
Ontdek de Franse 
tentoonstellingen (3) 

 
Voor de meeste Nederlanders zijn de Franse 
Tentoonstellingen redelijk bereikbaar, met de 
auto via de comfortabele autoroutes, of met 
een speciale aanbieding van de Franse hoge 
snelheidstrein, de Thalys. Maar zo’n Franse 

show bezoek je natuurlijk niet op één dag; om de juiste sfeer te proeven, ga je 
daar een weekend naar toe, zoals de meeste Fransen dat doen. U kunt op de show 
vaak uitstekend eten, boek een goedkoop hotel op loopafstand – men zal u daar 
graag bij adviseren – en u maakt vrienden voor het leven. De taal is steeds 
minder een barrière, omdat de gemiddelde Fransman steeds vaker het Engels 
goed beheerst.  En laten we eerlijk zijn; wij hebben dezelfde interesse als de 
Fransen en dan begrijp je elkaar al snel.  
 
Patrick Gonzales 
Deze bijdrage is van Patrick Gonzales, de voorzitter van de Franse Speciaalclub 
voor de originele Italiaanse Sierduivenrassen (Club Français des Pigeons 
d'Origine Italienne CFPOI), zoals de Reggianino – Romagnol – Piacentino – 
Triganino – Sottobanca Italien – Bergamasque enz. 
 

Perigueux (24) 
Perigueux ligt in het centrum van het bij 
Nederlandse vakantiegangers zo bekende 
departement de Dordogne en heeft iets 
minder dan 30.000 inwoners. De ligging is 
ca 130 km ten oosten van Bordeaux en is 
gelegen in het dal van de Isle. 
 
Rechts: Centraal in het oude stadgedeelte, 
ligt de uit vijf aparte koepels bestaande 
Kathedraal van Saint-Front die door de 
UNESCO in 1998 op de werelderfgoedlijst is 
geplaatst. Delen van de kerk stammen uit 
de 9e eeuw en het is een belangrijke pleis-
terplaats op de Saint Jacques bedevaart-
route naar het Spaanse Santiago de Compostella. 

 
Links: Op de pleinen rond-
om de Kathedraal worden 
twee maal per week mark-
ten gehouden.  
 
De stad is goed bereikbaar 
via diverse autosnelwegen 
en beschikt zelfs over een 
vliegveld op 9 km afstand in 
Bassillac, waar vandaan 
sinds 2008 een lijndienst 
met Parijs wordt onder-
houden. De geschiedenis 
van Perigueux gaat terug tot 
200 jaar voor onze jaar-
telling. Naast het toerisme, 
is de landbouw belangrijk en 



lichte industrie, zoals de fabricage van de kaassoorten Saint Môret, Chavroux en Tartare, 
en een gespecialiseerd bedrijf waar alle treinstellen van de Franse Spoorwegen worden 
gerenoveerd. Verder is nog vermeldenswaardig dat er op woensdag- en zaterdagmorgen in 
het centrum een grote levensmiddelen markt wordt gehouden en in de zomer is er op 
zaterdag een specifieke truffelmarkt waar veel handel wordt gedreven. 
 
Rechts: Mondain, rood gekrast. 
Winnaar op de show van 
Perigueux in 2010.  
 

De tentoonstelling 
van Perigueux 
Op de vorige show in 2010 waren 
867 dieren ingezonden, waar-
onder 400 hoenders en ander 
gevogelte, met als uitschieter 90 
Orpingtons.  
Dit jaar wordt op 3 en 4 
december door de GAP, 
Groupement Avicole Périgourdin, 
weer een Nationale tentoon-

stelling gehouden. 
Hierbij is onderge-
bracht het Franse 
kampioenschap van 
de Brahma-Cochin 
club van Frankrijk, 
verder regionale kampioen

Dwerghoender club. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van 
de GAP; Xavier Cruet, La Gare, 24320 Coutures, tel.: 00 33 (0)6 07 90 38 23 of e-mail 
Xav24000@orange.fr  

schappen van de Marans-club de France en de Franse 

 

Montignac (24) 
Montignac-Sarlat (let op: er zijn nog 
minimaal zeven andere steden met de 
naam Montignac in Frankrijk). Dit 
Montignac ligt in de Dordogne en is een 
kleine stad met 3000 inwoners, 50 km 
ten oosten van Perigueux, aan de oever 
van de rivier de Vézère. De stad heeft 
een zeer oude geschiedenis die teruggaat 
tot de tijd van de Romeinen. Het heeft als 
bezienswaardigheden enkele statige 
gebouwen, kastelen en een oude brug, en 
tenslotte de beroemde grotten van 
Lascaux.  
 
Links: King blauwzwartgeband. 
Inzender: Jean Subregis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rechts: Langvoorhoofd tuimelaar, rood. 
Inzender: Stephane Fredon. 
 

De tentoonstelling van 
Montignac 
Vorig jaar op 6-7 november werd er een 
Nationale tentoonstelling georganiseerd 
door de GAP, Groupement Avicole 
Périgourdin. Waarbij ondergebracht het 
regionale kampioenschap voor Show Racer, 
King en andere kipduif rassen.  
Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de voorzitter 
van de GAP; Xavier Cruet, 
La Gare, 24320 Coutures, 
tel.: 00 33 (0)6 07 90 38 23   
E-mail Xav24000@orange.fr  
 
 

 

Montluçon (03) 
De stad Montluçon is in het midden van 
Frankrijk gelegen in het departement Alier 
(regio Auvergne) en telt iets minder dan 40.000 inwoners. De afstand Utrecht – Montluçon 
is 800 Km. Parijs ligt ca 350 km noordelijk en Limoges is 150 km westelijk van Montluçon. 
De stad Montluçon ligt aan de autoroute A71 en is vanaf een viertal autosnelwegen zeer 
goed bereikbaar.  
  

De tentoonstelling van Montluçon 
Deze Nationale tentoonstelling wordt gehouden van 25 – 27 november 2011 in het Parc 
des Expositions Théophile GIRAUD, op een oppervlakte van 20.000 m² met een parking 
voor 5.000 auto’s. Deze show wordt georganiseerd door de SAM, SOCIETE D'AVICULTURE 
MONTLUCONNAISE.  
Op deze show waar de ‘Prix du President de la Republique’ te winnen is, zijn ondergebracht 

- De Franse Nationale kampioenschappen van kleurduiven, Lynx, Sotto Banca, Show 
Racer, Originele Italiaanse sierduivenrassen en Italiaanse meeuwduiven. 

- Frans kampioenschap voor de Bourbonnaises en de Orpington. 
- Regionaal kampioenschappen van 

Mondains, en Dwerghoenders. 
 
Voor meer informatie, kunt u contact 
opnemen met de président : M. Gilles 
MICARD  
Le Bourg 03420 Terjat.  
Tel. : 00 33 (0) 4 70 51 72 45 - Email: 
gmicard2@wanadoo.fr 
 
 
 
 
Links : Tête Noir de Brive, zwart m/j. 
Kampioen 2009.  
Inzender : Gilbert Lasternas. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne
mailto:gmicard2@wanadoo.fr


 
Rechts: Duitse Schoonheidspostduif, blauw 
zwartgeband. Kampioen 2009. 
Inzender: Sabine Wartelle. 
 
 
 

 
Links: Picard Huppé, rood met witte stuit. 
Winnaar 2009. Inzender: J. Pierre Cahu. 

 
 
Linksonder: Traditioneel 
stelt de President van de 

Republiek 
zeven vazen 
beschikbaar 
per jaar, toe te 
kennen aan de 
mooiste dieren.  
 
In de klasse 
van pluimvee, 
duiven en 
konijnen,  is 
dat een Sèvres 
Vaas. 
 

 
 
 
Rechts :  
Carneau rood, m/j.  
Kampioen  
Montluçon in 2009. 
Inzender: Didier Massardi. 
 
 
 
 
 



Mazamet (81) 
Deze stad is gelegen in het departement de Tarn van de regio Midi-Pyreneeën en heeft 
door zijn ligging aan de voet van het Pyreneeën gebergte een vochtig klimaat.  
De stad telde in 1960 nog 17.000 inwoners, maar inmiddels is dat teruggelopen tot 10.000, 
vanwege de verminderde werkgelegenheid in de wolspinnerijen en de flanel industrie. 
Mazamet is goed bereikbaar per trein en via de autoroute. 
 

De tentoonstelling van Mazamet 
 
Nationale Show, georganiseerd door de Société d’Aviculture de la Montagne Noire. 
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 10 tot 13 november 2011 in het Palais des 
Congrès in Mazamet. Open voor het publiek zaterdag 12 en zondag 13 november. 
Regionale Show voor Modena’s, Regionale show voor Lachduiven, Regionale show voor 
park- en siervogels. Restaurant aanwezig in de hal.  Veel stands. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Claude Rouanet. 4, rue d’Anglès, 81660 PONT 
DE L’ARN. Tel : 03 26 52 05 35 Email: indian.club@wanadoo.fr 
 
 

 

Links:  
Texan, wit. 
Kampioen 2010 
Mazamet.  
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