KORT ALLERLEI
December 2014
Deel 1b
Voor het volgende of vorig scherm:
gebruik het muiswiel
of de toetsen Page Up en Page Down,
of ↑ en ↓ op het keyboard

NIEUW BOEK VERSCHENEN OVER ‘HUISDIEREN’
Huisdieren. Onderworpen en gebruikt,
gekoesterd en bewonderd
Auteurs: Maarten Frankenhuis en René Zanderink
Recensie: Elly Vogelaar.
Dit boek is geschreven door twee auteurs die garant
staan voor een boeiend boek. Het zijn voor de meesten
van onze lezers geen onbekende namen; Maarten
Frankenhuis is bij velen bekend als voormalig directeur
van Artis en René Zanderink schreef eerder al vele
artikelen en boeken over gedomesticeerde dieren.
In dit boek beperkt dit gouden duo zich niet tot de
historie van ‘onze’ hobbydieren, maar werkelijk alle
diersoorten die de mens in de loop der tijd heeft kunnen
domesticeren, komen aan bod. De wilde stamvormen;
het domesticeren, temmen en fokken; wat de mens er
uiteindelijk van ‘gemaakt’ heeft; maar ook onderwerpen
als dierenwelzijn en biotechnologische toekomst komen
aan bod. Alle gedomesticeerde dieren worden beschreven, compleet met fraaie foto’s; niet alleen bekende
huisdieren zoals de hond en de kat, maar ook minder
voor de hand liggende dieren. Om er een paar te
noemen uit de enorme lijst: de kameelachtigen, de yak,
de cavia, de zijderups, de kanarie, de goudvis, de
honingbij… en, heel toepasselijk in deze kersttijd: het
rendier. Vanzelfsprekend zijn daaronder ook alle dieren
die wij tot onze gevederde gedomesticeerde ‘hobbydieren’ rekenen: Het hoen, de eend, de muskuseend, de
gans, de knobbelgans, de duif, de kwartel, de
bosfazant, de zwaan, de kalkoen, het parelhoen, de
pauw en, niet algemeen gehouden maar toch: de
struisvogel.

Cadeautip!

De vragen die de twee auteurs zich stelden
bij het schrijven van dit boek waren divers:
Waarom houden wij huisdieren? Hoe is het de
mens duizenden jaren geleden gelukt om
wilde diersoorten aan zich te onderwerpen?
En hoe wist de moderne mens deze
gedomesticeerde soorten door selecteren en
fokken te veranderen en soms tot in het
extreme te volmaken? Welke meer dan 40
diersoorten heeft de mens succesvol kunnen
domesticeren en met welke doelen? Wilden
we de evolutie overtreffen? En tegen welke
prijs?
De antwoorden vindt u in dit boek en ik weet
zeker dat u het met evenveel belangstelling
en plezier zult lezen, als ik dan gedaan heb.
Het is een heel bijzonder boek met extreem
veel informatie; een genot om te lezen, mede
door de vele illustraties. Daarna zal het een
leerzaam en boeiend naslagwerk blijven wat u
nog vaak ter hand zult nemen. Zelfs voor de
meest verwende en veeleisende hobbyfokker
is dit een ideaal kerstcadeau! Van harte
aanbevolen.
ISBN: 978-94-90951-22-1
Uitgave: paperback – geïllustreerd
Afmetingen: 17 x 24 cm
Bladzijdes: 328
Prijs: € 24,90
Te koop op www.2010uitgevers.nl
of in de boekwinkel

Cadeautip!
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Nationale Show voor pluimvee,
sierduiven en pelsdieren
Gehouden in Reggio Emilia, Italië
Keurdag: woensdag 7 januari van
14.00 tot 20.00 en donderdag 8
januari van 08.00 tot 18.00
Bezoek scholen vrijdag 9 januari
van 08.00 tot 12.00
Open voor het publiek:
Vrijdag 9 januari 15.00-20.00
Zaterdag 10 januari 08.00 - 19:00
Zondag 11 januari 08:00 - 16.45
Uitreiking ereprijzen op zondag 11
januari 15.00 uur
Verkoop: vrijdag 9 januari
vanaf 08.00 uur.
GEKOCHTE dieren mogen zondag
11 januari om 13.00 uur worden
uitgekooid.

Voor alle informatie:
http://www.fiavinfo.eu/
E-mail fabrizio.focardi@hotmail.it

WELKOM IN HET TEAM VAN AVICULTURE EUROPE:
THOMAS HELLMAN.

Ineke rijs

Foto: Sabine Rübensaat,
Fotograaf van Bauernzeitung.
Met trots stellen we u onze nieuwste medewerker voor: Thomas Hellmann uit Duitsland. Thomas is bekend
als international showfotograaf en schrijft voor diverse internationale kleindiertijdschriften. Hij is een ervaren
duivenfokker maar heeft ook kennis van diverse andere hobby- en huisdieren. Thomas spreekt en schrijft
Duits, Engels, Spaans, Frans en zelfs wat Nederlands, dus u kunt zich indenken hoe blij we zijn dat hij zich
aan wilde sluiten bij ons Team.
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V.l.n.r.: Dirk de Jong, eierkeurmeester; Febe Duym, de Eikoningin
en haar 2 helpers. Foto: Marc Casteleyn.

PEPERMUNT
Een recente studie toonde aan dat gedroogde pepermuntbladeren toegevoegd aan het voer van de
'oudere' legkippen (64-76 weken oud) zorgden voor aanzienlijk zwaardere eieren en betere leg. Ook de
eierschalen waren dikker. De pepermunt had geen invloed op andere zaken zoals eiwit en dooier
percentages. Met name serum cholesterol nam significant af, terwijl serum totaal eiwit hoger was. In dit
onderzoek kregen de kippen een toevoeging van 5 tot 20 gram gedroogde pepermuntbladeren per kg
voer, gedurende 12 weken. De opname van 20 g / kg resulteerde in algehele beste prestaties.
Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840114002314
Als u dit wilt proberen bij uw
eigen kippen, dan kunt u zelf
pepermunt aanplanten en de
blaadjes drogen. U moet wel de
echte perpermuntplanten hebben
(Mentha × piperita)- niet de
Mentha spicata planten die te
koop zijn bij de groenteboer en
gebruikt wordt voor thee etc.
Hier is te lezen ‘how to’
http://www.wikihow.com/GrowMint
Een veel makkelijkere manier is
om gedroogd pepermuntblad te
kopen. Een van de webwinkels
waar dit te koop is : De Baroen
Zoals bij alle kruiden, kunt u het
beste beginnen met een kleine
dosis (5 g) en langzaam meer
geven.
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Voor de duivenvrienden
wereldwijd:

Welkom op de N.P.A.
Grand National van 2015
in Ontario
Het vraagprogramma (Premium Book) van
de Grand National van 2015 is nu
beschikbaar op de website. U kunt het
downloaden als pdf, op de Publications page.
http://www.losangelespigeonclub.com/media
---publications.html
Los Angeles Pigeon Club
Sharing Love & Care Over 100 Years
Connect with us:
Website: www.losangelespigeonclub.com
Discussion Forum:
https://groups.google.com/d/forum/lapigeon
club
Er zijn ook 2 nieuwe video’s toegevoegd op
ons YouTube Channel.
YouTube Video Channel:
https://www.youtube.com/user/lapigeonclub
Email: lapigeonclub@gmail.com

Advertentie

Ik kom van Engeland naar de Champion Show in Nieuwegein in januari 2015. Graag wil ik in contact
komen met fokkers van de Witte Siberische Postuurtuimelaar en Noord Kaukasische Tuimelaar
om er enige te kopen, op de show of bij de fokker thuis. Graag hoor ik van u, via email, Mr Sajad
Nawaz, England. E-mail sajnawaz1@gmail.com

Witte Siberische PostuurTuimelaar. Foto: Mick Bassett.

DUIVEN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN DUNEDIN
OP 23 juni 2014, deed ik op uitnodiging van Olivia Wilson, hoofd jeugdafdeling, een Duiven Presentatie in de
openbare bibliotheek van Dunedin in Florida. 16 verschillende duivenrassen werden voorgesteld, beginnend
met een gewone blauwgebande ‘straatduif’, gevolgd door een blauwgebande postduif, met de uitleg hoe de
originele rotsduif het begin was van onze huidige duivenrassen. Nadat alle rassen getoond waren, vroeg ik of
de kinderen ze wilden vasthouden of aaien. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd; bijna alle kinderen
wilden dat wel eens proberen. Er waren 75 kinderen en ouders en zowel de kinderen als de volwassenen wilden
de duiven vasthouden. Ik ben er van overtuigd dat ze het leuk vonden en dat ze onze duiven niet snel zullen
vergeten. De foto’s spreken voor zich!
De bibliotheek krijgt het nummer van het NPA kwartaalblad waarin een stukje over dit bezoek gepubliceerd is.
Bill Burnside, NPA lid www.PigeonPresentations.com

Mijn informatietafel.

Laat maar eens zien hoe je een duif moet vasthouden!

Linksboven:
Bibliothecaressen Jennifer
Davis en Katherine Kastanis.
Rechtsboven:
Paloma – dat is haar echte
naam en betekent ‘duif’ - met
haar broer.
Rechts:
Twee zusjes met een duif.

Meer foto’s op:
www.PigeonPresentations.com
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DE FONTEIN VAN DE HANEN

Door: Elio Corti, Italië

De Fontein van de hanen, op het plein voor
Porta Romana, had in eerste instantie de naam
“Fontein van de terugkeer” omdat hij werd
gevoed door een pijp uit de Fontana Maggiore bij
het Piazza della Madonna, waarvan het water
rechtstreeks uit het aquaduct kwam. De fontein
werd gebouwd tussen 1614 en 1616, in opdracht
van de beschermheilige kardinaal Antonio Maria
Gallo.
Hij werd oorspronkelijk gebruikt als drinkbak
voor paarden, vooral tijdens jaarmarkten en
beurzen en was versierd met bronzen beelden
gemaakt door de broers Tarquinio en Pietro
Paolo Jacometti: een draak ter ere van paus
Paulus V en vier hanen ter ere van de kardinaal.
Na tal van reparaties en restauraties werd de
fontein in 1910 verder landinwaarts herbouwd
en rondom beschermd door een ijzeren rand, die
in 1925 weer werd verwijderd. Rond 1970 werd
de fontein ontmanteld en vervolgens geplaatst in
een positie van grotere bekendheid en
zichtbaarheid, waar hij nu staat.
“Een belangrijke ingreep,” zei de burgemeester
van Loreto, Paul Niccoletti, “uitgevoerd door
professionals in onze stad, die des te meer nodig
was na de diefstal van twee bronzen hanen.”
We lezen in een document van 1841: “Piazza dei
Galli, zo genoemd vanwege enkele hanen die
water spuwen in de fontein, die is gelegen in het
midden van het plein.” Het plein wordt nu echter
Piazza Giacomo Leopardi genoemd.

TENTOONSTELLINGSKALENDER
2014/2015
NEDERLAND
http://www.kleindierplaza.nl/fk/tentoonstellingsdatums.pdf
BELGIË
Vlaanderen
http://www.vivfn.be/PDF/Tentoonstellingskalender.pdf
Wallonië
http://www.neerhofdieren.be/AIW/Tijdelijk/Expositions_2014-2015.pdf
ZWITSERLAND
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=33
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
GROOT BRITTANNIË – pluimvee
http://www.poultryclub.org/showing/ *show-calendar
GROOT BRITTANNIË – watervogels
http://www.waterfowl.org.uk/events.html

EUROPESE RASGEBONDEN SHOWS 2014/2015
Europese rasgebonden Shows voor Hoenders
28-30 december 2014 Sulmtaler & Altsteirer en krielen, in Schleusingen (D) Info.
Europese rasgebonden Shows voor Duiven
20-21 december 2014 Duitse Modena, Triganino, Weense Tuimelaar en Budapester
Tuimelaar in Wels, Austria. Info.
20-21 december 2014 Starwitzer Kropper, in Lutherstadt (D) Info.
28 februari-1 maart 2015 Europashow voor Russische duivenrassen in Sofia,
Bulgarije. Info: Email: russianpigeonshow@mail.bg

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

Foto Maureen Hoyle

