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Een woordje van de redactie…….
Geachte lezer,
Bij de uitgave van dit nummer hebben wij belangrijk nieuws voor iedereen die
geïnteresseerd is in Aviculture Europe. Met ingang van dit moment wordt de
abonnee administratie afgeschaft en vervallen de toegangscodes. Het blad wordt
gratis, wereldwijd voor iedereen!
Het digitale magazine Aviculture Europe begon schoorvoetend in het najaar van 2005 en was vanaf het begin
bedoeld om met elkaar dit wereldblad op hobbyveren gebied minimaal tweetalig (Nederlands en Engels) uit te
geven. Volgens de redactie zijn we geslaagd in ons voornemen. We hebben medewerkers uit heel de wereld,
die door de jaren heen fantastische bijdragen leveren, waarvoor wij ze zeer dankbaar zijn. Onze dank gaat
daarbij ook uit naar de internationale schare van abonnees die ons vanaf het begin hun vertrouwen hebben
gegeven.
Intussen nam de interesse van de adverteerders zodanig toe dat wij al snel een sluitende begroting hadden.
Het beste nieuws is echter dat recentelijk een aantal sponsoren zich bereid hebben verklaard om de gratis
uitgave van Aviculture Europe, vanaf dit moment, voor tenminste één jaar te garanderen. Bij eerdere acties,
waarbij de toegangscodes tijdelijk werden opgeheven, bleek dit te resulteren in een verveelvoudiging van de
bezoekersaantallen. Dit gegeven is verder geëvalueerd en heeft tot onze stap geleid.
Als u ook d.m.v. een (kleine) sponsoring wilt bijdragen aan de continuering van dit prachtige blad, neemt u
dan contact op met de uitgever. Speciaal voor Clubs en tentoonstellinghoudende organisaties zijn er zeer
aantrekkelijke mogelijkheden.
Aan de opzet van het blad zal weinig veranderen, we gaan het alleen voor een groter publiek maken. Maak
kennis met de inhoud van dit nummer; het is gratis en voor iedereen bedoeld die daarin geïnteresseerd is.
Zoals altijd een aantal waardevolle artikelen en verslagen, echt de moeite waard om te lezen en met veel
toewijding voor u gemaakt.
En voor zover u dat nog niet gedaan had: geef uw e-mail adres aan ons door, dan wordt u via de
nieuwsbrief automatisch op de hoogte gehouden van het verschijnen van de volgende nummers.
Met dank aan alle medewerkers, abonnees en adverteerders,
Namens het team van Aviculture Europe,
Nico van Benten
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Oplossing juni 2008: Faverolles en Hollandse Kuifhoenders
Deze tekening is gemaakt door Sybille Dubois, een Frans/Belgische kunstenares die vooral
werkt met kleurpotlood. Een aantal van haar oudere tekeningen zijn nog onder haar
meisjesnaam Sybille de Jonghe. Sybille schreef ons: “De wisselvalligheden van het bestaan
hebben me veel laten reizen en tijdens mijn verschillende rondreizen was er altijd wel een klein
plaatsje voor een doos kleurpotloden te vinden. Dieren zijn zeer snel mijn geliefde onderwerp
geworden. Kippen vind ik heel leuk om te tekenen en ik probeer ze in allerlei situaties af te
beelden. Leuk om te horen dat mijn tekeningen je bevallen. Met alle plezier stel ik er een ter
beschikking voor De Lijst. Ik wens jullie veel succes met Aviculture Europe”.
Kijk voor meer werk van Sybille op http://users.skynet.be/imagexpression
De gelukkige winnaar is Jimmy van Ingen (beide rassen goed!)
Alle inzenders hadden de Faverolles goed geraden; een beduidend kleiner aantal had beide
rassen goed. Misschien in de war gebracht door de Faverolles, noemde men als tweede ras
vaak nóg een Frans ras, zoals de Houdan; die hebben echter een baard.
Maar eigenlijk bent u allen winnaar, want iedereen kan voortaan gratis alle artikelen lezen!
Hiermee komt het wedstrijdelement van De Lijst te vervallen. We hebben echter nog vele
mooie schilderijen om aan u te laten zien, dus de komende tijd zult u zeker nog een aantal
daarvan kunnen bewonderen in Aviculture Europe.
___________________________________________________________

VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe
mooi en gevarieerd onze vogels kunnen zijn.
Dit zijn veertjes van een zilver zwartgeloverde Hollands
Hoen. De lovers op de zilverwitte veren hebben de vorm
van een druppel en zijn groenglanzend zwart. De zwarte
lovers in de halsveren van de haan zijn meer langgerekt
van vorm, maar de overige veren hebben allemaal zo’n
mooie ronde lover; wat kleiner bij de hals en groter
wordend naar de staart toe. De staartveren zijn ook wit,
met een zwarte lover. De tekening van de hen is vrijwel
gelijk, met langgerekte lovers in het halsbehang.
Lager in de hals
beginnen de
echte lovers.

Die lovers zien we graag mooi gerond en groot, maar nooit zo
groot dat ze elkaar overlappen en er te weinig van de zilveren
grondkleur zichtbaar is.
Er zijn ook goud zwartgeloverde Hollandse Hoenders. Ze hebben
dezelfde zwarte lovertekening, maar dan op een diepgouden
grondkleur. Met toch één verschil; bij deze kleurslag hebben de
hanen een geheel zwarte staart.
Hollandse Hoenders zijn een van de oudste tentoonstellingsrassen.
Hun formaat is misschien niet zo indrukwekkend, maar dat wordt
volledig gecompenseerd door hun schoonheid en sierlijke
verschijning.
In het artikel ‘Kippenren’ van dit augustusnummer kunt u nog
meer lezen over dit mooie ras.
Foto’s: Aviculture Europe

RECTIFICATIE Orpington artikel juni 2008.
Links: Kjeld. Foto: José Kramer.
Robbert van Til maakte ons attent op 2 fouten in het Orpington artikel.
1. Een kruising met een parelgrijs dier geeft niet 50% maar 100%
recessief parelgrijze dieren.
2. De haan op de linker foto is niet
blauw patrijs maar blauw
geelberken. Deze kleur is ‘per ongeluk’ ontstaan: Wim Wiechers in
Slochteren had blauwgezoomde Orpingtons en Marans. Een aantal jaar
geleden is een Marans haan ontsnapt uit zijn toom en heeft Orpington
hennen gedekt, waardoor die kuikens ‘split’ werden voor berken en ook
goud bij zich droegen. Wim kon niet meer zien welke kuikens van de
Marans afkomstig waren en heeft er maar gewoon wat aangehouden.
De volgende jaren is er weer met die jonge dieren gefokt en is het
berken weer naar boven gekomen; de zwarte kleur (E) is tenslotte
dominant over het berken (E^R), waardoor je in de F1 niets terug zag
van het berken. José kreeg eieren of kuikens van Wim en een daarvan
was deze haan, die ze Kjeld noemde.
Je kan aan deze haan zien dat hij
berken is - en niet patrijs of tarwe omdat zijn vleugel (als deze tegen het
lichaam wordt aangedragen) geen
gouden vleugeldriehoek heeft. Aziatisch
patrijs, bankiva patrijs en tarwe hebben
dit wel.
Zie ter vergelijking de twee foto's
rechts: een buff blauwgezoomde haan
en een meerzomig goudpatrijs.
Beide foto’s zijn van Henk Raedts.
Tekst: Robbert van Til.

DUIVEN
SMOKKELEN
TELEFOONS EN
DRUGS DE CEL IN
Bron: ANP/Reuters/BBCnews

In de gevangenis van Marilia in Brazilië zijn een aantal gevangenen er in geslaagd om duiven te trainen
om spulletjes voor hun naar binnen te smokkelen. Bij ‘spulletjes’ moet u dan denken aan drugs en
mobiele telefoons; zaken die hun bezoekers anders nooit door de beveiliging zouden krijgen.
De gevangenbewaarders hadden zich er al een tijdje over verbaasd dat er zoveel mobieltjes waren, totdat
ze op een dag merkten dat de duiven boven het dak van de gevangenis nogal moeite leken te hebben met
vliegen. Zo kwam de zaak uit. De duiven hadden zakjes op hun rug, waarin telefoons zaten en drugs.
De duiven leefden op het dak, maar werden in de gevangenis gefokt en getraind. Ze werden door
bezoekers mee naar buiten gesmokkeld en vlogen daarna met ‘de bestelling’ weer terug over de muren
van de gevangenis.
Kijk ook even naar het filmpje op http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7472537.stm

Zondag 24 augustus 2008
Domein Puyenbroeck
in Wachtelbeke, België

12e Levend Erfgoed Expo
Koop en verkoop en tentoonstelling van
oude Vlaamse, Waalse en Brusselse
boerderijrassen, zoals duiven, konijnen,
hoenders, ganzen, kalkoenen, schapen,
geiten, runderen, paarden…..
Gratis toegang van 10 tot 18 uur.
Verkoop dieren tussen 11 en 17 uur.
Een organisatie van
Steunpunt Levend Erfgoed
Kijk voor alle informatie op www.sle.be

EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS 2008/2009
Europese Speciaalclub Shows voor Hoenders
23-26 okt. 2008, Brugge (België)
Zijdehoenders en Zijdehoen krielen.
http://www.angora-vzw.be/Euroshow/Euroshow%202008.htm
01-02 nov. 2008, Hoya (Duitsland)
Hollandse Hoenders en Hollandse Hoen krielen.
http://www.beepworld.de/members22/gzv-hoya/
21-23 nov. 2008, Keulen (Duitsland)
Rijnlander+ kriel; Phoenix+ kriel; Onagadori; Ko Shamo; Yamato Gunkei.
http://www.lvrr.de/landesschau.htm
12-14 dec. 2008, Enschede (NL)
Australorps en Australorp krielen.
http://www.oneto.nl
Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2008/2009
08-09 nov. 2008 Budapester Hoogvliegers, Debreciner Rollers und Felegyhazer
Tuimelaars in Debrecen (Hongarije)
14-16 nov. 2008 Modena’s in Illkirch-Graffenstaden (Frankrijk)
21-23 nov. 2008 Kortsnavelige Meeuwen in Keulen (Duitsland)
http://www.lvrr.de/landesschau.htm
22-23 nov. 2008 Vinkduiven in Zschorlau (Duitsland)
http://www.gimpeltauben.com/site07.htm
28-30 nov. 2008 Dortmund-VDT (Duitsland)
http://www.rtzv-roteerde.de/vdt_schau_2008.htm
Krulduiven, Figurita’s, Spaanse Kroppers, Engelse Kortvoorhoofd Tuimelaars,
Russische Tuimelaars, Ringslagers, Libanonduiven, Arabische Trommelduiven.
12-14 dec. 2008 Oudhollandse Tuimelaars in Enschede (NL) www.oneto.nl
10-11 jan. 2009 Székesfehérvárer-, Budapester-, Cegléder-,
Siebenbürger- en Timisoara Tuimelaar, in Székesfehérvár (Hongarije)
Bron: Entente Europeenne http://www.entente-ee.com/

HOLLANDSE HOENDERRASSEN
IN TV PROGRAMMA ‘VERRE VERWANTEN’.
Door: Ad Taks.
Onlangs zijn er opnamen gemaakt voor een aflevering van ‘Verre verwanten’. Hierbij hebben historicus
Robin Pistorius en ik, een aantal Nederlandse hoenderrassen gebruikt als onderdeel in het programma. We
hebben drie, voor de leek, op elkaar lijkende oud Nederlandse gepelde hoenderrassen gebruikt (Groninger
Meeuw, Hollands hoen en Chaamse Hoen). De kandidaten moesten onder andere de genoemde rassen in
rieten manden op een grote Nederlandse kaart zetten.
Leuke bijkomstigheid was dat ik, in de uitleg, aangaf dat al deze aanwezige hoenders de Nederlandse
driekleur lieten zien (rode kam, witte oren en blauwe poten). Maar bovenal waren deze rassen erg oranje
gezind (Oranje ogen). Ook kon ik even Willem 3 en prins Maurits aanhalen.
Peter van de Vorst, de bekende Nederlander en ‘Oranje deskundige’, vond dit natuurlijk helemaal TOP. Maar
toevalligerwijs bleek ook de onbekende Nederlandse een nazaat van Prins Maurits te zijn.
EEN SCHOT IN DE ROOS!
Zelfs in de vooraankondiging van deze uitzending wordt nu het Hollands hoen gebruikt om het programma
extra te “etaleren”.
Ik hoop dat deze uitzending weer een positief gebeuren zal zijn om onze hobby positief aan het grote
publiek kenbaar te maken. Iedereen in de studio was in ieder geval erg enthousiast en bovenal
belangstellend naar het verhaal achter iedere ras.
De nieuwe reeks (9 afleveringen) van het populaire
genealogisch-historisch spelprogramma ‘Verre Verwanten’
(Teleac) zal vanaf zaterdag 16 augustus 2008 iedere
zaterdag om 20.15 uur uitgezonden op Nederland 2.
Helaas is nu nog niet bekend in welke aflevering de Hollandse
Hoenderrassen te zien zullen zijn.
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Webwinkel De Groene Luifel.nl
Drogisterij * Duivensport * Food * Diversen *Aanbiedingen
De Groene Luifel is al meer dan 40 jaar een familiebedrijf in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). In onze
drogisterijafdeling kunt u zelfzorggeneesmiddelen en voedingssupplementen kopen die wettelijk bestemd zijn
voor de vrije verkoop (zonder recept). De mensen binnen ons team, die verantwoordelijk zijn voor de
drogisterijafdeling bestaan uit 3 drogisten en 1 assistentdrogist, die u van het nodige advies kunnen voorzien.
In de winkel (tevens webwinkel) is ook een aantal meters wandschap ingericht op het gebied van duiven.
Duiven houden is een fantastische hobby, waaraan u veel plezier kunt beleven. Het maakt daarbij niet uit of u
deelneemt aan wedvluchten (postduiven), of dat u probeert door een selectieve koppeling (op raseigenschappen) de mooiste duif te fokken (sierduiven), of dat u alleen een aantal duiven puur voor uw plezier heeft.
Het is en blijft een leuke bezigheid. Een topduif kan zijn kwaliteiten echter alleen laten zien als gezondheid,
voeding en de verzorging en aandacht in evenwicht zijn. Door gebruik te maken van doeltreffende en veilige
producten kunnen uw duiven in goede gezondheid en optimale conditie gebracht en gehouden worden. Kijk op
http://www.degroeneluifel.nl/ voor ons uitgebreid gamma aan duivensportartikelen, welke nog regelmatig
uitgebreid wordt.
Uw bestelling wordt over het algemeen binnen 1 a 2 werkdagen verzonden via TNT Post (voor Nederland) en bij een
bestelling vanuit België, wordt deze op de eerst volgende
donderdag bij de Belgische Post aangeboden.
Vanaf 75,- besteding, berekenen wij geen portokosten voor
Nederland en België (tot een gewicht van 10kg)!
U kunt in onze webwinkel online betalen met iDEAL
Of kom gerust eens langs om vrijblijvend te kijken.
Het hele team staat 7 dagen per week voor u klaar
om u van dienst te zijn.
Sluis kent maar twee sluitingsdagen: 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag, dus Sluis is het gehele jaar geopend, ook
op zon- en feestdagen!!!

V.o.f. De Groene Luifel, Oude Kerkstraat 12, 4524 CV Sluis

info@degroeneluifel.nl

ZWEMMENDE KALKOEN

Eenden poedelen in het water zo lang als ze willen en duiven genieten ook zichtbaar van het badderen in een
plas, maar hoe hoog de temperatuur ook oploopt, onze kippen zullen nooit vrijwillig een bad nemen. De
meesten hebben zelfs een hekel aan regen! Er wordt zelfs voor gewaarschuwd om op te letten dat uw kippen
niet per ongeluk in de vijver of sloot (of zwembad) terecht kunnen komen, omdat ze echt niet kunnen
zwemmen. Maar, gezien deze foto, kunnen kalkoenen dus WEL zwemmen! Op de boerderij, waar deze foto
genomen is, komt de kalkoen af en toe per ongeluk in het water terecht, vanwege een onhandige vlieg- of
landpoging, of omdat hij ergens van schrikt. De eerste keer dat hij in het water terecht kwam, wilde men
meteen hulp bieden, maar tot ieders verbazing begon de kalkoen naar de kant te zwemmen (het leek op
‘lopen’ in het water) en het ging nog vrij snel ook. Hij hield zijn vleugels gesloten. En omdat de kant vrij laag
en toegankelijk was, kon hij er zelf weer opklimmen.
Maar let op! De veren van een kalkoen (of kip) zijn niet zo ‘vettig’ als de veren van een eend. Dus als de
kalkoen wat langer in het water is,
worden zijn veren doornat, zodat het
dier steeds zwaarder wordt en zal
verdrinken.
Duiven zie je wel eens het water in
vliegen met de vleugels wijd; ze nemen
vlug een slokje water en vliegen weer
omhoog. Maar een kalkoen kan niet
vanuit het water omhoog vliegen! Het
enige wat hij kan doen is naar de kant
zwemmen en hopen dat hij er uit kan
klimmen. Zodoende zal een kalkoen
nooit vrijwillig het water in gaan; liever
lopen ze om de hele vijver heen, dan
dat ze de ‘korte’ weg nemen en naar de
overkant zwemmen!
Foto: Dirk de Jong.

BIJ ‘DE ZWARTE VOGEL’ …

…. kom je altijd wel iets bijzonders tegen.
Van de redactie.

Bij een recentelijk bezoek aan de bekende Haagse duivenwinkel
de Zwarte Vogel, werd mijn aandacht getrokken door een
bijzondere duif. Een tilduif wel te verstaan, die vanwege zijn
karakter wordt gehouden en als goede vlieger. Verwacht dus geen
‘standaard’ en ook geen kleuren die daaraan voldoen. Deze doffer
had een hangkrop, wat zou kunnen duiden op een Spaanse
herkomst, zoals de Valenciana Kropper of de Colillano Kropper,
maar dat was weer in tegenspraak met de kopvorm, want die kon
ik echt niet thuisbrengen.

Het zal dus wel een kruising zijn geweest, omdat men er
vreemd genoeg op de til vanuit gaat dat een kruising
altijd beter is - lees: vitaler en meer karakter - dan het
origineel. De kleur had iets weg van kite, ofwel zwart
met hier en daar wat brons. Op zich is dat geen
bijzonderheid, mijn aandacht werd echter getrokken
door de onderwrat, die tegen de ondersnavel zit. Deze
onderwrat was extreem van formaat en bovendien
bijzonder omdat zo’n onderwrat bij het ouder worden
een ontwikkeling doormaakt die normaal gesproken
gelijke tred houdt met de bovenwratten, ook wel
neusvleugels of neusdoppen genoemd. Maar dat laatste
was hier dus niet het geval.
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Wat dieren eten, is belangrijk voor hun gehele gezondheid – qua gedrag en fysiek. Voor
kwaliteitsvoer zijn goede grondstoffen nodig. Om die kwaliteit te waarborgen beperken
we ons niet tot de Nederlandse markt en proberen we eveneens akkerbouwers van
granen en zaden persoonlijk te leren kennen. We bezoeken jaarlijks Franse, Duitse en
Nederlandse akkerbouwers die voor ons maïs, tarwe, gerst en erwten verbouwen. Voor
Garvo is het uiterst belangrijk dat er in harmonie met de natuur wordt geteeld en op de
juiste wijze wordt bemest. Pas dan kan een gewas gezond groeien.
Garvo voeders worden uiterst zorgvuldig vervaardigd. Daarnaast worden de voeders
systematisch op hun kwaliteit gecontroleerd tijdens de verschillende stadia van het
productieproces. Op aandacht en zorgvuldigheid wordt bij ons nooit bezuinigd!
Garvo investeert op alle fronten in deze kwaliteit; technisch, organisatorisch en vooral:
met een goed team medewerkers die alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en zich
verantwoordelijk voelen voor de producten. Het zijn ervaren operators met een geweldig
kwaliteitsbesef, alert op wat er mis zou kunnen gaan. Het productieproces is volledig
geautomatiseerd zodat de kans op fouten minimaal is. Elke zak voeder krijgt een uniek
chargenummer, waardoor productiedatum en productiepartij te traceren zijn. Van alle
grondstoffen en van elke partij voeders wordt een steekproefmonster bewaard. Komt er
een vraag of opmerking over de kwaliteit, dan kunnen wij snel een analyse maken en
antwoord geven.
Dieren liefdevol verzorgen staat bij Garvo voorop. Echte rijkdom is immers een wereld
waar mens en dier volwaardig kunnen (samen)leven. Diervoeders vormen een belangrijk
middel om dit te bereiken. Daarom willen we absoluut de allerbeste kwaliteit leveren, zijn
we altijd geïnteresseerd in uw ervaringen en in mogelijke verbeteringen. Voor ons is het
geen extra werk maar prachtig vakmanschap om dieren precies te geven wat ze nodig
hebben.

http://www.garvo.eu/

‘NATUURLIJK’ VOER
Tekst en foto’s: Dirk de Jong
In de Verenigde Staten worden kwartels gefokt in speciale
kwartelkwekerijen en later uitgezet. Deels voor de jacht,
want deze ‘Bobwhites’ zijn smakelijk, maar het zijn ook heel
nuttige vogels voor de landbouw. Ze eten namelijk allerlei
schadelijke insecten en veel onkruiden en onkruidzaden,
terwijl ze aan de landbouwgewassen weinig schade
toebrengen.
Als wij onze jonge kwartels zo natuurlijk mogelijk willen
voeren, dan kunnen we – naast het heel geschikte
siervogelvoer - bijvoeren met onkruidzaden. Er is genoeg te
vinden, als u er maar oog voor heeft, zoals de zaadknoppen
van vogelmuur en brandnetelkoppen met brandnetelzaad.
Bijkomend voordeel van brandnetelzaad is, dat het vaak ook
rijk is aan allerlei insecten, Kuikens hebben namelijk in de
opfokperiode een heel eiwitrijk opfokvoer nodig en hoewel
dat ook in verschillende samenstellingen te koop is, zullen die spuugbeestjes, bladluizen en spinnetjes uit de
zaadkoppen graag door de jonge kwartels worden gegeten.
Vanzelfsprekend is dit ook geschikt voor kippenkuikens.
In het artikel ‘De Virginiakwartel’ kunt u meer lezen over de verzorging en voeding van kwartels.
Op de volgende pagina ziet u de volgende foto’s:
Bovenste rij, van links naar rechts:
Zaadkoppen van Fluitenkruid, Zuring en brandnetel.
Onderste rij: Fluitenkruid met graszaad, brandnetel met zaad en close-up van de spinnetjes en spuugbeestje
(schuimcicade).

EEN BIJZONDER SIERDUIVENRAS, JE
MOET ER VAN HOUDEN

Tekst en foto’s: Jan Buurmeijer.

Dit oeroude ras is in diverse landen onder verschillende namen
bekend en heeft in al de landen weer een aparte ontwikkeling
doorgemaakt, waardoor het resultaat en de stand van zaken op
dit moment nogal afwijken van elkaar. In Nederland kennen we
de Valkenet, in Duitsland de Indianer, in Engeland de Barb, in
Frankrijk de Polonais en in Spanje de Ojo de Fresa
(Aardbeienoog). Deze laatste is de kleinste en staat
vermoedelijk het dichtst bij het (Afrikaanse) origineel. Behalve
de bijzondere oogranden hebben al deze rassen met elkaar
gemeen dat ze tenminste voorkomen in de kleuren rood en geel
recessief, zwart en wit. In alle kleuren komt de smoky factor
voor, waardoor de snavel altijd licht van kleur is of
‘aangeslagen’.

Boven: Koppel witte volwassen Barbs. Zie de prachtig
ontwikkelde oogranden, die met de kop ook wel het
‘garenklosje’ genoemd worden.
Links: Witte duivin met jong. De Brabs van Jan Buurmeijer
brengen hun jongen wel perfect groot.
De Barb uit Engeland spreekt het meeste aan. Deze uitvoering is
het meest geperfectioneerd maar dat kun je wel aan de Engelsen
overlaten.
Er is niet al te veel geschreven over dit antieke ras, velen lijkt
het daarom een saai en moeilijk ras vooral door het woord
‘antiek’ denk ik. Niets is minder waar, het is een rustige, lieve
duif die goed voor z'n eigen jongen zorgt en heel goed
vruchtbaar is ook! Met een jaar 3 tot 4, zijn ze voluit ontwikkeld
en zijn ze eigenlijk op hun mooist te bewonderen.

De naam Barb is er destijds aan gegeven omdat ze uit ‘Barbarije’
afkomstig waren; een oude naam van de kuststreek die zich
uitstrekte van Noord Afrika tot Istanbul. Het ras is echter
hoogstwaarschijnlijk ontstaan in India. Rond 1500 werd er al over
gesproken, kan je nagaan hoe oud dit bijzondere ras is.
Shakespeare schreef er al over in zijn "As You Like It" waarin iemand
wordt vergeleken met een jaloerse Barb (blijkbaar het toppunt van
jaloezie).
De Nederlandse betekenis van het woord Valkenet is een soort antiek
kanon . . . ik vind het die lading niet erg dekken, moet ik zeggen.
Onder: Twee jonge Barbs, geel en wit, van ongeveer 6 weken
oud. De jongen zijn perfect door de eigen ouders
grootgebracht.

Boven: Jonge witte Barb (Valkenet) van
4 weken oud.
De Valkenetten die ik heb zijn echte Engelse
‘Barbs’. Er zijn andere soorten Valkenetten
ontstaan in de jaren; kleiner en groter.
In ‘vakliteratuur’ staat over zulke soorten
duiven vaak vermeld: “Alleen voor ervaren
fokkers”. . . maar ik zou niet weten waarom
beginners geen plezier aan de Valkenet
zouden kunnen beleven!
Meer over de Barbs van Jan Buurmeijer op:
http://www.whistlemountain.nl

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. Ook
buitenlandse hoenders en duiven mogen weer op onze tentoonstellingen worden toegelaten. Graag zullen wij
u weer in Utrecht ontmoeten.
Meer informatie volgt. We houden u op de hoogte d.m.v. publicaties in Aviculture
Kleindiermagazine, en ook op de websites kunt u straks steeds de laatste ontwikkelingen lezen:
Websites: http://avicultura.sierduif.nl en www.vhm-events.com

Europe

en

UPDATE: HANENPROJECT OP DE AVICORNI SHOW
Op de tentoonstelling van AVICORNI 19 t/m 21 december 2008
in Utrecht zal een internationale! manifestatie plaats vinden
met de aankondiging:

HANEN
van de (hoender)vleesrassen van de wereld

Er zal een speciale, feestelijke ruimte worden gecreëerd voor
deze wereldshow van de hanen van de (hoender)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. Elke deelnemende club zal zelf een of twee
afgevaardigde(n) benoemen om de hanen van hun ras op de
gewenste nuteigenschappen te beoordelen.
Er zijn al diverse ereprijzen beschikbaar gesteld, waaronder 5 kg hoogwaardig GARVO
HANENKORREL voor de beste haan van elk vleesras, een legpenning van het Ministerie LNO,
een bijzonder boek over hoenderrassen van Van Gink, rozetten, bekers, geldprijzen.
Ereprijzen die tijdig toegezegd zijn, komen in het vraagprogramma. Anderen worden
vermeld in de catalogus.
Ook het bijkomende randgebeuren is uniek: een schilderijententoonstelling met uitsluitend
hanenschilderijen, diverse proeverijen van ‘gebraden haan’ en andere gerelateerde
producten. Een en ander wordt zo goed mogelijk verdeeld over de zaterdag en de zondag.
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 en aanbieden van ereprijzen kunt u terecht bij:
Jan Willem Hondelink janwillemhondelink@hetnet.nl of Kenneth Broekman varsel@planet.nl

AVICORNI
KLEINDIERENSHOW NEDERLAND
Maarssen, juli 2008
Beste pluimveeliefhebbers/fokkers,
Voor het jaar 2008 zijn de voorbereidingen voor de show uiteraard in volle gang met als
grote publiektrekker het “Hanen-project”.
Dit ziet er veelbelovend uit en er zijn belangrijke toezeggingen voor medewerking.
Regeren is echter vooruitzien en zodoende heeft het bestuur besloten in 2009
zogenoemde “Duitse Pluimveedagen” te gaan organiseren.
Het voorstel hiertoe kwam van ‘vrienden van Avicultura en Ornithophilia’.
Dat het bestuur verguld is met vrienden die actief zijn en inzet tonen zal u niet
verbazen.
Op dit moment wordt dan ook voor de “Duitse Pluimveedagen 2009” de basis
gelegd.
T.z.t. hoort u hier meer over.
Met vriendelijke groet,
Gerard de Bruin, tentoonstellingssecretaris.
G.J. de Bruin
J. van Heemskerklaan 40
3603 GK Maarssen
tel.: 0346 – 566372
e-mail: bruinrooijen@casema.nl

Europese Raskampioen Show
voor Spaanse duivenrassen

De Show wordt gehouden van 28 t/m 30 november 2008
In de Westfalenhalle in Dortmund/Duitsland
Dit is de enige en officiële EE-Show voor alle Spaanse Duivenrassen in 2008!
U kunt hier alle duivenrassen van Spaanse origine showen.
Er is een speciale show voor de Figurita en Spaanse Kroppers.
Alle fokkers zijn welkom. Inkooien is op 26.11.2008. De keuring is op 27.11.2008
Openingsuren
28 nov.
14-18 uur
29 nov.
9-18 uur
30 nov.
9-14 uur
Voor informatie over de show in het Spaans, Frans of Engels kunt u contact opnemen met:
Enrique Pietrzak
Tel.: 0049 71312059240
Email : epietrzak47@aol.com
Voor informatie in het Engels, Nederlands of Duits, kunt u contact opnemen met:
Marc Brinkwirth
Tel.: 0049 2384 54324
Email: webmaster@rtzv-roteerde.de

http://www.rtzv-roteerde.de

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 http://www.sabit.nl/kleindierensport/
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
post@sabit.nl kvknr Leiden: 28088054
VBC, Edelhertlaan 32, 2623 EL Delft, (T/F) 015-2612187, (M) 06-28201616.
vbc@xs4all.nl kvknr. Haaglanden: 27238315

