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Geachte lezer,

In Nederland, en de meeste Europese landen, is het Show seizoen van  
2012/2013 voorbij. Wij hebben echter nog een groot aantal showverslagen/foto’s 
te publiceren, omdat meer en meer verenigingen ons weten te vinden met hun 
show foto’s. Maak u geen zorgen, in de loop van tijd zullen alle ontvangen 
verslagen en foto’s een plaatsje krijgen. 

Onze doelstelling is nog steeds om internationaal een vriendenplatform te zijn van liefhebbers met dezelfde 
hobby. U kunt kennis nemen van de bijdragen die wij uit de hele wereld ontvangen, en evengoed wordt 
hetgeen wij in Europa te melden hebben ook wereldwijd op prijs gesteld. Wanneer u die gedachte met ons 
deelt, dan kunt u ons steunen door uw redactionele bijdrage te leveren. Geef ons informatie over uw 
verenigings- of speciaalclub show, is er een jubileum te vieren, heeft u ergens een mooie collectie dieren 
gezien of is u iets bijzonders opgevallen: wij hebben belangstelling!

Zolang het voor ons mogelijk is en u ons met enthousiasme blijft voorzien van informatie, zal Aviculture 
Europe blijven bestaan; voor iedereen gratis, iedere twee maanden met meer dan 100 pagina’s.

Inmiddels is het jaar 2013 al ruimschoots begonnen, maar omdat dit ons eerste nummer is in het nieuwe 
jaar, willen wij graag nog alle mensen bedanken die ons hun beste wensen stuurden voor het nieuwe jaar, 
en ook iedereen die we vergeten waren, wensen wij u hierbij van harte een gelukkig, voorspoedig en vooral 
gezond 2013 toe.

Wij wensen u veel leesplezier en wachten uw reacties weer in spanning af. En voor zover u dat nog niet 
gedaan had: geef uw e-mail adres aan ons door, ook wanneer u van email adres veranderd, dan wordt u via 
de nieuwsbrief automatisch op de hoogte gehouden van het verschijnen van de volgende nummers. 

Met dank aan alle medewerkers, sponsors en adverteerders, 
Namens het team van Aviculture Europe, 

Nico van Benten.

Een woordje van de redactie……. 



Hartelijk bedankt voor alle goede 
wensen en prachtige of bijzondere 
fotokaarten!

Een enkele ‘kaart’ willen wij u niet 
onthouden, zoals deze van Peter 
Ferjencik uit Bratislava.

Bij navraag hoorden we dat deze 
flesjes - inhoud: 0,04 l. /één glas 
– door Peter Ferjencik gekocht zijn 
op de Europa Show in Leipzig. 

We denken dat dit wel een heel 
bijzonder souvenir is, misschien 
zelfs iets voor een verzamelaar,  
maar dat kan natuurlijk ook nadat 
de drankjes genoten zijn.

Noot: 
Op het etikel staat: Echter Nordhäuser 
Korn. Korn is een erg populaire 
Duitse kleurloze gedistilleerde 
drank, meestal gemaakt van   
gefermenteerde rogge maar kan 
ook worden gemaakt van gerst of 
tarwe. Traditionele Korn bevat 
minstens 32% alc/vol. Het wordt 
koud geserveerd en ongemixed 
(puur) gedronken op kamer- 
temperatuur. 

Proost! Op een voorspoedig 2013!



DUIVEN op de ‘HOLIDAY of LIGHTS’ in de 
BOTANISCHE TUINEN IN FLORIDA

De Stichting Florida Botanical Gardens nodigde dit jaar ook duiven uit op de ‘Holiday of Lights’ festiviteiten.
Op 16 & 29 december zorgden diverse duivenrassen voor verbazing en bewondering bij groot en klein.

Een constante stroom van 
bezoekers kwam naar de 
“Mariage area” waar ik me 
ruim 2 uur bezig hield met 
de presentatie van de 
duiven en het beantwoor- 
den van de vele vragen. 
Steeds weer kreeg ik te 
horen: "Wat zijn ze mooi" 
en "Ze voelen zo zacht." 
Sommige kinderen en 
volwassenen kregen een 
button met een duif, die 
zij leuk vonden.

Het creëren van duiven 
ambassadeurs in jong en 

oud is mijn doel.

Gelukkig Nieuwjaar!
Bill Burnside

www.PigeonPresentations. 
com

http://www.pigeonpresentations.com/
http://www.pigeonpresentations.com/


U maakt de juiste keus wanneer u kiest voor een DUMO duivenhok.
Iedere liefhebber weet hoe belangrijk een duivenhok is voor de sportieve prestaties van zijn duiven. 
Een DUMO duivenhok is kwaliteit; is goed droog, kent geringe temperatuursverschillen, heeft goede 
verluchting en isolatie, uw duiven voelen zich er thuis.

Door het gebruik van goede materialen en met zorg afgewerkt door vakmensen, wordt u een DUMO 
duivenhok geleverd van hoogstaande kwaliteit.

Onze duivenhokken brengen wij standaard in diverse afmetingen, maatwerk behoort tot de mogelijk- 
heden. Uw eigen wensen en speciale afmetingen kunnen worden gerealiseerd. Het grote voordeel van 
Dumo Duivenhokken is dat een systeembouw wordt geleverd, zodat u gemakkelijk kunt aanbouwen of 
bij verhuizing kunt verplaatsen.

U kunt vrijblijvend een keer komen kijken in onze verkoop/showruimte en/of een gratis folder/prijslijst 
aanvragen via onze website     http://www.dumonederland.nl/

advertentie

Dumo Nederland is een 
samenwerkingsverband 
met de Zwarte Vogel; dé 
duiven/dieren speciaalzaak 
in Den Haag.

http://www.dumonederland.nl/
http://www.dumonederland.nl/
http://www.dumonederland.nl/


BOLSTAART BRAKEL
Door: Bert Driessen, België

Bolstaart Brakels zijn niets nieuws en duiken al gedurende een eeuw nu en dan eens op in verschillende 
Brakelstammen. De laatste jaren duiken zilvergebande bolstaart Brakels op in de fokstammen van Hubert 
Smet, Jos Swennen en Rutgert Heylen. Deze fokkers hebben in het verleden fokmateriaal uitgewisseld. Dit 
verklaart het voorkomen van staartloze Brakels in deze stammen en onderstreept meteen het erfelijke 
karakter van deze eigenschap. Bij Rik Snauwaert duiken de laatste jaren goudgebande en citroengebande 
bolstaart Brakels op. Op de grote foto ziet u een zilvergebande bolstaart Brakel van de auteur. Dit dier laat 
zien dat bij zeldzame Brakelvarianten ook mooi gebande dieren kunnen voorkomen. 

Bij bolstaart Brakels ontbreken de staart- 
wervels. De hen op de linker foto heeft een 
mooie bolstaart, maar er zijn ook tussenvormen 
(tussen normale staart en bolstaart) waarbij de 
staartwervels wel ontbreken, maar de dieren 
toch enkele staartstuurveren hebben, zoals bij 
deze goudgebande hen van Rik Snauwaert, op 
de onderstaande foto. (De staartpennen zijn 
niet verticaal, maar horizontaal ingeplant). 



Boekrecensie 
Door: Hans Diehl

HET LEVEN VAN C.A.M. SPRUIJT, 
de duivenkoning van Gouda

Onder deze titel verscheen onlangs een 
biografie over deze markante per- 
soonlijkheid. De auteur is Theo van Dissel, 
de man achter het Haagsch Duiven- 
museum. 

In maar liefst 184 pagina's leidt hij ons 
langs het leven en werken van Ab Spruyt. 
Niet alleen komt zijn verleden aan bod voor 
waar het de duiven betreft maar ook, zoals 
een goed biograaf betaamd, zijn leven als 
familieman.
Nu is de auteur vanzelfsprekend in het bezit 
van erg veel documentatie, maar om het 
geheel compleet te maken, betrok hij ook 
de beide nazaten van Spruijt in zijn werk. 
Voor waar het die documentatie betreft:  
heel erg veel historische foto's evenals 
brieven en andere documentatie wordt 
afgebeeld.

Een aanraden voor iedereen die belang- 
stelling heeft voor de wordingsgeschiedenis 
van onze liefhebberij. Goed en vlot 
leesbaar, mooi gedrukt op goed papier en 
mooi in het kaft. Een sieraad voor iedere 
boekenkast. 





Het leven van C.A.M. Spruijt, de duivenkoning van Gouda, auteur, Th. J. van Dissel, 182 
pagina’s, gevuld met talrijke illustraties, afgedrukt op fraai 120 grams papier en gebonden in 
harde omslag, verkrijgbaar bij de auteur via vandissel@zonnet.nl of Koppelstokstraat 80, 2583 
CE Den Haag. De prijs is €35.00 excl. verzendkosten.



FELICITATIES VOOR DE LIMERICK TUMBLERS
Door: Darring Ring

Namens de INFPA en al onze leden 
willen wij Limerick Tumbler Club 
feliciteren en in het bijzonder John 
Fitzgerald en Kevin Kelly, de aller- 
eerste Ierse fokkers die een Europees 
Kampioen Certificaat gewonnen heb- 
ben op de 27e EE Europese Show in 
Leipzig Duitsland.
Het is een enorme prestatie om 
Europees kampioen te worden in een 
ras, maar om dat twee keer te win- 
nen met een Iers ras is echt 
fantastisch voor de Ierse Duiven 
Bond.
Toen ik John en Kevin sprak in 
Duitsland denk ik niet dat deze  
prestatie al echt tot ze was door- 
gedrongen, en ze hadden nog 2- 
daagse rit voor de boeg, terug naar 
Ierland, maar eenmaal thuis en de 
duiven veilig terug op de hokken ik 
weet zeker dat zij zich erg trots 
voelen. Wat een geweldige manier  
om 2012 af te sluiten!

De steun die de INFPA leden aan deze show hebben gegeven was geweldig en ik dank iedereen voor het 
bemannen van de stand van Ierland en het vertegenwoordigen van de INFPA.
Ik wens jullie allemaal een heel Gelukkig Nieuwjaar.
Darrin Ring, Secretaris



John Fitzgerald en Kevin Kelly, de allereerste Ierse fokkers die Europees Kampioen werden
op de 27e EE Europese Show in Leipzig, Duitsland.



http://www.thelimericktumblerclub.com/


Ik hoorde voor het eerst over de Delaware 
Blue kippen op de Universiteit van Delaware, 
Ag Department en kocht datzelfde jaar 
broedeieren van hen. Dit is hoe ik merkte dat 
de Universiteit was gaan kruisen met 
Andalusiërs: Toen de kuikens groter werden, 
zag dat sommigen grote witte oorlellen 
kregen, dus belde ik hun 'hoender expert' en 
hij legde me uit dat ze me twee soorten  
broedeieren gegeven hadden .... een van de 
zuivere lijn, de andere gekruist met Anda- 
lusiërs. Ik was geschokt te horen dat ze dit 
zeldzame ras zomaar gekruist hadden, en ik 
heb alle bastaarden weggedaan en alleen de 
zuivere lijn aangehouden.  Later in de zomer 
van 2007 vond ik een fokker in Virginia die 
nog dieren had van de oude Halleck DuPont 
stam van de Delaware Blues en heb 2 hanen 
gekocht voor bij mijn dieren van de  
Universiteit. Ik heb de hele DelMarVa regio 
(Delaware, Maryland en Virginia) afgezocht 
naar andere fokkers van Delaware Blues, 
maar heb alleen die ene fokker in Virginia 
gevonden; hij fokt ze nu niet meer naar mijn 
weten. Dus er zijn nog maar heel weinig  
Delaware Blue fokkers in de Verenigde 
Staten, de grootste toom buiten Delaware is 
zeer waarschijnlijk hier in Ohio te vinden!

DE DELAWARE BLUE BESTAAT NOG!

In aanvulling op ons artikel in het decembernummer over de Delaware en de Delaware Blue - twee 
totaal verschillende 'rassen', hebben we nu wat meer informatie voor u over de Delaware Blue. Jeff Lay 
van de Crains Run Ranch, Ohio USA, stuurde ons het volgende:



Net als bij de Andalusiërs vererft de 
kleur van de Delaware Blue's niet 
zuiver; je krijgt blauwe, zwarte & 
splash kuikens. Hier op Crains Run 
Ranch streven we er naar om ze als 
pure Amerikaanse Vechthoenders te 
behouden; geen van onze Delaware 
Blues ooit zal worden gekruist met 
een ander ras. We weten dat ze 
uiterst zeldzaam zijn, maar hopen 
met zorgvuldig fokbeleid dit zeldza- 
me ras nog vele decennia te behou- 
den zonder nieuw bloed! Ik heb heel 
af en toe een paar van mijn 
Delaware Blues verkocht sinds ik in 
2007 begon met de fok en er zijn nu 
twee andere fokkers hier in Ohio die 
‘mijn’ lijn hebben, zodat we samen 
kunnen werken om te ze te 
verbeteren en te behouden. Ons 
doel is om ze te fokken naar een 
standaard, die is nog volop in ont- 
wikkeling tussen een kleine groep 
Delaware Blue fokkers, samen met 
de Universiteit van Delaware. Daar- 
naast hopen we het ras in 2013 op 
een paar vechthoendershows in  
Noord-Amerika te promoten en  
meer fokkers zo ver te krijgen om 
ook dit wonderlijke stukje Ameri- 
kaanse geschiedenis te gaan fokken!

Jeff Lay, Crains Run Ranch
Miamisburg, Ohio 45342 USA
www.crainsrunranch.com

http://www.crainsrunranch.com/


FOTO ALBUMS   VAN  RUDI KROLL

VDT NEURENBERG Sierduivenshow
14 – 16 December 2012
http://www.tierfotograf- 

proll.de/Saison2012/Nuernberg/index.htm

Foto nummer = kooinummer
Zie Catalogus: http://www.vdt- 

online.de/aktuell/Bewertungsteil61bis209 
%202012.pdf

MODENA‘S in OBERNKIRCHEN 
9-11 November 2012

http://www.tierfotograf- 
proll.de/Saison2012/Obernkirchen/index. 

htm
De naam van de fokker staat

in het foto bijschrift.

http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Nuernberg/index.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Nuernberg/index.htm
http://www.vdt-online.de/aktuell/Bewertungsteil61bis209 2012.pdf
http://www.vdt-online.de/aktuell/Bewertungsteil61bis209 2012.pdf
http://www.vdt-online.de/aktuell/Bewertungsteil61bis209 2012.pdf
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Obernkirchen/index.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Obernkirchen/index.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Obernkirchen/index.htm


http://www.dezwartevogel.nl/


FOTO ALBUMS   VAN  RUDI KROLL

SUSSEX IN GERNSHEIM 
6 & 7 Oktober 2012

http://www.tierfotograf- 
proll.de/Saison2012/Sussex/photo64.htm

De naam van de fokker staat
in het foto bijschrift.

EUROPA SHOW LEIPZIG
6 & 7 December 2012
http://www.tierfotograf- 

proll.de/Saison2012/Leipzig/index.htm
Foto nummer = kooi nummer.

Zie Catalogus: 
http://www.oppressus.de/EE_Kataloge/Ka 

talog_EE_Gef.pdf.pdf

http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Sussex/photo64.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Sussex/photo64.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Leipzig/index.htm
http://www.tierfotograf-proll.de/Saison2012/Leipzig/index.htm
http://www.oppressus.de/EE_Kataloge/Katalog_EE_Gef.pdf.pdf
http://www.oppressus.de/EE_Kataloge/Katalog_EE_Gef.pdf.pdf


WINNAARS OP DE PROVINCIALE SHOW BOSKOOP 
21 & 22 DECEMBER 2012

Door: Marius Gahrman

De show werd gehouden op het ITC terrein te Rijnwoude; een 
schitterende hal met enorm veel ruimte en ruime parkeergelegen- 
heid. Er waren totaal 1056 dieren ingezonden. Dit jaar was er hulp 
van leerlingen van het Wellant College uit Boskoop. 
Dit  zijn de grote winnaars:

Mooiste Hoen: Ancona hen van Henk van Beek, 96 punten (rechts)
Mooiste Dwerghoen: Australorp kriel van Bert Beugelsdijk, 96 
punten
Mooiste Siervogel: Japanse kwartel bruin wildkleur van Nico van 
Wijk, 96 punten
Mooiste oorspronkelijk watervogel: Blauwvleugel taling wildkleur 
van Nico van Wijk, 97 punten
Mooiste Siervogel jeugdlid: Lachduif  pastel van Anne Wijfje, 95 
punten
Mooiste gedomestiseeerde watervogel: Overbergse eend blauw 
brons van Nico van Wijk, 96 punten
Mooiste gedomestiseeerde Watervogel van een jeugdlid: Kwaker 
van Niels Luime,  96 punten
Mooiste Sierduif:  Basra wamduif van A.J. Klink,  97 punten
Mooiste Sierduif van een Jeugdlid: Arabische trommelduif van Bas 
Romein, 94 punten
Mooiste Serama: J.G. Simons, 95 punten
Mooiste Konijn: Tan zwart van A. Groen 97.5 punten
Mooiste konijn van een Jeugdlid: Kleurdwerg van Setske Moerman, 
94 punten
Mooiste Cavia: Normaal haar cavia eenkleurig zwart van Cor de 
Wagenaar , 97 punten
Mooiste Kleine knager: Chinese dwerghamster wildkleur forel van 
Comb. de Vries, 96 punten



Boven: Henk van Beek. Onder: Nico van Wijk.                Boven: Setske Moerman. Onder: Cor de Wagenaar.
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