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Een woordje van de redactie……

Dank zij de onvoorwaardelijke steun van ons team lukt het ons keer op keer om u een schitterend 
blad te presenteren. Maar extra hulp kunnen wij nog steeds gebruiken; enthousiaste mensen die ons 
team willen versterken zijn altijd welkom.

Wij vragen graag even uw aandacht voor het volgende: 
Omdat slechts weinig mensen de moeite nemen om ons te laten weten dat hun advertentie  
verwijderd kan worden, vrezen we dat het merendeel van de kleine advertenties niet meer up-to-date 
is. Ingaande de volgende uitgave worden ze allemaal verwijderd, tenzij u ons laat weten dat u prijs 
stelt op herplaatsing. De advertenties blijven voortaan 2 uitgaven lang staan en als u wilt dat uw 
advertentie opnieuw gepubliceerd wordt, moet u ons dat laten weten.

Geniet van het lezen van deze nieuwe uitgave en vergeet niet om ons te informeren over eventuele 
wijzigingen in uw e-mail adres, zodat we kunnen u op de hoogte kunnen blijven houden van de 
publicatie van het volgende nummer door middel van onze nieuwsbrief.

Alvast een fijn en gelukkig Kerst en Nieuwjaar toegewenst, met veel leesplezier.

Met heel veel dank aan alle medewerkers, sponsors en adverteerders, 
namens het team van Aviculture Europe, 

Nico van Benten

Geachte lezer,

Met het nieuwe jaar alweer in het verschiet, is het gebruikelijk om terug te 
kijken op het afgelopen jaar. Bij mij komt dan op de eerste plaats een 
gevoel van dankbaarheid op, voor alle steun en vertrouwen die wij van u 
hebben ontvangen om dit schitterende blad te kunnen maken. De vele 
complimenten die wij mochten ontvangen, waren hartverwarmend. 



advertentie

NOORDSHOW
5 t/m 7 januari 2012

De Noordshow is een nationale tentoonstelling 
met internationale deelname. De fokkers komen 
uit geheel Nederland, maar ook uit Duitsland en 
België. Dit jaar wordt hier tevens de Europashow 
voor Sussex, Orpingtons en Dorkings gehouden.

Kleindierliefhebbers Nederland brengt traditie- 
getrouw de Pluimvee Bondsshow onder bij de 
Noordshow. Tijdens de Noordshow wordt er ook 
een aparte Jeugdshow georganiseerd. 

Bijna alle erkende rassen hoenders, 
dwerghoenders, konijnen, sier- en 

watervogels zijn op deze show aanwezig. 

Tijdens de show zijn er ook talloze stands van 
clubs en verenigingen waar de bezoekers meer 
informatie over de rassen en dieren kunnen 
krijgen. Tevens vele standhouders met 
dierenbenodigdheden etc. Gemiddeld 15000 
mensen bezoeken de Noordshow.  

Vraagprogramma’s zijn vanaf 15 oktober 2011 
verkrijgbaar bij: H. Mulder, e-mail:

mail@hendrikusmulder.nl

Inzenders van de 32e Noordshow ontvangen
rechtstreeks een vraagprogramma.

www.noordshow.nl

http://www.noordshow.nl/
mailto:mail@hendrikusmulder.nl
http://www.noordshow.nl/


Ondergebracht op de 27e NOORDSHOW 
5 t/m 7 januari 2012 

Prins Bernhardhoeve - Zuidlaren – Nederland

Inschrijvingen van fokkers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Denemarken.
Op vrijdagavond is er een feestelijke fokkersavond in het Postillion hotel in Haren, Emmalaan 

33, 9752 KS Haren, Nederland, waar ook alle buitenlanders gaan verblijven. 

TREFPUNT op de Noordshow
voor alle Sussex, Orpington en Dorking fokkers uit binnen- en buitenland is natuurlijk 

de NSODC promotiestand.
Kijk voor meer informatie op www.nsodc.eu en www.noordshow.nl

EUROPASHOW VOOR SUSSEX, ORPINGTONS EN DORKINGS 

http://www.nsodc.eu/
http://www.noordshow.nl/


DE PERFECTE MANIER 
OM DE VREDE IN HET HOK TE BEWAREN 

Door: Bobo Athes

Hennen van grote, zachtvederige rassen, zoals Cochins, moeten in de winter zonder hanen gehouden worden, 
omdat de haan teveel schade zal toebrengen aan het gevederte en in de lente, als ze echt aan de leg gaan en 
er broedeieren geraapt moeten worden, hebben ze vaak al een kale rug of erger, soms tot bloedens toe.  Maar 
als je hennen zonder haan houdt, worden ze vaak aggressief tegen elkaar of een gaat zich als ne haan  
gedragen, en zal om haar rang te bewijzen vaak andere kippen wegpikken. Ook hebben ze de gewoonte om te 
proberen om de rangorde – de zgn. pikorde - te wijzigen, door vervelende vechtpartijen. Een perfecte 
oplossing is om een krielhaan bij de grote hennen te zetten, zoals bijvoorbeeld deze porselein Cochin kriel, die 
de hennen niet kan beschadigen, maar beslist de orde zal handhaven.

Natuurlijk moet 
het wel een 
volwassen haan 
zijn, die zijn 
‘hogere rang’ kan 
waarmaken. Als 
hij niet voor vol 
wordt aangezien, 
zal hij door de 
hennen aange- 
vallen worden. Je 
moet dat dus wel 
even goed in de 
gaten houden. 
Maar met een 
actieve krielhaan 
zal zo’n toom 
perfect functione- 
ren, ook al ziet 
het er wel wat 
lachwekkend uit. 



advertentie

http://www.neerhofdieren.be/


BAGADETTESCHEDEL VEREEUWIGD
Door: Aviculture Europe

Enige tijd geleden stelde Kees Verkolf een Neurenberger Bagadet ter 
beschikking aan Hein van Grouw, om te prepareren. Als dank ontving 
Kees later een prachtige tekening van de schedel van die Bagadet, 
gemaakt door Hein’s vrouw, Katrina van Grouw, met de mededeling: 
“Ik denk dat dit de eerste keer is dat er een volledige schedel van 
een Bagadet is afgebeeld. Het exemplaar in Darwin’s boek mist 
namelijk de onderkaak. Waarschijnijk is die verloren gegaan bij het 
prepareren en niet doelbewust achterwege gelaten in de tekening, 
omdat die kaak nog steeds mist bij de desbetreffende schedel, die 
samen met de rest van Darwin’s collectie hier in het Natural History 
Museum in Tring (UK) aanwezig is.”

Hein vertelde dat Katrina ook het gehele skelet gaat tekenen, en ook 
dat zal waarschijnlijk de eerste keer zijn. De tekening komt in het 
boek waaraan zij nu werkt (Unfeathered Bird) en wat hopelijk eind 
volgend jaar op de planken ligt. 
In Unfeathered Bird zullen ook de skeletten van een Engelse kropper, 
Modena, Maltheser Kipduif en pauwstaart worden afgebeeld, en de 
schedels van een Kortsnavelige Weense tuimelaar en een Afrikaanse 
meeuw. En verder ook nog enige kippenrassen en eendenrassen. 

Boven: De schedel getekend door 
Katrina van Grouw.

Links: De schedel zonder onder- 
kaak, getekend door Darwin.

Kijk voor meer info over dit boek 
op: www.unfeatheredbird.com

http://www.unfeatheredbird.com/


advertentie

http://www.championshow.nl/


De Champion Show is een driedaagse tentoonstelling van sierduiven, konijnen, cavia’s, kleine knagers, 
hoenders, dwerghoenders, oorspronkelijke duivenrassen en sier- en watervogels, welke georganiseerd wordt 

door de Koninklijke Verenigingen Avicultura en Ornithophilia & Pelsdierliefhebbers Nederland. 

Ondergebracht zijn de bondshows van Kleindier Liefhebbers Nederland (pelsdieren) 
en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen. 

Met o.a.: 
- een fantastisch prijzenpakket met unieke prijzen

- extra aandacht voor de Nederlandse rassen in alle diergroepen
-extra aandacht voor jeugdleden 

- C.L.A. Schoonenberg Memoriamplein 
- de Spiegel v/d fokkerij, een show van niet erkende rassen en/of kleurslagen 

- het hangorenplein en diverse (speciaal)clubshows 
- mooi ingerichte volières met park- en watervogels van Aviornis Nederland 

- een kleindierenverkoopbeurs
- veel stands van speciaalclubs, verenigingen en leveranciers van dierbenodigdheden 

- en extra aandacht voor de jeugd met o.a. een keurmeesterles en een speurtocht 

De Champion Show wordt gehouden in het Home Boxx Exibition Center, Symfonielaan 1 te Nieuwegein. 
Deze uitstekende locatie ligt ten zuiden van de stad Utrecht en is zeer goed te bereiken vanaf alle 

hoofdwegen in de omgeving en het parkeren is gratis. 

De tentoonstelling is geopend voor publiek: 
Donderdag 26 januari 2012 van 9.00 – 22.00 uur 

Vrijdag 27 januari 2012 van 9.00 – 22.00 uur 
Zaterdag 28 januari 2012 van 8.00 – 16.00 uur.

Kijk voor het vraagprogramma en alle verdere informatie op 
www.championshow.nl - ook voor Online inschrijven! 

Graag tot ziens op de Champion Show 2012! 

http://www.championshow.nl/


HOE GROOT ZIJN GROTE 
BRAHMA’S?

Aangezien de grote Brahma's graag geziene leden zijn van 
de familie van grote hoenderrassen, zijn fokkers altijd bezig 
met de grootte en het massieve type. Als gevolg van de 
voortdurende selectie op weg naar het ideale formaat, zijn 
de Brahma's groter en groter geworden, waarbij de maat 

Foto’s: Bobo Athes, die ook de fokker/eigenaar
van deze enorme Brahma’s is.

van de kooien gelijke 
tred probeert te 
houden. 
Maar als ze de kans 
krijgen, proberen ze 
toch hun hoofd boven 
de showkooi uit te  
steken, al was het  
alleen maar om een 
glimp op te vangen  
van de omgeving, of 
van hun buurman/ 
vrouw in de volgende 
showkooi.
Door die nieuwsgie- 
righeid kan de kijker 
zich dan ineens ten 
volle realiseren wat  
de verbazingwekken- 
de afmeting van deze 
reuzen is.



Cadeautip!
10 BELGISCHE KRIELHOENDERS 
Door: Hans Heemskerk

Tijdens het Belgische Krielenfestijn op 29 oktober jl. in Veenendaal werd het eerste exemplaar van het OBK 
boek met de titel “ 10 Belgische Krielhoenders “ uitgereikt aan de heer Jef Hendriks, erelid van de ZOBK. 
Het boek is een product dat tot stand is gekomen onder supervisie van de speciaalclub voor Zeldzame 
Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen en onder eindredactie van Henk Slijkhuis. 

advertentie

Fokkers, kenners en liefhebbers hebben hun 
bijdragen geleverd aan dit bijzondere  
boekwerk, 120 Pagina’s met informatie over 
de Belgische krielrassen en rijk geïllustreerd 
met foto’s van dieren in verschillende  
situaties. Van de 10 rassen: de Antwerpse 
baardkriel, de Grubbe baardkriel, de 
Watermaalse baardkriel, de Bosvoordse 
baardkriel, de Ukkelse en Everbergse 
baardkriel, de Bassette, de Doornikse kriel, 
de Belgische kriel en de Waasse kriel, 
beschrijft het boek de historie, de huidige 
stand van het ras, de raskenmerken, de 
erkende kleurslagen en de fokkerij. Ook de 
liefhebberij van het ‘zomaar wat Belgjes  
houden’ wordt belicht. 
De omslag werd ontworpen door Angeliek 
Wick, www.angeliekwick.com en de opmaak 
en druk waren in handen van Grafisch 
Bedrijf Bredewold uit Wezep. Carolien 
Focking, Manon Smit, Wim Voskamp, Aad 
Rijs, Hans Heemskerk, Franc Beekmans, 
Egbert en Hans Puttenstein, Herman van  
Olst, Henk Slijkhuis, Alphons Willeghems en 
Jan Bonte leverden hun redactionele  
bijdragen.

http://www.angeliekwick.com/


Het boek “10 Belgische Krielhoenders” 
is te koop  voor € 27,50 bij de ZOBK. Even 
een e-mail naar hheems@planet.nl of een 
telefoontje naar Hans Heemskerk, 0523- 
263834.

Cadeautip!

mailto:hheems@planet.nl


DUIVENSHOW 2011 – USA
Dit zijn foto's genomen op de grote duivenshow in Californië de '2011 Pageant'. U kunt de foto's bekijken als 
een diavoorstelling. Klik op de onderstaande foto en klik dan rechts op 'slide show'. (Soms moet u tijdelijk 
pop-ups toestaan) Als de dia show begint, ziet u links boven de keuze: slow-med-fast. Klik op 'fast' als u wilt 
dat ze sneller gaan. Als u uw muis een beetje in het midden beweegt, ziet u twee verticale streepjes, klik 
hierop om een foto stil te zetten, en na klikken op de centrale pijl gaat de diavoorstelling weer verder. Met de 
pijl links kunt u terug te gaan naar een vorige dia, en met rechts weer vooruit. 

Met dank aan Charles Zeller en Mick Bassett voor het doorzenden en Tom Moss voor het nemen van deze 
kristalheldere foto's en het maken van deze zeer mooie presentatie.

Klik op de onderstaande foto of plak deze link in uw browser:
http://tommossphotography.smugmug.com/Other/2011-Pageant-of-Pigeons/20228497_hG4X3N#1598603742_S47hFjG

http://tommossphotography.smugmug.com/Other/2011-Pageant-of-Pigeons/20228497_hG4X3N#1598603742_S47hFjG
http://tommossphotography.smugmug.com/Other/2011-Pageant-of-Pigeons/20228497_hG4X3N#1598603742_S47hFjG


HET VERSCHIL TUSSEN 
TURKSE TORTEL EN LACHDUIF

Door: Aviculture Europe

De Lachduif en de Turkse tortel worden vaak met elkaar verward. Ondanks hun sterke gelijkenis zijn het toch 
twee verschillende soorten. Zij hebben dan ook een aantal belangrijke verschillen, zowel in uiterlijk als in 
stemgeluid.
De Turkse tortel is een vogel die redelijk veel in de buurt van mensen komt, een cultuurvolger. Een 
cultuurvolger is een plant of dier dat bij zijn verspreiding gebruikmaakt van de mogelijkheden die de mens het 
biedt. In het geval van dieren hoort hier ook bij dat ze weinig angst voor de mens hebben.

Onze tamme lachduif (Streptopelia 
roseogrisea forma 'risoria') is geen  
aparte soort, maar stamt af van de 
Afrikaanse tortel Streptopelia roseo- 
grisea. De lachduif dankt zijn Neder- 
landse naam aan het lachende geluid 
dat hij maakt bij opwinding. Andere 
benamingen hebben betrekking op 
zijn zwarte nekband of zijn herkomst. 
In Amerika en Canada bijvoorbeeld 
wordt hij halsringduif (ringneck dove) 
genoemd. In Groot-Brit-tannië is hij 
bekend onder de naam Barbarijse duif 
(Barbary dove), omdat Noordwest- 
Afrika vroeger Barbarije heette. De 
Duitsers noemen hem, net als wij,  
lachduif (Lachtaube), evenals de 
Fransen (tourterelle rieuse). 
In Nederland wordt ook vaak de naam 
‘tortelduif’ gebruikt.

Links: Lachduif. Foto AE.

Turkse tortel. Foto Dirk de Jong.



De Turkse tortel vertoont grote gelijkenis met de 
wildkleurige Lachduif, maar is ongeveer tien 
procent groter en heeft een langere staart. 
Verder zijn de buik en de onderstaart-dekveren 
bij de Turkse tortel blauwgrijs terwijl deze bij de 
lachduif vrijwel wit zijn. Ook zit er verschil in de 
staartpentekening. De donkergrijze kleur loopt op 
de buitenvanen van de beide buitenste staart- 
pennen verder door dan op de binnenvanen (zie 
foto onder). Deze aftekening is uniek voor de 
Turkse Tortel S. decaocto; geen enkele andere 
duif van de "Streptopelia" groep heeft dit.

Naast  de genoemde verschillen, zijn ook hun gekoer en 
alarmkreet verschillend. 
Roep Turkse tortel:
http://www.soortenbank.nl/BIS/qtmovie.php?pagetitle=Streptopeli 
a%20decaocto%20zang/roep&thisurl=vogels/pictures/streptopelia 
_decaocto_song.mov&width=400&height=200

Roep lachduif:
Pink male dove courting 
http://home.comcast.net/~gws_1963/Pink_Dove_coo.wmv

Turkse tortel. Foto Dirk de Jong.

Staartaftekening Turkse tortel.
Foto: Dirk de Jong.

http://www.soortenbank.nl/BIS/qtmovie.php?pagetitle=Streptopelia%20decaocto%20zang/roep&thisurl=vogels/pictures/streptopelia_decaocto_song.mov&width=400&height=200
http://www.soortenbank.nl/BIS/qtmovie.php?pagetitle=Streptopelia%20decaocto%20zang/roep&thisurl=vogels/pictures/streptopelia_decaocto_song.mov&width=400&height=200
http://www.soortenbank.nl/BIS/qtmovie.php?pagetitle=Streptopelia%20decaocto%20zang/roep&thisurl=vogels/pictures/streptopelia_decaocto_song.mov&width=400&height=200
http://home.comcast.net/~gws_1963/Pink_Dove_coo.wmv
http://home.comcast.net/~gws_1963/Pink_Dove_coo.wmv


ONZE OUDE KALKOEN
Door: Brenda Nijs

We weten niet hoe oud onze oude Ronquières kalkoenhaan is, maar hij moet al ouder zijn 
dan 14 jaar. Hij staat namelijk op foto's van 1997 en was toen al een volwassen kalkoen.

De laatste paar maanden 
begonnen we ons zorgen te 
maken over hem. De hele dag 
lag hij wat op dezelfde plek  
ergens in de weide. Of het nu 
regende of de zon scheen… hij 
bleef liggen. Alleen tijdens het 
voeren kwam hij eventjes 
overeind om te eten en om 
daarna weer te gaan liggen.

We zagen geen verwondingen of 
andere klachten… Eigenlijk 
dachten we dat hij zijn laatste 
dagen aan het slijten was.

Rechts: Pronkende bruine 
Ronquières kalkoen haan. 
Foto: Dirk de Jong. 



Het vrouwtje bleef wat om hem heen draaien en 
hem constant roepen. Voor haar hadden we dus 
besloten om een nieuw maatje te zoeken. Maar 
omdat we bang waren dat een volwassen 
kalkoenhaan de oude zou aanvallen, besloten we 
om een jong haantje te zoeken.

Links: Jong kalkoentje. 
Onder: Pronkende Ronquières haan.
Foto’s: Jan Willem Schrijvers.

En ja hoor, we vonden een mooi  
kalkoenhaantje van 8 weken oud. We 
lieten hen in de wei bij de oude  
kalkoenen…. en geloof het of niet, de oude 
haan is weer actief en rent weer rond. Hij 
ligt geen minuut meer op zijn plekje, maar 
loopt de hele dag (samen met zijn  
vrouwtje) achter de kleine aan. Hij 
beschermt hem tegen alles, roept hem als 
er eten is en is de ideale papa.

Het lijkt alsof die weer een levensdoel  
heeft en nog een aantal jaren van zijn 
leventje wil genieten. We vinden het echt 
geweldig!



IERLAND’S TROTS: 
DE LIMERICK TUMBLER 

De Limerick Tumbler club werd opgericht in 2003 en in de loop van de jaren 
is het aantal leden gestaag gegroeid; ze hebben Ierse leden, maar ook  
leden, leden uit Engeland, Wales, Schotland, Duitsland, Frankrijk en sinds 
kort ook een nieuw lid uit Australië.

http://www.thelimericktumblerclub.com/

De club ondersteunt het showen van de Limericks op 
haar eigen Ierse shows, en ook regelmatig op een 
show in Groot-Brittannië en Duitsland. Alle clubleden 
doen hun best om met hun fokprogramma's de 
Limericks consequent te fokken volgens de verbeterde 
en meer gedetailleerde EE-standaard. In 2010 werd 
deze standaard goedgekeurd door de Standaard 
Commissie van de Europese Entente (EE). Nu is de 
Limerick Tumbler is een erkend ras in heel Europa en 
hopelijk heeft het een zeer mooie toekomst.

Rechts: Deze jonge zwarte doffer van Kevin Kelly werd 
Beste Limerick Tumbler op de Nationale INFPA Show 
voor jonge duiven, op 30 juli 2011.

Op de website van de Irish National Fancy Pigeon 
Association www.INFPA.com staat een korte video 
genomen op de Blackpool Show van 2011, waarin over 
de Limerick Tuimelaar verteld wordt. 

In ‘Uitblinkers’ deel 4 meer foto’s uit Ierland, 
genomen op de CARLOW FANCY AND FLYING 

PIGEON SHOW, November 2010.

http://www.thelimericktumblerclub.com/
http://www.thelimericktumblerclub.com/
http://www.infpa.com/




TENTOONSTELLINGSKALENDER 2011/2012

NEDERLAND
http://www.kleindierplaza.nl/fk/tentoonstellingsdatums.pdf

BELGIË
Vlaanderen
http://www.vivfn.be/tentoonstellingen
Wallonië
http://www.neerhofdieren.be/AIW/index.htm
* calendrier des expositions en Wallonië

ZWITSERLAND
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=110

FRANKRIJK - pluimvee
http://perso.orange.fr/volaillepoultry/expositions.html#expoF
FRANKRIJK – duiven
http://www.pigeons-france.com/rubriques/evenement/

DUITSLAND – pluimvee en duiven
http://www.bdrg.de/?redid=350354
DUITSLAND - duiven
http://www.vdt-online.de/main/index.html * termine

GROOT BRITTANNIË – duiven
http://www.nationalpigeonassociation.co.uk/#/championshipshows/4527485075
(Download championchip shows 2011)
GROOT BRITTANNIË – pluimvee
http://www.poultryclub.org/SHStructure.htm
GROOT BRITTANNIË – watervogels
http://www.waterfowl.org.uk/events.html

http://www.neerhofdieren.be/AIW/index.htm
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=110
http://perso.orange.fr/volaillepoultry/expositions.html#expoF
http://www.pigeons-france.com/rubriques/evenement/
http://www.vdt-online.de/main/index.html
http://www.nationalpigeonassociation.co.uk/#/championshipshows/4527485075
http://www.poultryclub.org/SHStructure.htm
http://www.waterfowl.org.uk/events.html


EUROPESE RASGEBONDEN SHOWS 2011/2012

Europese rasgebonden Shows voor Hoenders

17-18 December 2011 Sulmtaler, Altsteirer en hun krielen in Ried (A)
Contact: August Heftberger, E-mail: h_heftberger@gmx.at 
www.steirerhuener.at

05-07 Januari 2012 Sussex, Orpington & Dorking en hun krielen in Zuidlaren
(NL)
Contact: Paul Cuypers, E-mail : voorzitter@nsodc.eu www.nsodc.eu

Bron: Entente Européenne http://www.entente-ee.com/

Foto Maureen Hoyle

mailto:h_heftberger@gmx.at
http://www.steirerhuener.at/
mailto:voorzitter@nsodc.eu
http://www.nsodc.eu/
http://www.entente-ee.com/


Europese rasgebonden Shows voor Duiven 
seizoen 2011/2012

09-11December 2011 Sisaker Rollers in Virovitica (HR)
10-11 December 2011 Carriers in Kielce (PL)
07-08 January 2012 Komorner en Russische Tuimelaars in Dachau (D)

Bron: Entente Européenne
http://www.entente-ee.com/

Foto: Blackpool 2010

http://www.entente-ee.com/
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