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Op 25 augustus jl. togen de leden van Damascenerclub Nederland naar het
Drentse Elim, om er hun jaarlijkse clubdag te houden. Deze dag wordt
traditiegetrouw wisselend bij een van de leden gehouden; elk jaar biedt zich
spontaan iemand aan om deze dag te mogen organiseren. Dit gebeurt in een zeer
gemoedelijke sfeer, waarbij de meegekomen dames ook ruimschoots aan hun
trekken komen. Deze keer waren we te gast in het fraaie Drentse landschap bij
Piet en Margreet Langenkamp, waar de ontvangst wederom hartelijk was en
kosten nog moeite werden gespaard om het ons naar de zin te maken.
Omstreeks 11 uur vertrokken de dames
naar het dorp om te shoppen en de
weekmarkt te bezoeken, en kon de
voorzitter in alle rust de jaarvergadering
openen.
De
thema’s
werden
snel
afgehandeld. Stil stonden we bij het
gedenken van het overlijden van Meindert
Hauber; hij heeft aan de wieg gestaan van
onze rasclub en vanaf de oprichting inzake
rasbegeleiding en standaard bepaling veel
werk voor ons verricht. Hij was trouw
bezoeker van onze clubdagen tot zijn
gezondheid dit de laatste jaren niet meer
toe liet. Verder werd stilgestaan bij het
naderende 20 jarig bestaan van de club,
en de komende Europese Damascener
show in Frankenau 2013 in Duitsland,
waar we met enkele leden deelnemen.
Boven: Een vitale Damascener duif, zoals afgebeeld op de website van de
Damascenerclub Nederland. Copyright © 2012 - Damascener Club Nederland.

Een ander thema was de vernieuwde standaard. Enkele leden waren niet gelukkig met de
nieuwe standaard tekening, maar dit kan helaas niet anders door de EE regels en Frindel
als standaard tekenaar. Vele wilden ‘Het Nederlandse geschetste ideaalbeeld’ in ere houden
naast de huidige nieuwe standaard. Verder bleek er helaas nog een fout in te staan.
Namelijk was bij het rijtje fouten “Donkere Veernerven” niet verwijderd, ook werden
eerdere publicaties niet in acht genomen. Dit was al enkele jaren een doorn in het oog van
de leden. Er werd vaak ten onrechte een duif bestraft op dit onderdeel, omdat men niet het
verschil kon maken in wat storend te donker is, of gewoon een zichtbare (donkere)
veernerf. De donkere veernerf is belangrijk voor de juiste pigmentvorming van banden,
slagpennen en oogranden. Het vaakst werden duivinnen hierdoor uitgeschakeld in het
prijzenschema, of erger nog, voor de fok. En bovendien staat deze “fout” ook niet in de
Duitse standaard.

Wel was het robijnrode oog
weer in de standaard vermeld;
het ontbreken van deze ras
typische uitdrukking hadden de
fokkers al enkele jaren als een
groot gemis ervaren. Hoewel
we nog slechts zelden een
werkelijk robijnrood oog tegen
komen, moet voor een ZG
predicaat toch een fonkelend
vurig
rood
oog
verlangd
worden.
Ook werd het kraspatroon
verduidelijkt. Dit moet regelmatig zijn; een 5 : 3 verhouding kraspatroon tot grondkleur, en bij voorkeur wordt
een 3-hoekig patroon gewenst.
Hierbij moet in acht genomen
worden dat dit nog steeds een
streefbeeld is.
Boven en hiernaast bespreekt Keurmeester
Willem de Wal een aantal dieren en linksonder heeft keurmeester Menno Apperlo,
een aandachtig gehoor.

Er werd een mijlpaal bereikt bij de
prijsuitreiking; eindelijk was na 7 onafgebroken jaren Ben Kocken van zijn troon
gestoten en Willem Datema was de nieuwe
clubkampioen met een fraaie oude duivin.
Verder waren er meer verschuivingen aan
het strijdtoneel merkbaar en verschenen
eindelijk nieuwe namen bij de prijsuitreiking,
waaronder - terug van weggeweest - Jerry
Hoekman, en ons nieuwe lid Jisk Bouma. Dit
duidt op een goede verbetering en verspreiding van ons geliefde ras.
Deze
verbeteringen
in
de
breedte waren ook merkbaar bij
de jongdier bespreking. Deze
bespreking werd dit keer onder
toeziend en wakend oog van de
leden geleid door Willem de Wal
en Menno Apperlo. Er waren
weinig aanmerkingen op de
onderdelen
borstbreedte
en
kopvorm, hoewel sommigen
nog niet op leeftijd waren.

Rechts: Een gekraste duif van Jerry Hoekman.
Enkele aanmerkingen op ogen, oogrand vorm
en oogrand kleur

De gekrasten zijn helaas nog de “underdog” van
de gebanden, hoewel hier jaarlijks vooruitgang
wordt geboekt. Moeilijke punten zijn de intensieve en volle krastekening. Enkele gekrasten
moesten voller doorgekleurd tot in de vleugelboog. Maar was de juiste krastekening bereikt,
dan speelde een rode halskleur parten. Kruisen
met goede gebanden met volle intensieve lange
banden, het liefst met iets derde band, lijkt me
de enige remedie om het juiste resultaat te
bereiken. Winnaar van de
jongdierbespreking werd
Ben Kocken, met een
vormduif bij uitstek. Een
kleine persoonlijke wens
had ik bij deze duif, nl.
dat de oogranden wat
meer twee-rijig konden.
Hierna werd de barbecue
aangestoken, en werd in
gezelschap van de dames
en in gemoedelijke sfeer
de
inwendige
mens
versterkt.
Links: Voorzitter Willem
Datema krijgt een DCN
shirt als prijs voor het
winnen van de clubshow
in 2011 met de mooiste
duivin.

Op een enkele bui na was het een zonnige dag.
Familie Langenkamp bedankt voor de gastvrijheid!!
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