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La route des pigeonniers du Tarn

Met bijna1700 duiventorens bezit het departement Tarn een enorme 
variëteit van deze “huizen voor onze gevederde vrienden”, die bijdra- 
gen aan de schoonheid van de regionale landschappen. Natuurlijk zijn 
de duiventorens die in dit boek zijn opgenomen slechts een klein ge- 
deelte van dit enorme ergfgoed.

Het Toeristenbureau van de Tarn biedt gratis download van dit 
boek aan, zie http://www.tourisme-tarn.com/en/documentation

De tekst in het boek is in het Frans, Engels en Spaans en het boek 
kan uitgeprint worden.

http://www.zaanstadshow.nl/
http://www.tourisme-tarn.com/en/documentation
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Op  1 en 2 september organiseert de watervogelbond voor de derde maal een 

WATERVOGELBEURS
zaterdag 1 september en zondag 2 september 2012 van 10.00 tot 18.00 uur

Deze ruil- en showbeurs  zal plaats vinden 
in België, net over de grens met Maastricht,
in het OC Ontmoetingscentrum Smeermaas

Maaseikersteenweg 55   in Smeermaas  ( Lanaken)

Entree: volwassene: € 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis

GROTER, MOOIER EN INDOOR
De ruilbeurs is niet meer afhankelijk van het weer want voor de eerste maal zal het 
evenement binnen plaatsvinden. Gedurende deze dagen worden er op de ruilbeurs 
weer veel mooie en speciale soorten aangeboden. Wildkleur/vorm  eenden, ganzen en 
zwanen maar ook mutanten en gedomesticeerde rassen zullen in ruime mate aan- 
wezig zijn. Veel watervogels zullen ook per stuk te koop zijn. Dit is een goede kans 
voor liefhebbers die geen koppel nodig hebben en op zoek zijn naar juist alleen een 
vrouwtje of een mannetje.

http://www.watervogelbond.be/nl/watervogeldagenbeurs2012

http://www.watervogelbond.be/nl/watervogeldagenbeurs2012
http://www.watervogelbond.be/nl/watervogeldagenbeurs2012
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NOORDSHOW
3 t/m 5 januari 2013

De Noordshow is een nationale 
tentoonstelling met internationale deelname. 

De fokkers komen uit geheel Nederland, 
maar ook uit Duitsland en België.

Kleindierliefhebbers Nederland brengt 
traditiegetrouw 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 
2012 verkrijgbaar bij: H. Mulder, e-mail:

mail@hendrikusmulder.nl

Inzenders van de 33e Noordshow ontvangen
rechtstreeks een vraagprogramma.

www.noordshow.nl

http://www.noordshow.nl/


INTERNATIONALE KLEINDIERENSHOW 
& 

NATIONALE SHOW VAN DE 
FRANSE DUIVENBOND SNC

Meer info op de websites
http://www.pigeons- 

france.com/rubriques/actualite/index.php
http://www.moselleaviculture.org/metz-2012.html
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http://www.pigeons-france.com/rubriques/actualite/index.php
http://www.pigeons-france.com/rubriques/actualite/index.php
http://www.moselleaviculture.org/metz-2012.html


ZUIDDUITSE MONNIKDUIF
Door: Mick Bassett

Dit zijn heel 
jonge 
voetbevederde
Zuidduitse 
Monnikduiven, 
zwart 
witgeband, ja, 
echt waar!

In het begin 
hebben ze zulke 
bronskleurige 
veren maar na 
de rui komen 
die als zuiver 
wit weer terug. 

Dat wist ik nog 
niet! 
Altijd leuk als je 
iets nieuws kan 
leren.
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SIERDUIVENSHOW ZUID NEDERLAND

Op 2, 3 en 4 november 2012 in
Accommodatie de “Wetering”
te Loon op Zand

NATIONALE TENTOONSTELLING
VOOR RASSIERDUIVEN MET:

• Provinciaal kampioenschap NBS
• Diverse speciaalclubs en district shows
• Internationale Korten show (IKC) 
• 60 jarig jubileum BKTC
• Europese  manifestatie voor Meeuwenrassen
• Cees Schoonenberg Memorialshow
• Aparte verkoopklasse
• Boekenbeurs
• Open keurdag op vrijdag

De SZN steunt mensen met een beperking

Openingstijden: 
Vrijdag 2 november 2012 20:00 – 23:00 uur
Zaterdag 3 november 2012 09:00 – 19:00 uur
Zondag 4 november 2012 09:00 – 14:00 uur

Informatie en vraagprogramma: Vanaf eind september bij het 
secretariaat.
Secretaris H. Kluskens, Laurierstraat 7 6031 WG Nederweert.
Tel. 0495-626923. E-mail: szn@sierduif.nl

of via de website http://szn.sierduif.nl

mailto:szn@sierduif.nl
http://szn.sierduif.nl/


Beste Cochin vrienden,

Op 8 September vindt de achtste 
internationale Cochindag weer plaats in 
Zeddam. Gerrit en ik hopen velen van jullie 
weer te zien die dag. Binnenkort komt alle 
informatie op de site van de Cochin club 
www.cochin.nl . 

Mochten jullie de dag willen steunen met een 
ereprijs dan horen wij dat graag.
Tot 8 September!

Dear Cochin friends,

On the 8th of September the 8th 
international Cochinday will take 
place in Zeddam. Gerrit and I hope to 
see many of you that day. Soon all 
information will be on the site of the 
Dutch Cochin club www.cochin.nl . 

If you would like to support the day 
with a prize we love to hear that.
See you on the 8th of September!

Liebe Cochinfreunde,

Am 8. September findet der 8. Internationale 
Cochintag wieder statt in Zeddam. Gerrit und 
ich hoffen viele von euch zu sehen an dem 
Tag. In Kürze kommt alle Info auf der Seite 
des Cochin clubs www.cochin.nl . 

Wenn ihr den Tag unterstützen möchtet mittels 
einen Ehrenpreis dann hören wir das gerne.
Bis zum 8. September!

http://www.cochin.nl/
http://www.cochin.nl/
http://www.cochin.nl/


Een van onze lezers stuurde ons deze foto toe van een schilderij, met de vraag: 
“Weten jullie iets te vertellen over deze eenden?.....”

BALI EENDEN



“……Het is gesigneerd: J. Ketut Suardi, Ubud Kelod. Ik 
heb dit schilderij in 1986 in Ubud op Bali in een klein 
museum van de schilder zelf gekocht. Het geeft weer 
wat je in de omgeving van Ubud veel zag: prachtige 
rijstvelden, bergen en inderdaad eenden. De 
eendenmest zal ongetwijfeld nuttig gebruikt worden in 
de lokale landbouw die toen nog erg traditioneel was, 
en nu waarschijnlijk nog steeds, met fantastisch 
ingenieuze irrigatiepijpen van bamboe.”

Deze informatie hebben we gevonden:
Indonesie heeft verschillende inheemse eenden- 
soorten, zoals de Alabio, Bali, Mojosari, Kisaran, Tegal 
enz. Tegal eenden komen algemeen voor in Tegal, 
centraal Java. Ze stammen af van Indische Loop- 
eenden. Volgens zeggen leggen ze wel 200 tot 300 
eieren per jaar. 
Aangezien het schilderij op Bali gekocht is, zijn dit 
waarschijnlijk Bali eenden. Het uiterlijk van de Bali 
eenden verschilt niet veel van de Tegal eenden; de 
nek is iets langer en dunner, de staart is kort en ze 
bestaan in diverse kleuren. 
Alle eenden op het schilderij hebben echter dezelfde 
kleur, en ze hebben allemaal een witte nekring. Het 
kunnen dus ook Kedu eenden zijn, want die witte 
nekring is typisch iets van de Kedu eend. 
De eenden worden gehouden om hun eieren en vlees, 
ook als hobby. In West Sumatra houdt men ook 
eendenraces. De mest wordt inderdaad gebruikt op de 
landbouwgewassen te bemesten. 

Bron: FAO - National report on animal genetic  
resources Indonesia 2003 

We houden ons aanbevolen voor meer informatie over 
de eenden of de schilder.

Foto: Archief Avicultura. 
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EUROPA SHOW LEIPZIG 
2012

7 - 9 december 2012 wordt in de Leipziger Messe weer 
een speciale tentoonstelling gehouden: de 27e Europa 
Show voor pluimvee, duiven, konijnen, cavia’s en 
kooivogels. Samen met de 94e Nationale Pluimvee Show 
van Duitsland, de 116e  Leipziger Show, de 49e Nationale 
Jeugd Show en de 28e Nationale Show voor Sier- en 
Watervogels, zal deze show in Leipzig het grootste 
evenement ter wereld worden in het kader van onze 
hobby.

Let op: Inschrijving sluit op 1 september!

Alle informatie is te vinden op http://www.europaschau- 
leipzig.de/ Check de website regelmatig voor de nieuws- 
berichten, zodat u op de hoogte blijft van al het nieuws 
aangaande dit grootse evenement in Leipzig. 

De organisatie van de Europa Show 2012 
hoopt u allen welkom te heten in Leipzig!

http://www.europaschau-leipzig.de/
http://www.europaschau-leipzig.de/


Zoals u ziet, zit er maar een week tussen deze twee schitterende shows, de 
Europashow van 7 tot 9 en de VDT van 14 tot 16 december. Dus een 
uitzonderlijke kans voor degenen die 10 dagen vrij kunnen nemen en zo 
twee van de grootste evenementen op ons hobbygebied kunnen meemaken. 
Bovendien is het beroemde Duivenmuseum van Solfrank in Neurenberg ook 
geopend in de week van de VDT: donderdag 13 december, vrijdag 14 
december en zaterdag 15 december, alle dagen van 10.00 tot 16.00 uur.
http://www.nürnberger-tauben-club.de/ausstellungen/Taubenmuseum.html

advertentie

VDT-Show
 

2012 in Neurenberg

gehouden
 

op
 

de 34e  Neurenberger
 Sierduivenshow

van 14 t/m 16 december
 

2012 in het
 Messegelände in Neurenberg

Dat
 

mag geen
 

duivenfokker
 

missen!
 Deutscher Meister 2012 van de 

sierduivenfokkers
 

wordt
 

men
 

alleen
 

in 
Neurenberg

 
!

Alle informatie kunt u lezen op http://www.vdt-online.de/

http://www.n�rnberger-tauben-club.de/ausstellungen/Taubenmuseum.html
http://www.vdt-online.de/


VAKANTIEFOTO’S. . .

Het is weer vakantietijd, en ze 
zijn weer welkom hier, uw  
verrassende vakantie- 
pluimveefoto’s!

Deze  kippen scharrelden rustig 
tussen de badgasten op het 
strand van Curaçao. De foto’s 
werden ons toegezonden door 
Ellen Bolleboom, Nederland. 





Heeft u ook  vakantiekippen of - 
duiven op de foto gezet? Stuur ze 
naar redactie@aviculture-europe.nl !

mailto:redactie@aviculture-europe.nl


TENTOONSTELLINGSKALENDER 2012/2013

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

BELGIË
Vlaanderen
http://www.vivfn.be/PDF/TT_Vlaanderen_2012.pdf
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 watervogels
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/#/show-dates-2012/4564943404
GROOT BRITTANNIË – pluimvee
http://www.poultryclub.org/showing/show-calendar-2012/
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.waterfowl.org.uk/events.html


NATIONALE SHOWS 2012/2013

•Duitsland - Nationale + Europashow 07-09 Dec. 2012 Leipzig
•Duitsland - VDT Show, alleen duiven 15-16 Dec. 2012 Neurenberg 
•Frankrijk - Nationale Kleindieren Show 09-10 Nov. 2012 Metz
•Hongarije - Nationale Kleindieren Show 24-25 Nov. 2012
•Hongarije - Jongdieren show 02-03 Feb. 2013
•Kroatië - Nationale Kleindieren Show 21-23 Dec. 2012 Virovitica
•Nederland - Nationale Kleindieren Show Noordshow 3-5 Jan. 2013 Zuidlaren
•Nederland  - Champion Show 17 – 19 Jan. 2013 Nieuwegein
•Servië - Nationale Kleindieren Show 09-11 Nov. 2012 Novi Sad
•Servië - 23-25 Nov. 2012 Nis
•Servië - Kampioensshow 25-27 Jan. 2013 Sombor
•Slowakije - Nationale Kleindieren Show 10-11 Nov. 2012 Nitra
•Russische Federatie – Duivenshow - Moskou- Sokolnici 13-16 Dec. 2012

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

Foto Maureen Hoyle

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