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Geachte lezer, 
 
Allereerst danken wij u allen voor uw goede wensen voor het nieuwe jaar; het was 
overweldigend om ons zo te realiseren hoeveel vrienden we hebben. 
 
Er zijn voor Aviculture Europe sinds de jaarwisseling nogal wat ontwikkelingen 
geweest. Belangrijk nieuws is dat het blad een nieuwe uitgever heeft gekregen en 
dat Aviculture Europe een Stichting is geworden waarvan de oprichtingsvergadering 
plaatsgevonden heeft op vrijdagavond 24 januari 2014, na afloop van de openings-  
 plechtigheid van de Championshow. Toevalligerwijs waren 4 van de 5 bestuursleden van deze stichting 
uitgenodigd voor deze opening, en we danken het bestuur van de Championshow van harte voor de 
gelegenheid, de drankjes en de hapjes.  
 
Vanaf 24 januari 2014 heeft het magazine Aviculture-Europe dus een nieuwe uitgever in de vorm van een 
Stichting, waarin de volgende personen hebben plaatsgenomen: 
Voorzitter: Elly Vogelaar te Voorschoten (Nederland) 
Secretaris/Penningmeester: Nico van Benten te Delft (Nederland) 
Bestuurder: Piet Steeman te Gierle (België) 
Bestuurder: Sytse de Bruine te Sas van Gent (Nederland) 
Bestuurder: Robert Hoornstra te De Pol – Steenwijkerland (Nederland) 
 
Als lezer zult u er misschien op korte termijn weinig van merken; wij blijven doorgaan met dit schitterende 
blad, dat nog steeds voor iedereen gratis te lezen zal zijn en alle Teamleden zullen daar gratis aan blijven 
meewerken. Maar in z’n totaliteit zijn er wat jongere mensen bijgekomen, die midden in de liefhebberij staan, 
waardoor we met elkaar meer inzicht zullen hebben hoe wij voor onze doelgroep het beste kunnen presteren. 
Het mooiste is hierbij nog wel, dat Aviculture-Europe statutair en notarieel is vastgelegd, waardoor het nog tot 
in lengte van jaren kan blijven bestaan.  
Alle reacties zijn zoals altijd welkom op redactie@aviculture-europe.nl 
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit royaal gevulde februarinummer. 
Met dank voor uw steun, namens het Team van Aviculture Europe,  
Nico van Benten. 

Een woordje van de redactie…….  

mailto:redactie@aviculture-europe.nl


19e VOORJAARSBEURS 
1 & 2 Maart 2014 in Expo Houten 

 
Niet zomaar een duivenbeurs als vele anderen, maar werkelijk een 
beurs waar iedere duivenliefhebber iets van zijn gading kan vinden. Er 
is veel handel in (jonge) postduiven, maar ook vele sierduiven worden 
te koop aangeboden. Ieder kan zelfstandig een standje huren, 
individueel of samen met collega fokkers, en voor acceptabele prijzen. 
Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse 
bezoekers. Met name de vliegrassen hebben veel aftrek. 
 

De hoofdpunten  
voor deze editie zijn: 

 
• leuke mix van postduiven en 
  sierduiven. 
• veel sierduiven speciaalclubs 
• meer dan 200 exposanten 
• hokkenbouw, hokinterieur en – 
  exterieur 
• breed scala aan voedings- 
  supplementen en natuur – 
  producten 
• veel dierenartsen die een 
  mestonderzoek e.d. kunnen 
  doen, zij staan er ook voor 
  adviezen! 
• regels voor het gebruik van 
  medicamenten zijn per 1 juli 
  2013 veranderd, uw dierenarts 
  weet daar alles van!  
  Hij kan u adviseren voor uw 
  wensen. 

advertentie 



Op de Voorjaarsbeurs staan ook de SIERDUIVEN steeds meer in 
de belangstellingen en geven de postduivenliefhebbers daarmee 
een andere kijk op duiven.  
 
Inmiddels doen er al meer dan 20 Speciaalclubs actief mee aan 
dit evenement, plus de NBS/PR afdeling, enkele vliegduiven-
clubs enz. 
 
Voor sierduiven wordt een aparte hal gereserveerd. 
Heeft u interesse in een verkoopstand voor uw sierduiven? 
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de organisatie:  
Proff Sport, tel. 0031-(0)650280525  
of e-mail info@proffsport.nl  

mailto:info@proffsport.nl
mailto:info@proffsport.nl
mailto:info@proffsport.nl


De VOORJAARSBEURS wordt gehouden in het Expo Center, 
Meidoorn kade 24, 3992 AE Houten 

Openingstijden: 
Zaterdag : 

van 9.00 - 17.00 uur  
Zondag : 

van 9.00 - 15.00 uur  
Entree : 

€ 10,- per persoon 
kinderen (tot 12 jaar) gratis!  

Gratis parkeren.  
 

Kijk voor alle informatie op  
http://www.proffsport.nl 

 

http://www.proffsport.nl/


EUROPEES KAMPIOEN AUSTRALORP 
Tekst en foto: Jan Schaareman. 

Deze Australorp hen (hier 
gefotografeerd op de Maasdal-
show) was Beste grote hen van 
de rasgebonden Europese ten-
toonstelling van de Austalorps, 
gehouden op de Oneto show op 
13, 14 en 15 december 2013. 
 
Met het hoogste predicaat U-97 
punten werd deze hen tevens 
reserve kampioen van de Oneto 
tentoonstelling.  
 
De trotse fokker is Jo van Bree 
uit Meijel, NL. 
 
In een van onze volgende 
nummers komt een uitgebreid 
verslag van de hoenders op de 
Oneto Show. 



Jim Mullan uit Groot 
Brittannië is sinds kort 
een van ons Team van  
redactieleden. 
Hier voert hij zijn nieuwste 
trots, de  'American Flying 
Flight', die nu dus ook 
vliegen in de UK.  
Deze Amerikaanse vliegdui-
ven zijn afkomstig van ori-
ginele Amerikaanse stam-
men, o.a. van Jonny Spahr 
en Davy Mikes Blackes in de 
USA. 



VERSCHIL IN BORSTTEKENING ZINGEMSE & BRAKEL HAAN 
Tekst: Filip Hendrickx, België. 
 
Er is me gevraagd een kort stukje te schrijven om het verschil te tonen van de borst tussen de Zingemse en 
de Brakel, dit omdat het juist zo typerend is. 
Er zijn nog wel kleine verschillen tussen deze beide rassen zoals dat bij hennen van de Brakel het achterste 
gedeelte van de kam moet vallen en dat bij de Zingemse de kam moet recht staan, en dat de Zingemse 
getinte eieren heeft tegen de spierwitte van de Brakel, enz … 
 

Maar het grootste verschil is de borsttekening. Om 
dit verschil duidelijk te maken zullen we bij de 2 
hanen van elk ras ons richten op de gouden 
kleur,dit omdat de Zingemse maar alleen in deze 
kleur erkend is en het simpel te vergelijken is. 
 
Bij de Brakel verlangen we dat de borst glanzend 
zwart is met dwars over de veer meerdere goed 
afgelijnde warm goudbruine banden. De bruine 
banden zijn even breed of iets smaller dan de 
zwarte, dit willen we vanaf de hals, zo naar de 
borst, naar de dijen. 
 
Bij de Zingemse daarentegen willen we de 
bovenborst geheel warmbruin en vanaf de 
benedenborst en de flanken warmbruin met iets 
zwarte bandtekening. 
 
De haan links op de foto is een Brakel haan, 
de haan rechts is een Zingemse haan. 
Foto’s: Jan Schaareman. 
 
Elders in dit nummer vindt u een uitgebreid 
verslag over de Europese Show voor Brakels en 
verwante rassen. 



Zingemse haan. Foto: Jan Schaareman. 



BIJZONDERE COLLECTIE DUIVENBOEKEN TE KOOP 
Door: Nico van Benten 

 
Nu ik vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd mijn bedrijfsactiviteiten heb gestopt, waaronder het 
uitgeven van Aviculture Europe, heb ik besloten om vrijwel mijn complete duivenboekenverzameling en een 
aantal andere dierenboeken - totaal ca. 200 stuks – te schenken aan de Stichting Aviculture Europe.  
Deze boeken worden in een bijlage van dit nummer opgesomd. Het is de bedoeling dat ze verkocht gaan 
worden; in principe voor de hoogste bieder en/of het grootste aantal boeken in één koop. 
De opbrengst is voor de Stichting, als startkapitaal. 

Alle boeken zijn in 
goede conditie. U mag 
bieden, per telefoon 
0031 (0)15-2612187 of 
e-mail vbc@xs4all.nl  
 
Kostbare boeken 
dienen bij voorkeur bij 
mij aan huis (Delft) te 
worden opgehaald. 
 
Klik op het onder-
staande pdf-teken om 
de volledige boekenlijst 
te downloaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Een voorbeeld uit de 
aangeboden collectie: 
“The Pigeon”, door: Wendell 
Mitchel Levi. (Engelstalig) 
22,5 x 29 cm. 667 pag. Harde 
kaft. ISBN 0-910876-01-0. 
Uitgave: 1992. In ZG staat.  
 
Onder: Het kleinste boekje, in 
het Hebreeuws: Sierduiven. 
12 x 17,5 cm. 87 pag. Bundel, 
gelijmde kaft. 
Uitgegeven in 1947. Goede 
staat. 

mailto:vbc@xs4all.nl
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/boekenlijst.pdf


Diamond Show, Beste Zijdehoen gebaard, oude witte hen van Jurgen 
Conincx.  Foto: Jai Phuwongsa.  



http://youtu.be/sZfjbfe5SXM 

WAR OF THE BIRDS Prachtige film over het gebruik van postduiven in WWII.  
Heel informatief, 49 min. video    Aanbevolen door Bill Burnside, USA.  

http://www.youtube.com/watch?v=sZfjbfe5SXM&feature=youtu.be
http://youtu.be/sZfjbfe5SXM


RESULTATEN VAN DE IERSE KLEURPOSTDUIVEN OP DE  
IRISH FLYING AND FANCY PIGEON SHOW NOVEMBER 2013 

Oude doffers 
 
1e Oude doffer, 
inzender Owen 
Fitzgerald. Dominant 
Opaal gekrast. 
 
 
 
 
 
 
2e Oude doffer, 
inzender Hugh 
Coughlan. Black Pied 
 
 
 
 
 
 
 
3e Oude doffer, 
inzender Albert 
Hogan. Ash Yellow 

 
 
 
 

Oude duivinnen 
 
1e Oude duivin, 
inzender Albert 
Hogan. Reduced 
Spread B/C 
 
 
 
 
 
 
2e Oude duivin, 
inzender Owen 
Fitzgerald. Blue Bar 
Saddle 
 
 
 
 
 
 
 
3e Oude duivin, 
inzender Albert  
Hogan. Brown tiger 
grizzle 

  



Jonge doffers 
  
1e Jonge doffer 
en Beste 
Kleurpostduif 
van de show, 
inzender Albert 
Hogan. Reduced 
Spread white 
tip. 
  
2e Jonge doffer, 
inzender Wes 
Murphy.  
Cream bar pied. 
  
 
 
 
 
 
 
3e Jonge doffer, 
inzender Wes 
Murphy.  
Classic Almond. 
 

Jonge duivinnen 
 
1e Jonge duivin, 
inzender Laurence 
Choi.  
Dun Check. 
 
 
 
 
 
2e Jonge duivin, 
inzender Wes 
Murphy.  
Recessive Yellow 
Pied. 
 
 
 
3e Jonge duivin, 
inzender Wes 
Murphy.  
Dominant Opaal 
Pied. 

Irish Coloured Racing Pigeon Club website  
http://www.spanglefish.com/icrpc/index.asp 

http://www.spanglefish.com/icrpc/index.asp
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