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of ↑ en ↓ op het keyboard 



FIGURITA 
VALENCIA –  
 
de Jabot  
 
De jabot van de Figurita Valencia dient 
goed ontwikkeld te zijn. Makkelijk 
gezegd, maar wat is een jabot precies? 
Een jabot is een rij gekrulde veertjes 
op de borst. Bij de Figurita Valencia 
begint de jabot met een ‘strikje’, ook 
wel ‘vlinder’ of ‘floquet’ genoemd,  en 
loopt ononderbroken vanaf de keel 
verticaal door tot aan het midden van 
de borst, zo mogelijk in een rozet 
eindigend. 
(Zo is het vastgelegd in de Spaanse 
standaard, en overgenomen in de 
Nederlandse en Europese Sierduiven 
Standaard).  
 
 
 
 
 
 
Foto met dank aan Jan Schrötz en 
Walter Hackner, secretaris van de 
Neurenberger Sierduivenclub in 
Duitsland. 
 



John Robert Hall,  
1932-2016. 

Op 2 januari 2016 is John Hall vredig in zijn slaap 
overleden. 
 
John werd geboren in een boerenfamilie; Zijn 
grootvader, vader en zijn oudere broer, Don, waren 
allen boer op Red House Farm, Chediston, Suffolk, 
en John's neef, Stephen en zijn vrouw Julie, blijven 
dit doen. 
Als tiener, van 1945-1950, werd John naar de 
kostschool in Culford gestuurd, in de buurt van 
Ixworth in Suffolk. Daar hoorde hij van een man die 
op de Priory Watervogel boerderij woonde in 
Ixworth, en allerlei watervogels en ander vee fokte. 
John was bang dat hij overlast bezorgde door daar 
zo vaak heen te gaan op de fiets.  

Deze heer, Reginald Appleyard, nam John echter onde zijn hoede en wijdde hem in in de 
geheimen van het houden van huisdieren, in het bijzonder van watervogels.  
 
Nadat hij van de kostschool af kwam, ging hij zijn vader en broer helpen op Red House Farm, 
waar hij voor de koeien en het melken zorgede; een baan waardoor hij zijn dienstplicht bij de 
'National Service‘ niet hoefde te vervullen en zodoende een heel aantal jaren op de boerderij bleef 
werken.   
 
In 1951 werd de Priory Waterfowl Farm gekocht door Kol. A. A. Johnson en Reginald Appleyard 
ging wonen op Hepworth Hall, op een paar kilometer van Ixworth. 
 

In Memoriam 
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Kol. Johnson runde Priory Farm met een aantal werknemers hulp en zijn dochters, vooral met Tessa, 
die John Hall verder zou begeleiden toen hij zich rond 1958 bij dat team voegde; in eerste instantie 
woonde hij in het dorp en later in een van de bijgebouwen. John vergaarde zijn eigen verzameling 
van watervogels, in het bijzonder niet gedomesticeerde, die hij in een apart gedeelte hield op Priory 
Farm. Hij hield ook wat de legende zou worden binnen de watervogels gemeenschap ~ zijn Toulouse 
Ganzen ~ en wie kon hem daar beter in adviseren dan 'De Meester', Reginald Appleyard, die meer 
dan eens naar John's ganzen kwam kijken en advies gaf, maar alleen als de kolonel niet thuis was.  
 
Altijd praktisch, geduldig en zacht bij het hanteren van de veestapel, had John zelfs de Cocker 
Spaniels bij Priory Farm getraind om specifieke watervogels te halen uit de rivier die over het terrein 
loopt. 
 
John verbleef in Priory Farm tot halverwege de jaren '60; zijn kennis van watervogels breidde verder 
uit toen hij bevriend raakte met vele gerespecteerde watervogelhouders; waaronder Philippa en 
Peter Scott. John reed naar Slimbridge met de voorgestelde wijzigingen van de illustraties voor vol.iv 
(Gedomesticeerde Watervogels) van The Wildfowl of the World  van Scott / Delacour, en het was 
John die de tekening verfijnde van een van zijn favoriete binnenlandse rassen, de witte Chinese 
knobbelgans. 
 
John beheerde diverse particuliere vogel collecties voordat hij terugkeerde naar Red House Farm en 
zijn inmiddels grote collectie watervogels, die verder uitbreidde vanwege zijn interesse in 
kleurmutaties van watervogels in het bijzonder; en hij hield altijd een speciale affectie voor de 'grijze 
ganzen'. 
 
Als exposant van gedomesticeerde watervogels zijn John's prestaties buitengewoon. Als lid van de 
British Waterfowl Association werd John bekroond met "Inzender van het Jaar" en zijn dieren 
genomen "Beste van de Show" - meestal van de Kampioensshows; zijn prestaties met zijn pluimvee 
en sierduiven zijn niet minder spectaculair. 
Omdat hij altijd bereid was om zijn immense kennis te delen en vaak enkele van zijn beste dieren af 
wilde staan aan degenen die hij ze waard vond (aan dwazen had hij een hekel), hielp John menig 
jonge enthousiasteling met een collectie van prijswinnende dieren op weg om een expert te worden 
en net zo veel te genieten van hun dieren als hij deed. 
 
Hij zal zeer gemist worden. 
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John Robert Hall  
1932-2016 

Foto met dank aan Fran Harrison 
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GEBROKEN 
SNAVEL 
Tekst: Hristo Lukanov (Bulgarije) 
Foto: Fabio van Olst (NL) 
  
De parelhoen op de foto heeft een 
gebroken snavel. Dit soort ver-
wonding kan ontstaan als de vogel 
in een moment van schrik tegen een 
harde ondergrond stoot, soms door 
het vechten van de hanen mannen, 
in het bijzonder zware rassen zoals 
Aseel, Shamo, etc.). Een dergelijke 
blessure is echt pijnlijk voor het dier, 
met elke beweging van de snavel of 
bij het eten. 
Wanneer we merken dat een vogel 
een gebroken snavel heeft, is het 
het beste om het losse stukje van 
de hoornige snavel te verwijderen. 
Het kan mogelijk enigszins bloeden, 
wat snel stopt. Dit zal hopelijk dat 
pijnlijke druk van het harde 
loszittende deel van de snavel 
voorkomen bij het eten. 
. 
 
 
Het is wenselijk om het zachte gedeelte van de snavel wat nu bloot ligt, te desinfecteren met een 
verdunde oplossing van kaliumpermanganaat (zonder wrijven, dan zal het dier geen ernstige pijn 
voelen). 
De snavel zal herstellen in 1- à 1,5 maanden hoewel er vaak een lichte vervorming zal zijn van de 
normale vorm. Het dier moet tijdens de eerste paar weken gevoed worden met een zacht, aangemaakt 
voer, daarna kan het overschakelen naar het normale voer. 



Bezoekers, exposanten en fokkers let op 
de data van de komende evenementen in 
het Dierenpark van MARAIS: 
- Geopend het weekend van 12 tot 13 
  maart, 2016 
- Beurs voor eieren en kuikens op zondag 
  24 april, 2016 
Dit jaar is de presentatie van pluimvee 
rassen in de regio NORD-PAS-DE-CALAIS-
PICARDIE. 
Informatie en inschrijfformulieren op 
aanvraag via e-mail. 
  
PARC ANIMALIER DE MARAIS 
Dierenpark MARAIS 
Chaussée du MARAIS (Rue de la Gare 
voor GPS) 
F-60126  LONGUEIL STE MARIE 
http://parc.animalier.lsm.free.fr 
facebook.com/parc.animalier.lsm 
E-mail: parc.animalier.lsm@free.fr 
Tel: 0033 (0)783466195 
 
Openingstijden: maandag, woensdag en 
vrijdag 09:00 tot 12:00 - 02:00 tot 18h00 
Zaterdag 09:00 tot 12:00 - 02:00 tot 
18.00 uur en zondag 09:00 tot 12:00 - 
02:00 tot 18h00. 
In juli en augustus:  
iedere dag geopend  van 9:00 tot 12:00  
en van 014:00 tot 18:00 uur 
 

advertentie 

http://parc.animalier.lsm.free.fr/
mailto:parc.animalier.lsm@free.fr


Advertentie 
 

Stal Zegwaard is een van de grootste fokkerijen in 
Europa op het gebied van het professioneel fokken van 
minipaarden. De minipaarden van Stal Zegwaard zijn 
afkomstig van de beste bloedlijnen en fokkerijen ter 
wereld. In de jaren '90 heeft Dhr. Zegwaard een aantal 
van de beste minipaarden ter wereld naar Nederland 
geïmporteerd en is hier zijn fokkerij gestart. Op dit 
moment zijn er 180 minipaarden bij Stal Zegwaard 
aanwezig waaronder de rassen Falabella, American 
Miniature Horse (AMHA), Bergmann miniature en de 
mini Appaloosa's.  

 
Naast de uitgebreide fokkerij heeft Stal Zegwaard voor u de 
mogelijkheid om een goedgekeurde minidek-hengst te huren. 
Wij zullen u graag helpen om de perfecte hengst voor uw 
merries te vinden. 
Ook als u een minipaardje zoekt en wilt kopen, helpen wij u 
graag verder. Door onze uitgebreide diversiteit aan minipaardjes 
is er zeker iets wat u past. 
 
Kijk op onze website voor uitgebreide informatie: 
http://www.stalzegwaard.nl/index.html  

Contactinformatie 
 
Stal Zegwaard 
Haantje 21c 
2288 CW 
Rijswijk Zuid-Holland 
The Netherlands 
info@stalzegwaard.nl 
 
Contactpersoon: 
Priscilla Nuijens 
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HANDBOOK OF THE BIRDS OF THE WORLD  
 
Voor een bijzondere vriendin bemiddel ik in de verkoop van deze boekenserie. (zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handbook_of_the_Birds_of_the_World ) 
 
Vraagprijs is €1900 Serieuze geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen voor 
meer informatie. Nico van Benten vbc@xs4all.nl  
  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Handbook_of_the_Birds_of_the_World
mailto:vbc@xs4all.nl


http://www.omroeppenm.nl/bij-ons-in-peel-en-maas-afl-6/tvgemist/item?9HjynIDbl5jUXMPdsuQ1JQ== 

 

Ons redactieled Jan Schaareman, was onlangs te zien op Peel & Maas TV. Het is 
een prachtig filmpje over hoe Jan de hobby beleeft. Klik op de foto of op de link. 

http://www.omroeppenm.nl/bij-ons-in-peel-en-maas-afl-6/tvgemist/item?9HjynIDbl5jUXMPdsuQ1JQ==
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DILUTED BROWN 
TEXAN PIONEER 

 
Nadat ik eerder Franse Mondain pre-
senteerde in de diluted brown , kom ik 
nu met een nieuwe kleur voor de 
Texan Pioneer. De kleur is ook diluted 
brown en die kleur is niet eerder 
gefokt op een Texan Pioneer. Deze 
duiven in de nieuwe kleur zijn 
tentoongesteld op een lplaatselijke 
sjhow waar de Nederlandse 
keurmeester Henny Schwarz aanwezig 
was. 

Voor informatie kunt u 
contact opnemen met Mr. 
Ihab Saadi, Email 
ihabsaadi66@hotmail.com 

advertentie 

Om mijn diluted 
brown Franse 
Mondains te zien 
click here 

mailto:ihabsaadi66@hotmail.com
https://onedrive.live.com/?authkey=!AF_IAn00WVkOsbM&id=44974C111D3B0818!142&cid=44974C111D3B0818


GREAT BARRIER 
PIGEON POST 
 
In het Juninummer 
van 2014, schreven 
we over de PIGEON 
AIRMAIL SERVICE, 
die een postdienst 
begon in 1896 
tussen Great Barrier 
Island en Auckland 
Nieuw Zeeland.  
In 1997 gaf de NZ 
Post twee postzegels 
uit ter ere van het 
100 jarig bestaan 
van de duivenpost 
service. De 
postzegeld hebben 
het originele 
driehoekige formaat, 
aangepast aan het 
eeuwfeest, met de 
waarde van 40 c op 
de karmijnrode zegel 
en 80 c op de 
blauwe. De post-
zegels werden 
verkocht per stuk of 
per velletje van 50.  

Onder: een 
deel van de 
bijzondere 
uitgave voor 
postzegelbeur
-zen waar de 
NZ Post dat 
jaar aan 
deelnam. 
 

http://www.aviculture-europe.nl/nummers/14N03A06.pdf
http://www.aviculture-europe.nl/nummers/14N03A06.pdf


35 JAAR 
GRONINGER 
MEEUWEN CLUB  
Tekst en foto’s: Wim Knooihuizen  
Website: www.groningermeeuwenclub.nl  
  
De Groninger Meeuwen Club is opgericht op 22 
november 1980 en vierde dus haar 35-jarig 
bestaan in 2015. We hadden onze clubshow weer 
ondergebracht bij de Noordshow. De stand van de 
GMC stond er feestelijk ingericht bij. Er waren 55 
grote en 86 krielen ingezonden, De Groninger 
Meeuw heeft drie kleurslagen in zowel de grote als 
de krielvorm t.w. zilverpel, goudpel en de citroen-
pel en alle kleurslagen waren vertegen-woordigd.  
De clubleden hadden allemaal een mousepad en 
een balpoint gekregen i.v.m. het 35 jarig bestaan 
afgelopen november 2015.  
 

De Groninger Meeuwen Club heeft haar leden door heel Nederland en enkele leden in het buitenland waarvan 
met Groninger oorsprong. Het ledenbestand zit al jaren rond de 170 leden en is een hechte club. Jaarlijks 
hebben we een jongedierendag die de laatste jaren gehouden wordt te Arriën (bij Ommen). Hier worden 
ongeveer rond de honderd dieren gebracht die door twee keurmeesters worden beoordeeld. Dit is ook vaak 
de eerste selectie van de leden die hier inzenden. Eens in de twee jaar is er een fokkersdag die meestal in 
april wordt gehouden op diverse locaties in Nederland en wordt georganiseerd door de leden van die regio. 
  
De Groninger Meeuw …een fraai, maar zeldzaam Nederlands landhoen dat uw steun verdient! 
 

http://www.groningermeeuwenclub.nl/


UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE SIERDUIVENRASSEN:   
DE VINKDUIF  

Door: Josip Pekanovic  (Servië) 
   
In de Geflügel-Börse van 11 Juni 1930 stond een interessant artikel over Vinkduiven, geschreven door A. 
Wulf. Daarin is te lezen dat de Vinkduif een van de oudste duivenrassen is. Wolf schrijft dat de Vinkduif,net 
als de andere gedomesticeerde duiven van de Rotsduif afstamt, daarna gekruist is met de Indische Glans-
keverduif, waarvan hij zijn glanzende bevedering heeft. Verder is er met de Australische Kuifduif gekruist, 
waarvan hij de puntkap heeft.  
 
Op de tekening uit het oude tijdschrift: De kleurveredeling bij de oorspronkelijke Vinkduif en de 
Glanskeverduif, met rechts de kop van de Australische Kuifduif. Op de foto‘s rechts ziet u boven een 
Glanskeverduif en onder een Australische Kuifduif. 
        
 



VAKANTIE 
FOTO’S. . . 

Hans Nieuwland (NL) 
stuurde ons deze foto’s, 
genomen vorig najaar 
in Albufeira, Portugal. 
Naar ons beste weten 
zijn dit Flor d’ Ametller, 
een oorspronkelijk kriel-
kippenras uit Catalonia, 
Spanje, vooral herken-
baar aan de bijzondere 
kam, die eindigt in een 
‘clavel’ zoals we dat 
bijvoorbeeld ook ken-
nen van het ras de 
Pénedès. 

Deze krielen bestaan alleen met een wit geparelde bevedering, genoemd naar de 
amandelbloesem (de Catalaanse naam Flor d’Ametller betekent: amandelbloesem). Zwart-
witgepareld en porselein zijn het meest voorkomend, maar de fokkers hebben al veel meer 
varieteiten gefokt, wel altijd witgepareld dus. 
 
Het is dus géén Portugees ras, al zijn er wel heel veel amandelbomen in Portugal. 



Maar als we de 
close-up foto wat 
beter bekijken, 
zien we toch iets 
van een kuifje? 
Dat haalt ons 
verhaal weer 
onderuit. 
Misschien toch 
geen Flor 
d’Ametller, maar 
‘gewoon’ een 
bastaard. Maar 
het blijft leuk! 

Heeft u ook  vakantiekippen of - 
duiven op de foto gezet? Stuur ze 
naar redactie@aviculture-europe.nl ! 

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
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