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Een woordje van de redactie …

Beste lezer,

De ontwikkelingen in de kleindierensport staan niet stil. Nieuwe samen-
werkingsverbanden, fusies en het opheffen van verenigingen, zijn er aan de 
lopende band. Het lijkt erop dat er veel historie verloren gaat, maar als we de 
blik op de toekomst gericht houden dan zien we dat onze favoriete kleindieren
ons altijd blijven omringen.

Het digitale magazine Aviculture Europe past volledig in dit veranderende tijdsbeeld en beschouwt het als 
haar taak om voorlichting te geven over het houden van die dieren. Wij brengen bezoeken aan fokkers, 
tentoonstellingen en verenigingen. Wij laten mensen aan het woord met een jarenlange ervaring, waar 
vooral de beginnende liefhebber zijn voordeel mee kan doen.

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. Zo is 
ingaande dit nummer de lay-out wat aangepast met een andere presentatie van de algemene rubriek 
Allerlei. U treft deze informatie nu als ‘Kort Allerlei’ meer verspreid en gedoseerd in het blad aan. 

Uw bijdrage in wat voor vorm dan ook blijven welkom. U kunt een vrijwillige donatie overmaken, maar 
ook uw ervaringen in de creatie van een nieuwe kleurslag of zelfs uw foto’s met pluimvee of duiven in uw 
vakantieland met ons delen.  Bijdragen 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.

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
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persbericht

NATIONALE KLEINDIERENSHOW 
NEDERLAND

donderdag 28 januari 2010
t/m zaterdag 30 januari 2010

in de Veemarkthallen in Utrecht.

Nationale Kleindierenshow Nederland een feit
De samenwerking tussen KNV Avicultura, KNV Ornithophilia en de werkgroep Pelsdierenliefhebbers 
Nederland is geslaagd: Vanaf januari 2010 heeft Nederland een nationale tentoonstelling met 
internationale uitstraling. Deze tentoonstelling heet “Nationale Kleindierenshow Nederland”.
De show kan rekenen op de steun van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen
(NBS) en  Kleindierliefhebbers Nederland (KLN). Die organisaties brengen hun bondsshow onder bij de 
“Nationale Kleindierenshow Nederland”. Voor KLN is dit de bondsshow voor de pelsdieren. (Konijnen, 
cavia’s en Kleine Knagers) De NBS had al eerder aan KNV Avicultura de toezegging gedaan om de 
bondstentoonstelling voor sierduiven te organiseren.

Bondsshow voor duiven en pelsdieren
De nieuwe organisatie heeft er vertrouwen in dat liefhebbers van konijnen, cavia’s en kleine knagers, die 
de bondstentoonstelling een warm hart toedragen, massaal met dieren zullen deelnemen. Dat geldt 
eveneens voor de sierduivenliefhebbers want ook op hun deelname aan de bondstentoonstelling wordt 
gerekend. Verder is iedereen welkom met hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels. 
Bij de organisatie van deze show is een belangrijke rol toegekend aan de werkgroep Pelsdierenliefhebbers 
Nederland. Zij heeft heel veel praktische ervaring opgedaan met de organisatie van de bondsshow voor 
konijnen, cavia’s en kleine knagers.
Deze nationale tentoonstelling wordt gehouden op donderdag 28 januari 2010 tot en met zaterdag 30 
januari 2010 in de Veemarkthallen in Utrecht.
Voor deze tentoonstelling bestaat internationale belangstelling. De eerste gezelschappen van 
buitenlandse liefhebbers hebben informatie gevraagd. Zij willen de tentoonstelling bezoeken en er 
eventueel dieren kopen. 



Toekomst 
Voor de bondstentoonstelling sierduiven is dit laat in het tentoonstellingseizoen. 
Het bestuur van de NBS was bereid om voor het jaar 2010 met deze datum in te stemmen. Op die manier 
werd het  mogelijk om een combinatie te maken met een van de KLN-bondstentoonstelling. Dat biedt ook voor 
de toekomst perspectieven. Het is belangrijk dat in het centrum van het land een show aanwezig is die 
voldoende omvang kan krijgen voor een goede toekomst. In de toekomst wordt de show omstreeks half 
januari georganiseerd. Door ook een verkoopshow en Europese tentoonstellingen voor speciaalclubs te 
organiseren, hoopt de nieuwe organisatie veel bezoekers en extra buitenlandse belangstelling te trekken. Op 
die wijze krijgt de Nationale Kleindieren-show Nederland” extra draagvlak en internationale 
aantrekkingskracht. 
Jaarlijks zal zowel met het bestuur van KLN als met het NBS-bestuur na iedere show worden gesproken over 
het verloop van de tentoonstelling. Daarbij zullen alle aandachtspunten aan de orde komen. Deze kunnen 
worden meegenomen bij de planning van de show van het daarop volgende jaar om tot een nog betere 
tentoonstelling te komen. De kleindierenhobby verdient gezonde shows in alle opzichten. Mogen wij op u 
rekenen? Ik ben blij met uw steun voor een goede zaak.
Namens “Nationale Kleindierenshow Nederland”
Voorzitter Kor Moree
Gsm 06-38130850

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Kor Moree
Algemene bestuurszaken Bart van der Kloet
Penningmeester: Dennis van Doorn
Secretaris: Annita Schothorst
2e Voorzitter: Franc Beekmans
2e Secretaris:  Gerard de Bruin
2e penningmeester Fred van Apeldoorn
Leiding opbouw en afbraak: Wim van Zijl, Reijer Schothorst, Bep Janssen
Leiding verzorging dieren Jo Damen
Diergroepsecretarissen:
Sectie pelsdieren: Annita Schothorst
Sectie knaagdieren: Monique Harmsen – v.d. Ham
Sectie Hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels: Roberto Gatti
Sectie Sierduiven Jouke van de Siepkamp

moree.kor@casema.nl

mailto:moree.kor@casema.nl


DE LIJST
Zijdehoenders

Deze witte Zijdehoenders –
een haan en een hen – zijn
geschilderd door de beken-
de Spaanse schilder Emilio 
Blasco, internationaal sier-
duivenkeurmeester, die ook
heel beroemd is door zijn
bijzondere duiven- en 
hoenderschilderijen. 

Zijdehoenders hebben een
unieke bevedering; door het
vrijwel ontbreken van de 
weerhaakjes aan de baar-
den van de veren, zijn alle
veren los en franjeachtig en 
voelen zacht als zijde. Ze 
hebben heel donker vel en 
blauwe oortjes.

Emilio heeft deze eigen-
schappen treffend weerge-
geven.



SLENKENDAG IN DOORWERTH

Op zondag 27 september is er een oogstdag op kasteel 
Doorwerth.
Op deze dag zal kasteel Doorwerth de resultaten van de 
groentetuin en boomgaard presenteren aan de bezoekers 
van de oogstmarkt. Er zullen ook marktkramen aanwezig 
zijn met o.a. biologische wijnen, eetbare paddenstoelen, 
bier, jams, sauzen, fruit en allerlei andere aanverwante 
artikelen.
Tijdens de oogstdag is er ook weer de ‘Slenkendag’.
Alle Gelderse slenken liefhebbers zijn van harte welkom 
op Doorwerth, en natuurlijk ook de liefhebbers van de 
Groninger Slenken. Uiteraard zijn fokkers van andere 
rassen ook welkom. 

Deze dag is een mooie gelegenheid om van gedachten te 
wisselen over onze duivensport. Ook kan men duiven 
meebrengen om te ruilen of te verkopen.

Links: Gelderse 
Slenk.

Rechts: 
Groninger 
Slenk.

Het hele gebeuren vindt plaats op het terrein van het kasteel aan de 
Fonteinalle 2 van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor een natje en een droogje is de theeschenkerij de Zalmen open.

Voor nadere informatie: Johan Ruys, email J.Ruys@kpnplanet.nl
Zie ook de website van de Zeldzame Kropperclub
http://www.zeldzame-kropperrassen.nl

Foto’s: Aviculture Europe.

mailto:J.Ruys@kpnplanet.nl
http://www.zeldzame-kropperrassen.nl/


UPDATE: MINORCA’S IN AUSTRALIË
In ons aprilnummer, in het artikel over de 
Minorca - om precies te zijn: in het gedeelte
over de Minorca’s in Australië – stond een foto
van een jonge haan bij de familie Oakey. De 
haan op de foto was niet super mooi, maar zij
hadden op dat moment geen betere foto
beschikbaar. Nu hebben Richard en Marlene 
een nieuwe foto gestuurd van een van hun
jonge hanen van dit jaar, 7 maanden oud en 
een betere vertegenwoordiger van hun foklijn. 

Richard schreef:

"Marlene Oakey, uit Gawler in Zuid Australië,  
fokt al vele jaren Minorca’s. Toen ze jonger
was, showde ze vaak op de Landbouwshows, 
met groot succes, want haar Minorca’s waren
meestal mooiste van het ras, en 2 keer zelfs
Mooiste van de Show; dat was in het midden
van de 90-er jaren, een keer in Clare ( een van 
de top shows in het Zuiden) en een keer in Port 
Lincoln.

Nu kost het teveel moeite om te showen, maar
ze is gek op het ras. Haar Minorca’s leggen ook
heel goed. Ze fokt ze nog steeds op dezelfde
manier als toen ze nog showde.

De foto van de haan, genomen toen hij 7 maanden oud was, laat goed zien dat dit dier uit een topstam
komt. Nu zijn hij en zijn broers 9 maanden en groter dan de hanen van elk ander ras dat we houden. 
Volgens Marlene moet dat ook, want de Minorca is de grootste van de lichte rassen. Ze geeft grootte en 
legcapacitieit de hoogste prioriteit als ze haar foktomen samenstelt. Ze fokt met lijnenteelt; dat is het beste, 
want er zijn hier nog maar weinig Minorcafokkers, omdat de populariteit van het ras erg teruggelopen is”. 
Met groeten van  Richard Oakey.
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