERO KROPPER; EEN ZELDZAME GROOTHEID

Tekst en foto’s: Nico van Benten

Dit kropperras is een van de oudste rassen van 
Spanje en werd aanvankelijk als uitgestorven 
beschouwd. 
Het is aan de inspanning van de Spaanse dierenarts, 
José Antonin i Cuatrecasas te danken geweest dat dit 
ras werd teruggefokt. Hij maakte gebruik van 
aantekeningen van de Spaanse historicus Raphael
Buch Brage en het schilderij van de vader van Buch
Brage waarop dit ras stond afgebeeld. Het kostte 
hem 20 jaar om materiaal te vergaren om vervolgens 
door consequente selectie met grote aantallen 
duiven, het ras terug te fokken wat alles in zich had, 
zoals uitstekende vliegeigenschappen, een stand-
vastig karakter en een schitterende presentatie. 

Links boven: een schilderij van Emilio Blasco de Spaanse duivenschilder. Dit is een afbeelding 
van een Faded Ashred Gorguero doffer, waarvoor de beroemde ‘Pirat’ van José Antonin model 
heeft gestaan. (De ‘Pirat’ was een van de voorouders van de Gorguero.)

In het begin van de jaren negentig werd in Cordoba (Andalusië, Spanje) de Speciaalclub 
voor de Buchona Gorguero opgericht. De eerste voorzitter van deze club was Pino Pena, hij 
was bevriend met José Antonin en kreeg via hem vooral de rosato’s, ofwel de faded
ashreds en het waren de tientallen aanhangers van die club die daar in Andalusië al 
vliegend de grote kwaliteiten van dit ras konden bewijzen. 



In die tijd kwam het ras ook in Nederland 
terecht en werd het erkend voor de show. 
Toch bleef de verspreiding van dit ras 
beperkt; het waren hooguit drie fokkers die er 
min of meer serieus mee bezig waren. In die 
kleine kring genoot men van het vliegen en 
het karakter van de Gorguero kropper, maar 
er waren ook zorgen. 

Men was bezorgd voor de gevolgen van 
inkruising met andere rassen, kortom het ras 
moest zuiver blijven; wij konden geen 
afwijkende types of kleuren gaan maken t.o.v. 
van het land van herkomst. Als consequentie 
moest men echter wel uiterst waakzaam 
blijven voor inteeltverschijnselen. De basis 
was ontzettend smal en Antonin had natuurlijk 
door bewuste inteelt en lijnenteelt, het 
genetisch materiaal al enorm versmald. 

Gevolg was dat er in sommige gevallen spontaan fouten 
optraden, zoals hersenbloedingen, verzakkingen, 
spleetveren en fouten in de pupilvorm. Op zich niets 
vreemds; dit gebeurt in alle ver doorgefokte rassen en is iets 
waar men altijd alert op moet zijn.

De foto’s tonen de oogfout van een jonge Gorguero doffer, 
welk defect aan inteelt moet worden toegeschreven.



ORLOFF HOENDERS
Er is een nieuw initiatief gestart om het 
prachtige Orloff hoen eens wat meer in de 
belangstelling te krijgen: een speciale website 
voor alle eigenaars van Orloff hoenders, groot 
en kriel. 

De Belgische initiatiefnemers vinden dat deze 
prachtige gebaarde hoenders te weinig 
aandacht krijgen in Vlaanderen. Dit initiatief 
moet een zetje vooruit worden aan deze van 
oorsprong Perzische hoenders. Perzië.... het 
huidige Iran. Van hieruit zouden ze naar het 
Russische continent zijn gebracht door toedoen 
van graaf Orloff ... 'een paarden freak'. Deze 
laatste gaf zijn naam aan deze gebaarde 
hoenders en Rusland claimt de geboorte-
rechten. Afgaand op het uiterlijk, zal men niet 
kunnen ontkennen dat de Aziatische Maleier 
(een hooggesteld vechthoenras) een van de 
rassen is die aan de oorsprong van de Orloff 
hebben bijgedragen. De gestrekte houding, 
brede schouders, gele benen en overliggende 
wenkbrauwen doen volledig aan deze voor-
vader denken. De tweede wederhelft zou 
komen van de gebaarde Pavlova-hoenders. 

Dus alle Orloff liefhebbers (zowel in België als elders ter wereld) die een positieve bijdrage wil leveren aan dit 
prille initiatief, worden van harte uitgenodigd om via email een bijdrage (foto’s, artikeltjes) toesturen aan:
John Arijs Alle artikel verschijnen zo spoedig mogelijk op de website, dus……doen!
Bij voldoende input zou dit kunnen uitgroeien naar: "The Orloff club"...cheers!

De fokker van de getoonde dieren is Eugeen Lenaerts en de foto's zijn gemaakt door: John Arijs.

http://www.finux.be/orloff/orloff5.htm

finux5@gmail.com

http://www.finux.be/orloff/orloff5.htm
mailto:finux5@gmail.com


U kunt hiermee voortdurend bloedluis bestrijden en hoeft niet te wachten tot het hok 
gedurende langere tijd leeg is.

Bestrijdt ook luizeneitjes
Doordat de kippen aanwezig zijn, komen de luizeneitjes weer uit. Met U5 
Bloedluispoeder en Lurectron Flow worden deze juveniele direct weer gedood. De 
voorraad luizeneitjes neemt hierdoor af.

Behandeling met de dieren in het hok
U-5 bloedluispoeder werkt alleen tegen bloedluis. Voor toepassing heeft u geen 
apparatuur nodig. Gewoon in het hok strooien is voldoende. Het middel is reukloos 
en werkt snel en langdurig. 
Lurectron Flow werkt tegen vrijwel alle kruipende insecten. Los het op in water en 
bespuit het hele hok.

Preventieve maatregelen
Kippen hebben per definitie bloedluis, daar is niets aan te doen. Maar een plaag kunt 
u wel voorkomen. Behandel daarvoor het hok regelmatig met Lurectron Flow. Een 
behandeling van eens per vier weken is afdoende.

Waar te verkrijgen?
Onze middelen zijn te koop bij agrarische winkels zoals De Boerenbond, De Welkoop
et cetera. 

Lees voor gebruik van alle producten eerst de gebruiksaanwijzing. Informatie over 
onze producten vindt u op of bel: 0342 – 455 455

advertentie

MIDDELEN VAN DENKA PAKKEN BLOEDLUIS ÉN LUIZENEITJES AAN

Denka heeft 2 middelen tegen bloedluis waarbij de kippen in het hok mogen 
blijven:
• U-5 Bloedluispoeder en 
• Lurectron Flow.

Klik hier voor een overzicht van alle verkooppunten.

www.bloedluis-vedermijt.nl

http://www.bloedluis-vedermijt.nl/denka/digifolder.nsf/htmlViewDocuments/342DC860D8B82154C125707A0049314A
http://www.bloedluis-vedermijt.nl/
http://www.bloedluis-vedermijt.nl/denka/digifolder.nsf/htmlViewDocuments/CB7FBD84D411E89BC125745200359D5C
http://www.bloedluis-vedermijt.nl/denka/digifolder.nsf/htmlViewDocuments/5690351FAB38D441C125713800385473


HET MIRAKEL VAN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Van de redactie, met dank aan het Spaanse Verkeersbureau.

Het dorpje Santo Domingo de la Calzada ligt in het noordwesten van 
Spanje, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Volgens een 
legende is hier een dubbel wonder gebeurd. De legende gaat als volgt: 

In 1495 was een echtpaar uit het bisdom Keulen samen met hun zoon op 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Aangekomen in Santo 
Domingo de la Calzada bezochten ze eerst de tombe van St. Domingo en 
gingen daarna naar de herberg om te eten en te overnachten. 

Hun zoon viel behoorlijk in de smaak bij de jonge dochter van de
herbergier en dat liet ze goed blijken ook, maar de zoon wees haar af. 
Hierover was ze zo beledigd dat ze een zilveren beker in zijn bagage 
verstopte en de volgende dag beschuldigde ze hem van diefstal. De beker 
werd gevonden en de jongen werd veroordeeld tot de dood door de strop. 

De ouders vervolgden bedroefd hun weg naar Santiago de Compostela. 
Op de terugweg kwamen ze weer langs de galg en tot hun verbijstering 
zagen dat hun zoon daar nog hing. 

Plotseling hoorden zij hun 
zoon roepen: “Vader, moe-
der, ik ben niet dood. St. 
Domingo laat me op zijn 
schouders staan”.

De ouders spoedden zich naar de rechter, die net aan de maaltijd
zat. Hij hoorde de ouders aan, maar was onverbiddelijk: “Ga 
heen! Jullie zoon is zo dood als het kippetje en het haantje hier 
op mijn bord!” Hij had deze woorden nog niet uitgesproken, of de
kip en haan kregen hun kop, poten en veren terug en fladderen 
van de tafel af. De rechter moest nu wel geloven in de onschuld 
van de jongen en liet hem terstond losmaken van de strop. De 
herbergiersdochter werd zijn plaats opgehangen. 



Tegenwoordig luidt nog steeds het spreekwoord: “In Santo Domingo de la 
Calzada kraaide de haan nadat hij gebraden was”. 

Ter herinnering aan dit mirakel staat er in de prachtige kathedraal van dit 
plaatsje, boven de tombe van de St. Domingo, een kippenren ofwel een 
‘gallinero’ . Daarin worden sinds jaar en dag een witte kip en een witte 
haan gehouden, niet ‘zielig’ want ze worden elke drie weken vervangen. 
Langskomende pelgrims proberen vaak een stukje brood omhoog te steken 
met hun pelgrimsstaf, en als de kippen het aannemen, betekent dat extra 
voorspoed. 

Deze legende wordt in en over meerdere plaatsen verteld, maar voor zover 
wij weten is de kathedraal van Santo Domingo de Calzada de enige waarin 
levende kippen gehouden worden.

Klik op de foto hiernaast of op onderstaande link voor een filmpje, waarin 
de kippen duidelijk te zien zijn. En te horen! 

http://www.caminitodesantiago.org/modules/My_eGallery/gallery/video/historia/csweb2.wmv

Het filmpje is in de Spaanse taal, maar is ook zonder talenkennis leuk, 
want aan het eind van het filmpje, precies op het moment dat de gids 
vertelt hoe de gebraden haan en kip weer tot leven kwamen, begint de 
‘echte’ haan te kraaien, tot grote hilariteit van de aanwezigen.

_________________________________
Nog een filmpje, maar nu iets héél anders: De ontwikkeling 
van een kuiken in ei. Hoewel, dit blijft toch ook altijd een 
wonder!

Foto: Bobo Athes.

http://www.rund-ums-
ei.at/fileadmin/_/Pdf_wmv/embryonalentwicklung.wmv

http://www.caminitodesantiago.org/modules/My_eGallery/gallery/video/historia/csweb2.wmv
http://www.rund-ums-ei.at/fileadmin/_/Pdf_wmv/embryonalentwicklung.wmv
http://www.rund-ums-ei.at/fileadmin/_/Pdf_wmv/embryonalentwicklung.wmv
http://www.caminitodesantiago.org/modules/My_eGallery/gallery/video/historia/csweb2.wmv


Deze show zal in het teken staan van ondersteuning aan een project voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De veiling van koppels duiven van topfokkers zal dan ook bestemd zijn voor dit doel. Naast deze 
veiling hebben we ook nog de bekende duiven- en boekenbeurs, waar vaak goede duiven en zeldzame boeken 
ten verkoop worden aangeboden; een bezoek aan die beurs is alleen al de moeite waard. Ook de Eerste 
Tilburgse Sierduiven Vereniging, een van de dragende verenigingen, zal zich extra manifesteren vanwege zijn 
80 jarig jubileum met oude zaken uit de begin jaren van deze vereniging. 

Kortom, SZN zal weer prominent aanwezig zijn op de tentoonstellings-
kalender. Een bezoek meer dan waard. 
Wilt u inzenden, vraag dan het vraagprogramma aan bij:
H. Kluskens, Laurierstraat7, 6031 WG Nederweert, e-mail: 
U zult daar beslist geen spijt van krijgen.

Dit zijn de verenigingen, als de pijlers achter deze Sierduiven- show Zuid-
Nederland. 
S.C. Het - Zuiden uit Eindhoven
Bois le Duc uit Den Bosch
West Brabantse Sierduiven Vereniging uit Breda
Eerste Tilburgse Sierduiven Vereniging uit Tilburg

Tezamen organiseren wij deze uitermate fraaie tentoonstelling voor 
uitsluitend rassierduiven.
Ton Brouwers pr.

SIERDUIVENSHOW 
ZUID-NEDERLAND

2008, weer een even jaar in onze jaartelling, en dat betekent 
dus weer Sierduivenshow Zuid Nederland. De voorbereidingen 
zijn in volle gang om de mooiste tentoonstelling op het gebied 
van sierduiven in Nederland weer de uitstraling te geven die 
bij een dergelijke show past. Ook voor dit jaar hebben wij 
weer hoge verwachtingen. Er zijn nu al inzendingen toegezegd 
vanuit België en Engeland en als dat zo doorgaat zullen we de 
2000 duiven wel weer gaan halen. 

szn@tiscalimail.nl

mailto:szn@tiscalimail.nl


NATUURBROED
Tekst en foto’s: Dirk de Jong

Een van de Ronquières kalkoenhennen van Zorgboerderij De Haan was broeds geworden. Helemaal uit eigen 
beweging had ze een kuiltje in het grind gemaakt, langs de muur van de boerderij tussen een paar vuilbakken. 
Door haar kleur viel ze niet eens op in het grind.
Het woord ‘natuurbroed’ roept vaak nostalgische gevoelens op. Het klinkt ‘beter’ dan kunstmatig broeden. 
Maar of dat altijd zo is? Een kalkoenhen heeft wel de naam om een uitstekende kloek te zijn, ook voor 
kippenkuikens. Vroeger maakte men een kalkoen broeds door haar in het donker op een paar warme grote 
kiezelstenen te zetten. Succes verzekerd.
De broedduur is 26 dagen. Toen onze kalkoen echt ‘vast’ zat te broeden, heb ik haar met eieren en al, in een 
kist gezet, die op zijn kant stond met hooi op de bodem. Wel heb ik de kist weer op de plaats van het nest 
neergezet, dus op de plek die ze zelf had uitgekozen. Zo zat ze in ieder geval droog als het regende. 

Toen de kuikens uit waren gekomen, 
hebben we die kist verplaatst naar het 
boomgaardje en een afdak gemaakt, 
alles met de beste bedoelingen, maar ik 
weet niet of ze daar onder slaapt. 

Ik heb één dood kuiken gevonden in de 
kist; die heeft ze blijkbaar achtergela-
ten, of die kon niet volgen, misschien 
niet sterk genoeg.

Volmondig toegegeven: het is een 
prachtig gezicht, de kloek met haar 15 
kuikens in het gras. Maar twee dagen 
later had ze nog maar 10 kuikens over. 
Het is niet zo’n goede moeder, vind ik, 
ze beschermt haar kuikens niet fel. 
Maar ze lijken me wel vitaal; ze 
verplaatsen zich razend snel van de ene 
kant van het eiland naar de andere 
kant. 



Toch zijn er na verloop van een week nog maar 6 kuikens over. Ik vond een enkele terug in het lange gras, 
dood. Dus niet gegrepen door een roofdier. Het weer had ook niet erg meegewerkt. 

De twijfel blijft…. Had ik ze beter zelf op kunnen fokken, net zoals de 2 kalkoenkuikens die uit de 
broedmachine komen; die zijn zes weken ouder en doen het goed, al lopen ze samen met het enige 
uitgekomen eendekuiken, en dat is geen ideale situatie. 

Toen het weer beter werd besloot ik dan ook om die 2 grote kalkoenkuikens en het eendekuiken uit de 
broedmachine ook maar naar buiten te doen, op het veldje bij de kalkoenkloek met haar 6 overgebleven 
kuikens. Ze was immers niet fel, hopelijk had ze geen bezwaar tegen nieuwe bewoners. 

We hielden haar wel goed in de gaten, want je weet maar nooit…. 

Zodra de kloek de vreemde 
halfwas kuikens zag, kwam ze 
met veel gekloek en opgezette 
veren aangerend. Ging ze nou 
toch in de aanval…? 

Maar nee, het was typisch 
bezorgd moedergedrag; kom 
maar gauw warmen hier! En de 
pleegkuikens, die toch nog nooit 
een kalkoense hen gezien 
hadden, begrepen meteen de 
bedoeling, ook het eendje! 

En als je dat nou ziet, dan kan je 
toch niets anders zeggen dan: 
Natuurbroed, het mooiste wat er 
is!



Algemene Ledenvergadering 
Nederlandse Bond van 
Sierduivenliefhebbers verenigingen NBS

Op zaterdagmorgen 14 juni j.l. stroomde de zaal van 
Restaurant Buitenlust te Voorthuizen vol met de 
vertegenwoordigers van de sierduivenverenigingen. Aan de 
tafel met genodigden bevonden zich de vertegenwoordigers 
van de besturen van de NKB, de FK, Kleindiermagazine en 
ondergetekende namens Aviculture Europe.

Op deze vergadering kwam o.a. aan de orde:

De uitslag van de gehouden NBS-enquête.
De mening over het bondsblad ‘Kleindiermagazine’.
De op handen zijnde fusie tussen NKB en NHDB, waarvoor de NBS ook is uitgenodigd.
Het nieuwe boek van Jan de Jong en Hein van Grouw over de kleurvererving bij
sierduiven.
De uitreiking van de NBS-Kampioenswimpels, -diploma’s en Gouden NBS erespelden.
Het vergadertechnisch gedeelte met Bestuursverkiezing en bestuursvoorstellen.

Klik voor een volledige verslag met foto’s van deze 
vergadering op link: http://www.aviculture-europe.nl/Algemene Ledenvergadering NBS.pdf

Namens Aviculture Europe,
Nico van Benten.

http://www.aviculture-europe.nl/Algemene Ledenvergadering NBS.pdf
http://www.aviculture-europe.nl/Algemene Ledenvergadering NBS.pdf


Utrechtse Dierendagen met Avicorni en Exoknaag
waaraan iedereen kan meedoen!

Onder de naam van de ‘Utrechtse Dierendagen’, zullen de beide 
Koninklijke Verenigingen Avicultura en Ornithophilia het komende
seizoen wederom de Avicorni Kleindierenshow Nederland  organiseren; 
dit zal na het succes van vorig weer in samenwerking gaan met het 
bureau VHM-EVENTS. Deze totaalmanifestatie zal plaatsvinden in één 
van de hallen van het Veemarkthallencomplex te Utrecht, van 

19 t/m 21 december 2008.

Het bestuur is na de afgelopen show, met de ervaringen van die show nog vers in het geheugen, aan de slag 
gegaan en heeft een aantal werkgroepen gevormd die er voor moeten zorgen dat alles organisatorisch dit jaar 
nog beter zal lopen. In het oog springende zaken zullen zijn: een betere halvulling, de openingsplechtigheid 
zal niet meer op vrijdagavond na de keuring, maar op zaterdagmorgen plaatsvinden, het prijzenschema is 
onder de loep genomen en er is een oplossing gevonden voor de veel gehoorde klacht, dat de prijzen teveel 
bij één winnaar terecht komen, dus zal er meer spreiding worden toegepast en er zijn nieuwe ereprijzen die 
nog meer zullen aanspreken! 
Avicorni behoort nog steeds tot de shows waarvan het totale prijzenpakket per keurmeester tot de grootste 
van het land behoord. Uiteraard zal ook de Bondsshow en het Jongdieren-kampioenschap van de NBS, 
seizoen  2008/2009 weer bij Avicorni zijn ondergebracht waardoor er weer twee erecertificaten te winnen zijn 
per keurmeester. Een gigantische trekker dus, want hierdoor komen er meer speciaalclubs met hun clubshow 
naar hun bondsshow en wordt het die manifestatie die het NBS bestuur voor ogen heeft: een prachtig 
kampioenschap, centraal gehouden in het land waar iedereen kan insturen. Het enthousiaste team van 
Avicorni’s Kleindierenshow is er klaar voor.
Wij hopen met u de mooie en lange traditie van Avicultura en Ornithophilia voor onze liefhebberij in stand te 
houden en u kunt u daaraan meewerken door dieren in te zenden op AVICORNI KLEINDIERENSHOW. Graag 
zullen wij u weer in Utrecht ontmoeten.

Meer informatie volgt. We houden u op de hoogte d.m.v. publicaties in Aviculture Europe en 
Kleindiermagazine, en ook op de websites kunt u straks steeds de laatste ontwikkelingen lezen:
Websites: http://avicultura.sierduif.nl en www.vhm-events.com

http://avicultura.sierduif.nl/
http://www.vhm-events.com/


AVICORNI heeft in samenwerking met GARVO en de NPS en 
met ondersteuning van Aviculture Europe, een plan opgevat om 
een wereld primeur op te zetten die zijn weerga niet kent.

Op de tentoonstelling van AVICORNI 19 t/m 21 december 2008 
zal een manifestatie plaats vinden met de aankondiging:

HANEN 
van de pluimvee-vleesrassen van de wereld

Er zal een speciale, feestelijke ruimte worden gecreëerd voor 
deze wereldshow van de hanen onder de pluimvee vleesrassen. 
Er zit vanzelfsprekend een wedstrijdelement in; echter wel een 
bijzondere! De hanen zullen namelijk worden gekeurd naar hun 
nuteigenschappen, m.a.w. er wordt dus niet gelet op een krom 
nageltje of een beschadigd veertje. 

Alle betreffende speciaalclubs zijn inmiddels uitgenodigd om dit evenement te ondersteunen. 
Zij zullen zelf een of twee afgevaardigde(n) benoemen om de hanen van hun ras op de 
gewenste nuteigenschappen te beoordelen. We hebben voor deze formule gekozen, omdat 
geen ander dan de fokker zelf duidelijke kennis heeft van de (nut)geschiedenis van het ras.
We hopen op internationale deelname. Er zullen meerdere prijzen beschikbaar worden 
gesteld, waaronder 5 kg hoogwaardig GARVO HANENKORREL voor de beste haan van elk 
vleesras, bij een minimum aantal van 6 hanen in competitie. De keuring zal zijn op vrijdag 
19 december en is open voor het publiek. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 2.50 euro per 
dier.
Voor alle verdere informatie kunt u nu al terecht bij:
Jan Willem Hondelink  janwillemhondelink@hetnet.nl
Cor van Vliet  corvanvliet@veteranen.nl

mailto:janwillemhondelink@hetnet.nl
mailto:corvanvliet@veteranen.nl


NIEUWE KLEURSLAG BIJ DE NEDERLANDSE SABELPOOTKRIELEN
Foto’s: Rudolf Dantuma

Fokker G. Hooge showde in januari op de Noordshow 2008 een haantje en een hennetje in de geheel nieuwe 
- en dus nog niet erkende - kleurslag ‘isabel witgetekend’. (Of zullen we het wit isabelporcelein noemen?) 
Zoals u op de foto’s kunt zien zijn het in alle opzichten echte Sabelpootkrielen. Navraag leerde dat de 
kleurslag niet ‘gecreëerd’ is, maar bij toeval ontstaan. Op de Clubdag van de Nederlandse Sabelpootclub
waren ze voor het eerst aan de clubleden getoond. Volgens de fokker komen ze uit 'normale' kleurslagen 
van Sabelpootkrielen.
Hopelijk gaat de fok van deze nieuwe kleurslag dit jaar goed en kunnen er op de volgende Noordshow 
behalve de oude dieren ook een paar nieuwe jongen geshowd worden, waarmee deze bijzondere kleurslag 
dan hopelijk erkend kan worden. De fok is bij G. Hooge in goede handen, want deze ervaren fokker showde 
op deze Noordshow ook al de mooiste krielhen van de Noordshow 2008; een isabelporselein Ned. 
Sabelpootkrielhen, die in kleur en tekening aan de hoogste eisen voldeed en dan ook terecht gewaardeerd 
werd met een U.
Zie voor een uitgebreid fotoverslag van de Noordshow, ons artikel Uitblinkers 1.



A. Rice and Scribblers Publishings presenteert:

A. Rice & Scribblers Publishings biedt nu reproducties te koop aan van de originele pluimveefoto’s 
(hoenders, kalkoenen, eenden en ganzen) die genomen zijn vanaf begin 1900 door Arthur Rice. De meeste 
zijn van Show winnaars, incl. de Dairy Shows en Palace Shows van de jaren 1920 tot 1930. Deze unieke 
foto’s zijn al dan niet ingelijst te verkrijgen, zodat u er iedere dag thuis van kunt genieten. 

Mr. Arthur Rice was fokker en keurmeester op alle klassieke shows en hij was een ware specialist op het 
gebied van pluimveefotografie. Toen hij stierf in 1977 op 96-jarige leeftijd nam zijn zoon Sydney het 
beheer van de enorme fotocollectie op zich. Sydney is inmiddels 94 en woont in een verzorgingshuis. 

Op de website kunt u een idee krijgen van de exclusieve collectie 
historische foto’s van allerlei pluimveerassen. Al deze foto’s zijn te koop. U kunt goed zien hoe de rassen in 
de loop der tijd zijn verbeterd. Sommige rassen zijn ook achteruitgegaan en een paar rassen bestaan zelfs 
niet meer. 

Aviculture Europe is er erg mee vereerd dat zij toestemming kreeg om een aantal prachtige voorbeelden uit 
deze collectie van historische foto’s te publiceren in het uitgebreide Orpington rasartikel wat verderop in dit 
juninummer te vinden is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Scribblers Publishings, Friesthorpe Hall, Friesthorpe, 
Lincs, LE3 5AL. Email:

http://www.poultryphotos.co.uk/

enquiries@poultryphotos.co.uk

http://www.poultryphotos.co.uk/
mailto:enquiries@poultryphotos.co.uk


KLEINDIERENSPORTPROGRAMMA 
MET EEN NIEUWE UPDATE

NIEUW: nu ook met inktjet of laserprinter  beoordelingskaarten printen
Sinds midden van de jaren ’80 in gebruik bij vele tientallen tentoonstellinghoudende verenigingen en 
organisaties. Ons sterkste punt is de service. Wat er ook gebeurt, uw show draait door. Wij hebben dit 
door de jaren heen bewezen door dag en nacht voor onze gebruikers klaar te staan, met onze telefonische 
helpdesk, of daadwerkelijke steun als de printer was vastgelopen of wanneer het programma ‘per ongeluk 
was gewist’. En wanneer er speciale wensen waren voor verbetering van het programma, waarbij sprake 
was van een algemeen belang, dan werden die aanpassingen gedaan.
De eerste verenigingen die met ons programma werkten, waren de Eerste ZH Sierduivenliefhebbers 
vereniging en de KDV Boskoop en Omstreken. 
Al zo lang, ruim 20 jaar, dat schept een band, respect en onderlinge loyaliteit. Onze service is er nog 
steeds en updates worden nog steeds gedaan. Voor het allerlaatste overzicht en een antwoord op al uw 
vragen: bezoek de technische website 

NIEUW: Met de laatste update kunnen er nu ook met de inktjet of laserprinter beoordelingskaarten 
worden geprint; drie stuks (landscape) op een A-4 formaat, daarna door u zelf los te snijden. 
U kunt natuurlijk ook nog onze voorgedrukte beoordelingskaarten met pin-feed voor de DOT-Matrix
printer in enkel- en tweevoud (carbonerend) blijven bestellen. 
Zoals u weet is de DOT-Matrix printer nog steeds de meest goedkope en betrouwbaarste 
printmogelijkheid. Of wij nemen het printen van de beoordelingskaarten van u over. U stuurt ons 
alle bestanden in een ZIP-bestand toe en binnen 48 uur heeft u de beoordelingskaarten, verzendlabels en 
kopie-inschrijfformulieren weer bij u thuis. Makkelijker kunnen we het niet voor u maken.

Sabit, Eduard van Beinumlaan 50, 2343 MS Oegstgeest, (T/F) 071-7852670, (M) 06-52374557
kvknr Leiden: 28088054

VBC, Edelhertlaan 32, 2623 EL Delft, (T/F) 015-2612187, (M) 06-28201616.
kvknr. Haaglanden: 27238315

http://www.sabit.nl/kleindierensport/

post@sabit.nl

vbc@xs4all.nl

http://www.sabit.nl/kleindierensport/
mailto:post@sabit.nl
mailto:vbc@xs4all.nl


advertentie VAKANTIEHUIS TE HUUR IN FRANKRIJK

De appartementen hebben elk een eigen opgang en terras met 
tuinameublement en gezamenlijk gebruik van een luxe 
zwembad. 
Deze vakantiewoning is gelegen in rustige en nog niet door het 
grote toerisme ontdekte Quercy gebied. Het gebied leent zich 
uitstekend voor wandel- en fietstochten. Zeer afwisselend 
glooiend landschap, waar bossen, waterpartijen en zonne-
bloemvelden elkaar afwisselen. In de omgeving liggen diverse 
eeuwenoude dorpjes, met bijzondere restaurantjes en 
weekmarkten. In de zomer zijn er veel festiviteiten, zoals 
openlucht concerten, agrarische beurzen en antiek markten. 
Locatie: Valprionde / Montcuq
Interessante steden in de buurt: Cahors (30 km) and Agen
(TGV)( 50 km)
Toulouse Airport (100 km z.o.) Bordeaux Airport (100 km n.w.) 
Département : LOT (46),  Regio : Midi Pyreneeën.
Uitgebreide informatie over dit vakantiehuizen:

Recentelijk gerestaureerde woning waarin twee 
comfortabele appartementen zijn ondergebracht, 
ieder met salon met open haard, moderne keuken en 
luxe badkamer. Het grootste appartement heeft 4 
slaapkamers en is geschikt voor 8 tot 10 personen; 
het andere is geschikt voor 4 tot 6 personen en heeft 
twee slaapkamers. 

http://www.aviculture-europe.nl/keuzemenu.pdf

http://www.aviculture-europe.nl/keuzemenu.pdf
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