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Een woordje van de redactie…….
Beste lezer,
Bij het uitkomen van het vorige nummer deden wij een beroep op onze lezers
om ons te steunen. De vele reacties waren hart-verwarmend en van diverse
kanten is er steun toegezegd en heeft men ons erkenning geschonken. De
algemene tendens van de reacties was vooral een beroep om door te gaan,
waaraan we dan gaarne gevolg geven, daarbij geholpen door de vele sponsorbijdragen waarvan wij een aantal op onze donatie pagina hebben ogenomen.
Nogmaals dank voor het vertrouwen wat u ons schonk en uw goede gaven.
In onze voortdurende inspanning om onze lezers zoveel mogelijk informatie te geven en dat op een
vernieuwende wijze voor het voetlicht te brengen, zullen steeds nieuwe wegen worden bewandeld. Hierbij
zullen het dier en de hobbybeleving centraal staan. Bestuursperikelen en schandalen, belemmerende en
dwingende voorschriften zult u in onze kolommen niet aantreffen; het is juist het positieve en mooie in
onze liefhebberij wat we willen benadrukken.
Een van die innoverende zaken die u in dit nummer in ruime mate aantreft is de aandacht voor fokkers die
met nieuwe rassen of kleurslagen bezig zijn, daar héél veel werk instoppen en tot verrassende uitkomsten
komen, soms op geheel verschillende manieren het einddoel bereiken, maar vaak jarenlang een ideaal
nastreven om die kleur en of tekening te maken in die perfectie die men zich als doel had gesteld.
Bijdragen over dit onderwerp zijn altijd welkom op redactie@aviculture-europe.nl
Het voorliggende nummer is weer van een rijke en gevarieerde samenstelling, waarvan wij hopen dat het
u weer veel leesplezier zal geven.
Met dank aan alle medewerkers, sponsors en adverteerders,
Namens het Team van Aviculture Europe,
Nico van Benten

DE LIJST
Saksische Kropper
Deze slanke, sierlijke
kropper, met lange
benen, middelgrote
voetbevedering en
peervormige ballon, is
hier bijzonder goed
getekend door de
bekende duivenschilder
en tekenaar, tevens
internationaal
sierduivenkeurmeester;
Jan Hatzmann uit
Hoogeveen.
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Filosofie achter het merk Kasper Faunafood.
Kasper Faunafood richt zich met haar producten op professionele en semi-professionele gebruikers zoals
dierentuinen, parken, fokkers en kwekers en hobbyisten die uitsluitend het beste voer wensen voor hun
dieren.
Kasper Faunafood beschikt als specialist op het gebied van voeding voor hobby-, gezelschaps- en
exotische dieren over een breed scala aan voeders voor vele diersoorten uit verschillende biotopen in ieder
stadium van hun ontwikkeling.
Een jong dier heeft een grotere behoefte aan eiwit dan een volwassen dier, terwijl een dier wat moet
presteren veel energie nodig heeft. Dieren in de rustperiode hebben voldoende aan onderhoudsvoer, maar
moeten de benodigde voedingsstoffen wel in voldoende mate binnen krijgen.
Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van voeders is altijd: wat eet het dier in zijn natuurlijke omgeving
en wat zijn de voedingsbehoeften.
De voedingsdeskundigen van Kasper Faunafood ontwikkelen de samenstellingen op wetenschappelijke
basis waarbij gebruik wordt gemaakt van literatuur, kennis van biologen, ervaring van gebruikers enz.
Samenstellingen van de Kasper Faunafood voeders zijn vast, wat betekent dat deze niet meer wijzigen,
tenzij er verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Kasper Faunafood producten zijn volledig en uitgebalanceerd, wat inhoudt dat in normale omstandigheden
geen dure vitaminen- en / of mineralenmengsels behoeven te worden bijgevoerd. De in eigen beheer
ontwikkelde premixen bevatten ruim voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen in de juiste
verhoudingen, waardoor de dieren een gelijkmatige groei vertonen, een uitstekende conditie hebben en in
staat zijn goede fokresultaten te geven.
De hoge energiewaarde in Kasper Faunafood voeders zorgen er voor dat de dieren, in vergelijking met
andere merken, minder voer nodig hebben om tot uitstekende resultaten te komen.
Kasper Faunafood is voortdurend (mede)initiator geweest van ontwikkelingen en verbeteringen op
voedingsgebied. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is Faunabiobalance ®

Faunabiobalance ® is een toevoeging aan de premix op basis van vetzuren van plantaardige oorsprong en
zorgt voor een betere stabilisatie van de darm flora. Bij jonge dieren moet het verteringsvermogen nog
worden opgebouwd. Dit betekent dat ze nog weinig weerstand hebben en gevoelig zijn voor allerlei potentiële
ziektekiemen.
Faunabiobalance® verbetert de immuniteit. Met name in de eerste levensweken is dit van essentieel
belang. De dieren nemen het voer beter op, groeien beter en zijn beter bestand tegen ziektekiemen (minder
uitval).
Faunabiobalance® zorgt voor een sterke vooruitgang op voedingsgebied wat tot betere resultaten leidt bij
de opfok en ontwikkeling van jonge dieren.
Faunabiobalance® is toegevoegd aan de Gallus (sierhoenders) en Anseres (watervogels) opfokvoeders.

Wilt u het beste voor uw
dieren? Voer dan Kasper
Faunafood !
Kasper Faunafood:
Kwaliteitsvoeding voor
topprestaties.
www.kasperfaunafood.nl
www.arieblok.nl

Zo maar een leuk PR-ding!
Trekhaakdop?

Door: Hans Heemskerk

Binnen de speciaalclub van de Z.O.B.K., Zeldzame
Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen, bevindt zich
een lid, die naast de Doornikse kriel ook de Appenzeller
Spitskuif heeft gecreëerd. (ooit zou het de naam Vordens
hoen meekrijgen). Zijn naam is Herman van Olst. Herman
is lange tijd bestuurslid van de Z.O.B.K. geweest en op een
jongdierendag bracht hij een oranje kopstudie van een
Appenzeller Spitskuif mee als prijsje voor de jaarlijkse
verloting.
Ik pikte die prijs er uit en wist op dat moment
niet waar het precies voor diende. Dat werd mij
na uitleg door Herman snel duidelijk. Maar ja, als
fokker van de Watermaalse Baardkriel ga je toch
niet snel met een knal oranje Appenzeller
Spitskuif op je auto rijden.
Op een later moment kwam de trekhaakdop weer
eens ter sprake en gaf ik aan dat ik een
dergelijke dop, maar dan van de Watermaalse
Baardkriel, wel erg leuk zou vinden. Herman
nodigde me uit om een goede kopstudie aan te
leveren. Daar bleef het van mijn kant even bij.
Onlangs op maandag 27 april stond er een
trekhaakdop van de Watermaalse baardkriel op
de tafel. Herman was langs geweest. Een uur
later prijkte hij op de trekhaak.

Herman is productontwikkelaar en heeft een bedrijf in Vorden. Hij maakt aan de hand van een goede
kopstudie een model in hout en maakt daar een siliconenmal van. In die mal kan hij vervolgens de koppen
gieten. Op dit moment heeft hij de koppen van de Appenzeller Spitskuif, de Antwerpse- en de Watermaalse
baardkriel gemaakt.
De buitenkant is van hard polyurethaan gemaakt en is in alle
kleuren leverbaar, behalve in wit.
In de binnenkant is een rubberachtig polyurethaan deel in
gelijmd, zodat de dop netjes op de trekhaak blijft zitten. Om
diefstal te voorkomen kun je er een parkertje indraaien.
Je kunt meer afbeeldingen zien op www.spitskuifkriel.nl en
binnenkort ook op www.hermanvanolst.nl

De prijs bedraagt € 12,-- met
binnendeel en € 8,-- zonder binnendeel.
Bij afname van meer verandert de prijs.
Dit geldt voor de bestaande modellen.
Speciaalclubs
en
verenigingen
die
geïnteresseerd zijn, kunnen contact
opnemen met Herman van Olst. Voor
ieder nieuw model moet steeds een
goed
gelijkende,
raszuivere
mal
gemaakt worden en daar zitten veel
uren in.
Een leuk PR middel voor de fokkers van
een speciaalclub of kleindiervereniging.
Collega-fokkers die mij zagen rijden met
de Watermaalse Baardkriel trekhaakdop
wilden er direct ook een hebben. Ze
hebben hem inmiddels al.

THE CHICKEN
ULISSE ALDROVANDI
DIGITALE VERSIE IN HET ENGELS
Met gepaste trots kondigen wij hierbij aan dat Dr.
Elio Corti uit Italië ons heeft toegestaan om zijn
Engelse vertaling van de hoofdstukken over
hoenders uit het beroemde boek ‘Ornithologiae’ van
Androvandi op onze webstite te publiceren.
‘Aldrovandi on Chickens’ is een eerdere vertaling
van dit werk, gedaan door L.R. Lind in 1963, maar
deze vertaling bevat zeer veel fouten. Om deze
reden heeft Dr. Corti besloten om tevens de
originele Latijnse tekst van Aldrovandi op te nemen,
ter vergelijking voor degenen die Latijns kunnen
lezen. Het vertalen is in april 2009 afgerond. De titel
van het digitale boek is: ‘Aldrogallus’.
Dr. Corti heeft al vele jaren van zijn leven besteed
aan het bestuderen van de geschiedenis en de
genetica van hoenders. Op zijn bijzondere website
vindt u een zeer uitgewww.summagallicana.it
breide verhandeling over de erfelijkheid bij kippen,
deels vertaald in het Engels. Ook vindt u hier o.a.
de Engelse vertaling van de hoofdstukken over
pluimvee uit het boek ‘Historia animalium’ door
Conrad Gessner, gepubliceerd in 1555.
Het boek ‘Aldrogallus’ kunt u lezen op de pagina
‘Boeken’ (klik op de button, links op de homepage
www.aviculture-europe.nl). Het downloaden kost
wat tijd, want het is een groot bestand (14 MB),
omdat het alle originele illustraties uit het boek van
Aldrovandi bevat.

FOKZUIVERE ig POPULATIES GEZOCHT

voor universiteitsonderzoek naar ig, goudverdunner
Geel in kippen is verdund goud of verdund rood.
Er is ook zandgeel, dat zit op de Friese hoenders.
Net als geelwitpel, maar dat ‘geel’ ziet er heel anders uit.
Geelkoekoek is weer een andere kleur, qua opbouw, dat
is een buff met koekoek en door de kleurovergangen lijkt
dat op geel.
En geelwitgeloverd en –gezoomd is ook weer wat anders.
Geel witgezoomd is ook weer zoiets, zoals op de
Kuifhoenders.
Wat dacht u van een geelzwartstaart Chabo? Is die geel?
Er zijn veel verschillende soorten geel bij kippen en dat
geel ziet er niet hetzelfde uit als Geel en genetisch is dat
geel helemààl verschillend!
Zo is er verdund goud zoals bij de geelpatrijs, maar ook
buff heet geel, bij de Chabo’s met zwarte staarten
bijvoorbeeld.
Met hobbynamen komen we eigenlijk geen steek verder.
Dit introotje om aan te geven dat het ene geel het andere
niet is.

©Sigrid van Dort

Ik ben voor het afsluitende veldonderzoek omtrent het gen ig, van de universiteit in Uppsala Zweden op zoek
naar geel, Geel de Goudverdunner.
Het symbool ig staat voor inhibitor of gold, tegenhouder van goud.
Dat ig bestaat is dus vastgesteld, maar dat was ook al gedaan d.m.v. kruisingsproeven en dergelijke in 1948
(Punnett), wat al een poosje terug is.
ig is te vinden in bijvoorbeeld geelpatrijs zoals op Hollandse krielen, Javakrielen en Leghorns maar ook op eb
Aziatisch patrijs de meerzomig geelpatrijs Wyandotten, voorzover die laatsten in Nederland aanwezig zijn. Dit
gen is door de universiteit onderzocht en ook de werking ervan, op moleculair niveau, maar nu de praktijk!
Voor ons is die praktijk razend interessant want daarvan kunnen we leren hoe het gen zich gedraagt en wat
we ervan kunnen verwachten. Dus het DNA/bloed dat ik ga verzamelen zal vertellen of er ig fokzuiver in die
dieren zit.

Het hoeven niet allemaal verschillende rassen te zijn, zolang die 5 populaties maar geen rechtstreekse
familie zijn van elkaar. Eén populatie heb ik al, de citroen Zijdehoenkrielen die niets te maken hebben
met het ‘citroen’ zoals in de Sebright of Brakel of citroenporselein. Zie daar de makkelijke verwarring
door hobbynamen.
Belangrijk is voor de ig/ig populatie, dat de fokker al een poos fokzuiver met deze kleur bezig is. Wel
mogen er dieren van dezelfde kleurslag van een andere fokker ingebracht zijn, maar geen recente
experimenten zoals kruisingen met zilver of goud x zilver.
Zoals ik begon, niet elke geel heeft ig/ig.
Het hobbygeel dat in aanmerking komt voor onderzoek is:
- geelpatrijs
- meerzomig geelpatrijs
- lichtgeel zoals op de Chabo
Additioneel zou ik ook graag DNA/bloed van
een zilver Brakel willen voor onderzoek
omdat fokkers beweren dat daar ig in zit,
waardoor bij een kruising zilver x goud
citroen ontstaat.
Als u een bovenstaande populatie heeft met
fokzuiver ig, kunt u mij dan een email
sturen? Dan neem ik contact met u op,
alvast heel hartelijk dank.
Het is toch prachtig dat Nederlandse dieren
onderzocht gaan worden? Dit is een kans uit
duizenden!
Op 1 september moet ik alle ig-monsters
verzameld hebben.
Sigrid van Dort
email: info@tuinvee.nl
©Dirk de Jong
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BOEK: GENETICA BIJ SIERDUIVEN

Het interessante en rijk geïllustreerde boek Genetica bij Sierduiven is verschenen. De voorintekenaars
hebben inmiddels hun boek ontvangen. Wilt u ook bestellen? Richt u voor alle informatie tot de secretaris
van de NBS, Roel Bijkerk roel.bijkerk@hetnet.nl
Bij de foto: Rein Slikker van de stand van de Kleindierfokkers Nederland, maakt op de Avicorni Show op
originele manier reclame voor het duivenboek van Jan de Jong en Hein van Grouw. (Foto: Jan de Jong)
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De vereniging
“Vrienden Holle Kropper Fokkers–Nederland”
viert dit jaar op zaterdag 29 augustus 2009
het 10 jarig bestaan van de vereniging
met een grote Holle Kropper show
in het Kleindierencentrum
in het Zuiderpark te Den Haag.

1999 - 2009
Alle duiven, jong en oud van onze leden
kunnen worden geshowd. Dus niet specifiek
een jongdierendag.
Enkele van onze buitenlandse leden hebben
de toezegging gedaan om samen met ons
deze dag te vieren.
Ook wordt de mogelijkheid geboden om
duiven van eigenaar te laten verwisselen.
De partners van onze leden zijn van harte
welkom. Zij kunnen indien gewenst, een
schitterende wandeling maken in dit mooie
Haagsche park, waar diverse tuinen zijn te
bezoeken, met verschillende thema’s.
Op loopafstand van het Kleindierencentrum
bevind zich ook een winkelcentrum. Wilt u
gezellig in het Kleindierencentum blijven?
Ook dat is geen probleem.

10

JAAR “VRIENDEN HOLLE KROPPER FOKKERS NEDERLAND”
De inschrijvingskosten zijn op deze dag voor de leden bijzonder laag gehouden;
per dier 0,75 euro en bij meer dan 10 dieren 0,50 euro.
Per groep wordt er een prijs uitgereikt.
De lunch wordt verzorgd door de beheerder van het Kleindiercentrum.
Om wat uit de kosten te komen houden
wij een loterij. Heeft u een artikel voor
de loterij neemt u dat dan alstublieft
mee ter ondersteuning van uw
vereniging.
Ieder aanwezig lid, ( het is ook de
bedoeling dat ieder lid aanwezig is) ,
krijgt een attentie uitgereikt van de
vereniging, als herinnering aan het 10
jarig jubileum van de “Vrienden Holle
Kropper Fokkers- Nederland”.

Deze dag zal geheel in het teken
staan van de Holle Kropper en zijn
fokkers.

Een dag zonder officiële plichtplegingen.
Vanaf 14.00, zijn belangstellende
welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Sonja van Vliet,
Secretaris, “Vrienden Holle Kropper
Fokkers-NL”
Email sonjaenfreek@kpnplanet.nl

EEN LEVENSBEDREIGEND PROBLEEM…
MET ZEER SIMPELE OPLOSSING
Door: Pauline van Schaik

Het was in de eerste vorstweek van afgelopen winter op een zondag dat er een zielig hoopje Leghorn bij het
nachthok zat met een heleboel bloed aan haar kop. Er zat een klein wondje aan haar kam, maar verder was
er eigenlijk niks te zien. Ondertussen, doordat er sneeuw tegen de kam werd gehouden, stopte het bloeden
ook. Zo, dat was opgelost, dachten we.
Een uurtje later gingen we even kijken hoe het was, het zat me toch niet helemaal lekker. En daar lag ze,
meer dood dan levend, te bloeden onder een heg, helemaal alleen...
Ik schrok me rot en kon het niet over
mijn hart verkrijgen om haar zomaar
dood te laten bloeden. Dus snel een
kattenmandje, handdoek er in en de
kip erbij. Omdat onze dierenarts zo'n
20 km verderop woont, dacht ik
eigenlijk dat ze het nooit zou halen,
het bloed liep er gestaag uit. Ze was
al gaan liggen en bewoog nauwelijks
meer.
Ik had al enige ervaring in dit soort
(slag)aderlijke bloedingen van de
kam. Gelukkig niet bij mijn eigen
dieren. Maar helaas wist ik dus ook
dat bijvoorbeeld dichtbranden niet
lukt. Beide haantjes hadden destijds
hun bloeding niet overleefd. Maar toch
had ik nog wel wat hoop, al was het
misschien wel tegen beter weten in.

Ingrid, onze dierenarts, schrok behoorlijk van mijn kip! Ze durfde
ook nergens aan te komen omdat het ondertussen al weer was
gestopt met bloeden. En ja, dan is er dus maar 1 oplossing:
verbinden!
Met
een
berg
fantasie
en
nog
meer
doorzettingsvermogen van Ingrid en mijzelf is het gelukt om het
kopje te verbinden.
Weer thuis heb ik een grote konijnenkooi ingericht als ziekenboeg
en vitaminen in haar drinkwater gedaan. De volgende morgen was
ik bang haar toch dood te vinden, ze was zo verschrikkelijk zwak!
Maar tot mijn grote verbazing was m’n kip gaan staan! Dat was
toch al stap 1 in het genezingsproces! En op dag 2 kwam er weer
geluid uit en nog iets: een windei! Zo mooi hoe zo'n lichaam werkt
van binnen; er was geen energie meer over om een mooie laag
kalk om het ei heen te maken, dus werd het ei gelegd zoals het
was op het moment dat ze te zwak was om het af te maken.

Ik had nooit verwacht dat het verband er lang om zou
blijven zitten, maar alsof ze het wist: het moet van de
dokter! Ze heeft het een hele week laten zitten! Ik
durfde het er niet zelf af te halen omdat ik toch bang
was dat er gaas vast zou zitten aan de wond die ik dan
weer kapot zou trekken. Dus even terug naar de
dierenarts om het er af te laten halen. Het zag er echt
heel erg goed uit! Ze heeft nog een week binnen in de
ziekenboeg gezeten zodat alle bloed en korsten van
haar koppie waren verdwenen en daarna mocht ze weer
naar buiten bij de rest van de kudde. En tot op de dag
van vandaag doet ze het prima daar en legt ze weer
mooi haar witte eitjes. Ik ben trots op haar
doorzettingsvermogen, van alleen nog maar op je zij
kunnen liggen tot vrolijk rond scharrelen in 2 weken
tijd. Knappe meid!

DE DUIF EN DE KONIJNTJES
Deze foto’s werden ons toegestuurd door Bill Burnside
(USA) met de volgende tekst: “Dit kreeg ik van een
van de NPA bestuurders. Ik vroeg om meer gegevens,
zoals bijschriften of naam van de fotograaf, maar men
wist niet waar het vandaan kwam of wie de foto;s
gemaakt had. Geen naam, geen copyright… Dit zet de
duif in een bijzonder goed licht. Het zegt meer over
duiven dan wij ooit met woorden zouden kunnen
doen”.
Wij zochten wat verder op internet, en vonden het
volgende:
EEN PRACHTIG VERHAAL! Bob en Georganne
Lenham
Foto’s: Bob Lenham.
Deze kleine konijntjes, een dag of 6 oud, werden
aangevallen door een hond. De moeder en 2 jonkies
overleefden het niet, en deze 3 waren er ook niet al te
best aan toe.
Noah, de duif, is een blijvertje hier in de opvang. Hij
heeft namelijk maar één poot. Noah bleef maar naar
de konijnenkooi gaan en er in kijken… hij ging
tenslotte voor het deurtje zitten slapen.
Twee dagen later zag ik ineens nog maar 2 konijntjes
in de kooi. Ik pakte Noah haastig op, zodat ik beter in
de kooi kon kijken. En tot mijn verbazing bleek het
konijntje onder zijn vleugel te zitten, diep in slaap!
Het diertje was door de tralies gekropen, ongetwijfeld
aangetrokken door het warme donsbed.

Toen hebben we ze allemaal bij elkaar gezet, en het ging
fantastisch. Als de konijntjes onder Noah’s vleugels
kruipen, doet hij ze wijder zodat ze er goed onder
passen, en ze gaan slapen. Als er een te beweeglijk is en
er hier of daar weer onderuit kruipt, duwt hij het
zachtjes terug met zijn snavel. Het is echt
verbazingwekkend.
Update over Noah de Duif:
Wij zijn Bob en Georganne Lenham van de Wild Rose
Rescue Ranch in Texas, waar Noah de Duif woont. Toen
we zagen hoe
snel het
nieuws over
Noah en de
konijntjes
over het
het internet verspreid werd, en hoeveel reacties dat opgeroepen
heeft, besloten we om een vervolg met nieuwe foto’s te
plaatsen.
Van begin af aan merkten we dat Noah een bijzondere duif was.
Konijntjes zijn zijn favoriet, maar hij heeft al vaker geholpen
met het verzorgen van jonge dieren hier op de Wild Rose Rescue
Ranch...
Het is geweldig om zo’n full-time zachte, warme verzorger te
hebben op onze opvang! Hij knuffelt met alle jonkies die onder
zijn warme veren kruipen, en hij koert erbij alsof hij ze in slaap
zingt met een wiegeliedje.
Rechts: Noah’s eerste nestje konijntjes, bijna groot genoeg om
weer de vrijheid te krijgen.
Foto: Bob Lenham.
http://www.arcforwildlife.com/the-pigeon-and-the-bunnies.htm

advertentie

FOTOTENTOONSTELLING
‘FOWL FACES’

Heeft u besloten deze zomer naar WestFrankrijk op vakantie te gaan, dan is de
fototentoonstelling ‘Fowl Faces’ (Gezichten van
Pluimvee)
zeker een bezoekje waard.
De
foto’s zijn gemaakt met het doel pluimvee en
vooral kippen eens van een andere kant te
laten zien; niet alleen voor consumptie – zoals
men dat in Frankrijk graag doet - maar vooral
ook om naar te kijken en om van te genieten,
ras of geen ras.
Amateurfotografe Marit de Haan woont sinds
2002 in la douce France. Daar maakte zij voor
het eerst kennis met de kip als huisdier.
Op het ogenblik heeft ze zelf een 40-tal kippen
om het huis rondlopen, waaronder Cochinkrielen, Zijdehoenders, Houdans, Marans,
CouCou de Rennes, Hamburgers, Niederheiners, Ameraucanas, en wat mixjes.
De foto’s hangen van 21 juni tot en met 20
september in een twaalfde eeuws kasteel het
Château de la Grève, in Saint Martin des
Noyers, Vendée. De tentoonstelling is gratis
te bezoeken. ‘s Middags worden er in het
kasteel rondleidingen gegeven. Een rondleiding kost 4 euro.
Voor informatie: http://www.asso-chateaugreve.com/english.htm
en www.fowlfaces.com

EENDENVET

In Frankrijk (en in de Chinese keuken) is eend een delicatesse
en wie overtollige eenden heeft, moet zeker eens proberen om
ze eens met ‘culinaire’ ogen te bekijken. Henk Kooiman,
enthousiast eendenhouder en hobbykok, vertelde het volgende:
“Het plukken van de eenden is een lastig karwei. Of misschien
gaat plukken makkelijker als ze echt helemaal uitgegroeid,
volwassen en doorgeruid zijn? Ik vil ze meestal. De borsten zijn
ook zonder vel uitstekend te bereiden. Het is wel belangrijk te
weten wat je doet ! Eendenborst moet vooral niet te gaar zijn en
nog een beetje rosé van binnen. De poten en vleugeltjes kunnen
heel goed gebruikt worden in stoofgerechten. Na bereiding blijft
er veel vet over. Dit vet weggooien is in feite zonde. Het is vrij
lang te bewaren in glazen potjes in de koelkast en dan kun je er
in de winter vetbollen van maken met allerlei granen en zaden.
Hetzij voor de vogeltjes buiten of gewoon voor je eigen kippen”.
Eigen ervaring van de redactie: Super smakelijk bereide
eendenpoten zijn – in blik – te koop in Frankrijk onder de naam
‘Confit de canard’. In het overgebleven eendenvet hebben we
o.a. aardappeltjes
gebakken en kipfilet,
en alles smaakte
bijzonder goed.
De smaak van het pure vet is eigenlijk vrij neutraal het is een
prettig product om mee te bakken.
Maar of het zo gezond is, zoals men in Frankrijk graag wil
beweren, dat vraag ik me af. Het zijn tenslotte verzadigde,
dierlijke vetten. Het is de moeite van het uitzoeken waard, want
het is wel lekker. Dus als iemand er meer over kan vertellen?
Wij houden ons aanbevolen voor uw reacties op
redactie@aviculture-europe.nl

advertentie

http://shortface-pigeons.com/mainpage.htm
Op deze brandnieuwe website willen we alle kortvoorhoofd tuimelaarrassen
van over de hele wereld aan u presenteren.
WILT U HIERAAN MEEWERKEN? STUUR DAN EEN FOTO MET INFORMATIE
OVER UW RAS naar Bill Burnside Esftumbler@tampabay.rr.com
DEZE SITE IS ONDER CONSTRUCTIE; ELKE DAG WORDEN ER NIEUWE GEGEVENS EN
HYPERLINKS TOEGEVOEGD. BEDANKT VOOR UW GEDULD.
BILL

ZWEMVLIEZEN OF SYNDACTYLISME
Enkelvoudige of simpele syndactylisme betekent dat alleen de huid van twee naast elkaar liggende tenen is
samengegroeid; dit kan in meer of meerdere mate voorkomen. Dus als volledig of gedeeltelijk. (Compleet of
incompleet.)
Zwemvliezen worden in het boek “The Pigeon” van Wendell Mitchell Levy (1986) als syndactism beschreven;
een verschijnsel wat niet veel bij duiven wordt aangetroffen en van is belang bij de vererving. Eerder werd
dit beschreven door Staples – Brown (1905) en Bonhote (1911, 1915). Zij stelden vast dat bij kruising van
twee duiven met zwemvliezen er toch enkele jongen zonder zwemvliezen werden voortgebracht.
In het handboek voor de
postduivensport “Het handboek voor duivensport” van
Dr. J.W.E. Stam en Drs. J.
van der Sluis, wordt het
verschijnsel
‘zwemvliezen’
als atavisme aangeduid en
stelt men dat zulke duiven
op jonge leeftijd met een
simpele
chirurgische
ingreep behandeld kunnen
worden.
Wikipedia
beschrijft
atavisme als een terugslag
in de evolutie, ofwel een
terugkeer van een aandoening die soms al generaties
lang verdwenen was, maar
bewaard gebleven in het
DNA, ofschoon dit niet altijd
zichtbaar
was
in
de
lichaamsdelen waarin dit
voorkwam.

VEER TREKKEN
Door: Danne J. Honour 1982
Als het nodig is om een verkeerde veer te trekken, dan moet dat
enige maanden voor de show gebeuren; als het om een vleugelpen
of staartveer gaat, nóg eerder. Zo’n veer kunt u dan het beste
afknippen op 3,5 à 4 cm van de huid. Laat de schacht van de
veerstoppel een week of twee indrogen voordat u hem er uit trekt.
Op deze manier voorkomt u een vervelende bloeding en de
veerfollikel raakt niet beschadigd.
Meer dan een vogel is doodgebloed door het uittrekken van
een
nieuwe,
onuitgegroeide
staartveer met nog veel bloedvaten. De extra tijd en moeite
besteed aan het laten indrogen
van een afgeknipte oude veer, is
goed besteed, en nieuwe veren
hebben op deze manier ook een
veel grotere kans om in de juiste
kleur terug te groeien.
Door dit ruim voor de show te
doen, heeft de veer genoeg tijd
om weer volledig uit te groeien.
Kleinere lichaamsveren bloeden
vrijwel niet en hoeven niet eerst
in te drogen.
Foto: Aviculture Europe

Ter nagedachtenis aan Joe Quinn – Rust in vrede
Door Jan Lombard – Gauteng, Zuid Afrika
Joe Quinn is op de ochtend van donderdag 7 juni 2009 overleden. Zijn dochter Nancy
schreef mij het volgende over haar vader: “Hij streed een harde strijd, maar op het
eind vocht hij met het lichaam van een 80 jaar oude man. Hij ging vreedzaam heen
met zijn vrouw en dochter aan zijn zijde. Met mijn moeder gaat het naar omstandigheden redelijk. Vader onderging recentelijk een zware operatie, dus we dachten dat
we het ergste achter de rug hadden. Er was hem gelukkig nog voldoende tijd gegund
om zijn kinderen te bezoeken en de nodige tijd met hen door te brengen.”
Iedere duivenliefhebber, geïnteresseerd in duivengenetica, zal de naam Joe Quinn
kennen. Joe werd geëerd door de verbintenis van zijn naam aan de kleur Qualmond,
naar het door hem ontdekte Almond gerelateerde allel. Hij was een van de pioniers
die veel heeft gepubliceerd op duivengenetica gebied. Ik zal de uitgaven die ik in
mijn bezit heb: "A Pigeon Breeders Notebook" en "Feather, Form an Flight", van deze
getalenteerde schrijver, als een schat blijven koesteren. Beide boeken werden door
Joe voor mij persoonlijk gesigneerd, en zijn nu al collectors items. Deze boeken
zullen voor altijd een ereplaats innemen in mijn boeken collectie.
Ik wil Joe bedanken voor zijn bijdrage aan de duivenhobby en zijn bijdrage aan mijn
geringe kennis over duiven vererving. Ik hoop dat je in vrede zult rusten en dat je
nu zult genieten van al die prachtige genetische combinaties (waar wij van dromen)
in de grote duivenhokken van de Hemel. De duivenhobby zal je missen Joe, maar we
zullen je altijd dankbaar blijven voor de kennis die je met ons deelde en achterliet
voor de generaties na ons.
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BOEKEN VAN GERENOMMEERDE SCHRIJVERS
Bijzondere aanbieding – Beperkte voorraad

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

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.
Te bestellen via
uitgever@aviculture-europe.nl
of vbc@xs4all.nl

