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WITTE HANEN EN RODE WIJN
Van de redactie

Onlangs kreeg een van onze medewerkers een fles La 
Granja 360 rode Spaanse wijn cadeau met een mooie haan 
op het label. In de gedachte dat dit best wel eens een echt 
Spaans kippenras kon zijn, zochten we contact met de 
producent en vroegen of zij ons meer konden vertellen 
over de haan die op de fles was afgebeeld. 
Arantxa Herráiz van de afdeling marketing van Axial Vinos 
antwoordde: “Volgens ons is de haan die op het label staat 
van de La Granja 360 Garnacha Syrah, een Sobrarbe 
haan, in de witte kleurslag. Onze ontwerper komt uit 
Huesca, een plaats dicht bij de regio Sobrarbe.”

De Sobrarbe, die naam komt ons bekend voor! In 2007 
waren we tot ons genoegen uitgenodigd om te keuren op 
de Nationale Show van Spanje, in Castropol, Asturias en 
daar hebben we deze kippen uit de regio Sobrarbe gezien. 
In 1995 was er een fokprogramma voor dit ras opgestart door  Dr. 
Ricardo Azon, samen met de laatste fokkers van dit ras. De situatie 
van het ras was toen kritiek, maar onder toezicht van Dr. Amadeu 
Francesch konden er diverse kleurslagen behouden blijven en 
worden gestandaardiseerd. En nu prijkt hun foto zelfs op een 
wijnetiket!
Algemene eigenschappen:
Het is een vrij lichte kip met mid- 
delhoge staartdracht. De enkele 
kam is recht en fijn van  
structuur. Ze hebben een kleine 
kuif, achter de kam, de neklijn 
volgend. Bij volwassen hanen valt 
die kuif vrijwel weg tegen het 
overvloe-dige halsbehang, zoals u 
kunt zien op de foto rechts.

Voor meer informatie over de wijn:
website www.lagranja360.com

Voor meer Spaanse kippen foto’s:
http://www.aviculture- 
europe.nl/nummers/08N02A10.pdf

http://www.lagranja360.com/
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/08N02A10.pdf
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/08N02A10.pdf
http://www.lagranja360.com/
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http://www.zaanstadshow.nl/
http://szn.sierduif.nl/
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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/


DE WATERVOGELDAGEN
Door: Hans Diehl

De, nog jonge, Watervogelbond gaf op de eerste en de tweede september een visitekaartje af.

In Lanaken Belgie, maar net over de grens met Nederland, organiseerde zij voor de derde maal ‘De 
Watervogeldagen’. Een show in die zin van het woord is het niet; een vakbeurs eigenlijk ook niet. Een 
beetje van beiden. In ieder geval duidelijk anders dan wat wij gewend zijn. Het bestuur van de  
Watervogelbond is er duidelijk niet bang voor haar nek uit te steken. Het resultaat was een geweldige 
happening.
Eerder was het een gebeuren in de open lucht, dit keer vond de manifestatie plaats in een ruime hal. Dit 
werd mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met de Gemeente Lanaken. De Watervogelbond 
wordt, overigens volkomen terecht, gezien als een culturele instelling met alle voordelen van dien. 
Die goede relatie met de Gemeente werd benadrukt met een bezoek van de Burgemeester van Lanaken, de 
heer Keulen. In zijn toespraak memoreerde hij het belang van verenigingen zoals deze. 

Gelukkig was er ruimschoots gelegenheid tot 
parkeren, het licht was goed, de horeca was 
prima in orde. Binnen troffen we maar liefst 
1200 watervogels, zowel oorspronkelijk als 
gedomesticeerd. Zo’n 1000 hiervan waren te 
koop. 

Er was een themashow van de Toulousegans. 
Deze zware ganzen waren ondergebracht in 
rennen en niet, zoals we gewend zijn, in 
kooien. Het resultaat is dat de ganzen zich 
veel beter laten zien en daarom veel beter 
zijn te beoordelen.

Links: Kuifeenden.

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


Over dat beoordelen is wel iets te zeggen. De 
voorzitter, Robert Vergelabeek, vertelde met nadruk 
dat hier is gekozen voor een open beoordeling. Dus 
zonder - al dan niet gecertificeerde – keurmeesters, 
maar volgens de stelling dat de fokker van een ras, 
dat ras het beste kent. Er was dan ook volop 
gelegenheid om met specialist-fokkers te filosoferen. 
De openheid en vriendelijkheid waarop dit gebeurde 
was een openbaring.

Duidelijk is dat alles goed was georganiseerd. Zelfs 
dusdanig goed dat het Bestuur geen verstoppertje 
hoefde te spelen maar, met gepaste trots, een shirt 
droeg met de naam van de Watervogelbond. Ook de 
medewerkers waren middels een shirt herkenbaar en 
dus direct aanspreekbaar.

Graag uw speciale attentie voor de foto van deze 
kuifeend. Voor mij de beste van deze manifes- 
tatie. Een beter exemplaar zag ik nog niet. Een 
heel erg vaste, symetrische en ronde kuif! 

Het was al duidelijk dat deze nieuwe ster aan het  
kleindiergebeuren verfrissende ideeën had. Niet voor 
niets immers heeft ze als vice-voorzitter een 
datadeskundige in de persoon van de heer Cornelissen, 
maar ook hun tijdschrift ziet er geweldig uit.
Wij kijken nu al uit naar de editie van 2013.

Meer foto’s op: 
http://watervogelbond.jalbum.net/Watervogeldagen_J 
anWillem_Schrijvers/

http://watervogelbond.jalbum.net/Watervogeldagen_JanWillem_Schrijvers/
http://watervogelbond.jalbum.net/Watervogeldagen_JanWillem_Schrijvers/


http://www.dianejacky.com/


Maar ook het schilderen van een Schmalkaldener 
Moorkop vraagt een hoop geduld en toewijding. Volker 
Lortz, uit Duitsland, schilderde de prachtige aquarel op 
de volgende pagina. Het is hem gelukt om de  
raseigenschappen perfect weer te geven. 

Volker Lortz maakt aquarellen van diverse duivenras- 
sen. Allen geschilderd met waterverf op papier. Hij 
heeft nooit een teken- of schildercursus gevolgd ; de 
techniek heeft hij zichzelf aangeleerd. 
Jacob Relovsky is zijn grote voorbeeld en hij probeert 
die hoge kwaliteit in zijn eigen aquarellen te evenaren. 
Het schilderen doet hij puur voor zijn plezier en niet 
professioneel.
Sinds 1968 is Volker actief fokker van pluimvee en 
sierduiven. Zijn rassen zijn de Show Racer en de grote 
Plymouth Rock.
Als u interesse heeft in zijn aquarellen, kunt u contact 
met hem opnemen via e-email Volker.Lortz@kao.com

Foto: Mick Bassett.

SCHMALKALDENER MOORKOP
Dit ras is oorspronkelijk gefokt uit Raadsheren, door kruisingen met Moorkop kleurduiven met lange 
voetbevedering. Het was reeds als ras bekend vanaf 1895. In Duitsland is dit een structuurduif, samen 
met de Raadsheren, de Pauwstaarten, de Krulduiven enz. De veerstructuur is vol en stevig, uitgaande 
van een veerscheiding aan de onderste helft van de zijkanten van de hals, van waaruit de bevedering 
zich uitstrekt naar de voorzijde in de z.g. ‘ketting’, naar de achterzijde in z.g. ‘manen’ en omhoog naar de 
z.g. ‘hoed’. De omhoogstaande veren mogen het zicht niet belemmeren. Vanaf de zijkant moet het 
voorhoofd en de snavel volledig zichtbaar zijn. Het is niet eenvoudig om dieren te fokken die voldoen aan 
de hoge standaardeisen, met strakke tekening, grote voetbevedering EN een kraag van veren, en er is 
dan ook veel geduld en toewijding voor nodig. 

mailto:Volker.Lortz@kao.com


©Volker Lortz, Duitsland
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Boek te bestellen via www.editions-ue.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8381-8217- 
9/traité-d-immunopathologie-des-volailles?search=Immunopathologie

http://www.editions-ue.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8381-8217-9/trait�-d-immunopathologie-des-volailles?search=Immunopathologie
http://www.editions-ue.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8381-8217-9/trait�-d-immunopathologie-des-volailles?search=Immunopathologie


Door: Hein van Grouw

Dit is een albino ekster. Het feit dat hij wellicht 
wat zielig kijkt, komt omdat hij niet goed kan 
zien en omdat hij op de foto’s al 17 jaar oud 
was. Ik heb hem uiteindelijk 18 jaar gehad. Hij 
had misschien nog wel ouder kunnen worden 
maar op z’n 18e was hij stekeblind.

Alle albino’s zien slecht. Ook zoogdieren, 
inclusief de mens. Daarom overleven albino 
vogels ook niet in de natuur; niet omdat ze wit 
zijn, maar omdat ze slecht zien.

‘Mijn’ ekster was gevonden, in de natuur, in 
Schotland als een net uitgevlogen jong en 
gekocht door een kennis van mij in Nederland. 
Toen hij hem niet meer wilde kreeg ik hem. In 
de vele jaren dat ik hem heb gehouden, was hij 
wel redelijk tam geworden.

Bovenste foto: linkeroog.
Onderste foto: rechteroog, al blind.
Foto’s: Hein van Grouw.

ALBINO



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

advertentie

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


Let vooral op:
•Type en kleurslag, voldoen ze aan de standaard.
•Zien ze er goed uit; frisrode kop en kam (bij 
kippen), heldere ogen, alert.
•Glanzende bevedering met goed ontwikkelde 
veren, geheel uitgegroeid en compleet.
•Geen parasieten (luizen, veermijten, kalkpoten)

Een getraind dier maakt een betere indruk. Het is 
handig om een paar tentoonstellingskooien (of 
iets wat daar op lijkt) te hebben, zodat je dieren 
daar aan kunnen wennen. Zet ze daar elke dag 
een uurtje in, zorg dat er wat geluiden zijn – een 
radio, kinderen – zodat ze wennen aan de drukte 
op de show. Kippen die schuw zijn in de kooi kan 
je uit de hand iets lekkers aanbieden, een 
meelworm, of wat groenvoer. Dieren die schuw 
blijven, kan je beter niet inzenden. Alleen als ze 
relaxed zijn op de show, zullen ze zich op de 
juiste manier stellen. 

Foto: AE

HET SELECTEREN VAN DUIVEN EN KIPPEN 
VOOR DE SHOW

Het selecteren van de dieren waarmee je naar een tentoonstelling wilt, begint al weken van te voren. Loop wat 
vaker langs of door de hokken.  Pak de dieren regelmatig eens op, zodat ze er aan wennen om in handen te 
zijn en bekeken te worden. Bij kippen gaat dat het gemakkelijkste in de schemering; neem ze vervolgens mee 
naar een verlichte ruimte om ze te kunnen bekijken. De laatste 2 weken voor de show zal je al een eerste 
selectie gemaakt hebben; je kan je dan gaan concentreren op de dieren die je gaat inzenden.
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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.

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!

Het aantal inzendingen is nu bekend: 
66.000 duiven & hoenders, bijna 26.000 

konijnen, 639 cavia’s en 2000 tot 3000 vogels.
Een absoluut record! 

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/


Dit filmpje  op YouTube werd ons getipt door Maureen Hoyle, UK. 
http://www.youtube.com/watch?v=Uz2Vnp5ZW4c&feature=player_embedded
De gesproken tekst is Chinees, maar dat geeft niets want de beelden spreken voor zich. 

http://www.youtube.com/watch?v=Uz2Vnp5ZW4c&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Uz2Vnp5ZW4c&feature=player_embedded


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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