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Een woordje van de redactie……. 

Geachte lezer,

De zomer duurde lang dit voorjaar . . . De natuur lijkt op z’n kop te staan en niet 
bij alle fokkers liep het broedseizoen zoals gewenst. De laatste weken lijkt het nu 
bij iedereen goed te gaan, logisch, het is mei, een maand waarin toch meestal de 
beste dieren geboren worden. Het is dan ook echt genieten op het moment in 
onze hobby, daarbij volop geholpen door het mooie weer. 

Enkele weken terug kreeg ik bezoek van onder andere de voorzitter van de Franse Tuimelaar Speciaalclub; 
hij wilde graag een indruk krijgen van wat er zoal in Nederland aan Nederlandse tuimelaar en hoogvlieger 
rassen werd gefokt en gehouden. Ik had een route uitgestippeld langs een zevental fokkers en ik moet 
zeggen dat we zonder uitzondering overal hartelijk zijn ontvangen. 
Maar voor die Fransman en zijn Duitse reisgenoot was deze dag een ongelofelijke ervaring; hij mailde me 
wel drie keer om te bedanken, want hij had dit ervaren als een bezoek aan het duivenparadijs. 

Je beseft dan dat wij ons vaak niet eens meer realiseren op wat voor een prachtige manier wij hier in 
Nederland onze hobby beleven: zoveel schitterende rassen met een vaak grote geschiedkundige en 
culturele waarde en bovendien de ‘liefhebbersdichtheid’, waardoor er een goed contact tussen de fokkers 
mogelijk is. Ik denk dat dit laatste uniek is, want in Frankrijk is het normaal dat de dichtstbijzijnde collega 
liefhebber zo’n 200 km van je vandaag woont en dan zullen we het maar niet over de USA hebben. Ik 
begreep laatst dat men daar slechts 2.000 geregistreerde fokkers heeft, op een oppervlakte van ca 9,6 
miljoen vierkante km. Ter vergelijking: in Nederland (35.000 km2) hebben we volgens de laatste berichten 
altijd nog 1.800 sierduivenliefhebbers met een fokkerskaart en zo’n 5000 pluimveefokkers. 

Voor degene onder u die met vakantie gaan, geniet ervan. Wij treffen elkaar weer voor het volgende 
nummer van Aviculture Europe, een wereldomvattend magazine, wat vele vrienden kent.

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

Nico van Benten



DE LIJST
Juni 2007: Welk ras is hier afgebeeld?



Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

Iedereen mag meedoen en raden welk pluimveeras hier afgebeeld staat in ‘De 
Lijst’. Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: 
‘Oplossing juni - De lijst’. 

Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een 
jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*

Oplossing april: MARCHENERO KROPPER. 
Veel goede inzendingen, maar een aantal inzenders dachten dat het een 
Valenciana Kropper was; dat ras heeft echter een hangkrop en een driehoekstype.
Deze Marchenero is geschilderd door: Emilio Blasco (ES). Emilio is internationaal 
sierduivenkeurmeester, maar vooral bekend door zijn duiven- en hoender-
schilderijen die naast een perfecte weergave van het dier, altijd op een speciale 
eigen artistieke wijze zijn verrijkt.

De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: George A. Miller

*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

mailto:redactie@aviculture-europe.nl
http://www.interhaan.eu/


DUIVEN FOKKERIJ

Experts zijn het er echter over eens dat er, wanneer er jonge duiven geboren worden na 1 juli, een kans 
bestaat dat er ruiproblemen optreden. Dit is puur een hormonenkwestie, omdat het duivenlichaam zo is 
ingericht dat er geen ‘grote’ rui optreedt zolang er gebroed wordt of jongen worden grootgebracht. Hoe 
langer we doorgaan na 1 juli, hoe groter het probleem. De start van de grote rui begint later, maar zal 
stoppen wanneer de vorst intreedt. Dus zie je op de tentoonstellingen vanaf november aan de slagpennen 
bij overjarige duiven, waar men dit jaar mee gebroed heeft, dat de rui nog niet is afgerond en waarschijnlijk 
al is gestopt. Hetzelfde geldt voor de jonge dieren die dus te laat zijn geboren; daar is de eerste rui of 
eigenlijk de verwisseling van het jeugdverenkleed gestopt. Daar komt voor jonge duiven dan nog bij, dat die 
het volgend voorjaar met een achterstand beginnen, ook voor wat betreft hun totale fysieke ontwikkeling. 
Men zegt wel eens dat zo’n laat geboren jong hierdoor het volgend jaar nog volledig onbruikbaar is en dit 
eigenlijk als een verloren jaar moet worden beschouwd.

Op de foto: Een witte Figurita met jong. Foto Ad van Benten.

Zo ongeveer de mooiste periode voor 
de liefhebbers is de tijd waarin de 
duiven hun jongen grootbrengen. De 
meeste fokkers bepalen zelf vanaf welk 
tijdstip dat kan gaan plaatsvinden, 
d.w.z. men scheidt de doffers en 
duivinnen in de winterperiode, waar-
door er sprake is van een zekere 
rustperiode voor de dieren. Er zijn 
echter ook andere redenen om vanaf 
een bepaald moment te stoppen met 
de fokkerij. Ofschoon de verleiding 
soms groot is, vooral wanneer het in 
het begin ‘niet zo lekker liep’ met de 
productie van jongen en men toch het 
geplande aantal wil halen om de 
bestelde ringen op te krijgen. Of omdat 
die ‘kampioen’ nog niet viel.



VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te 
beseffen hoe mooi en gevarieerd ons 
pluimvee getekend kan zijn. 

Dit zijn veren van een meerzomig patrijs 
Brahma hen. Bij deze kleurslag is de 
grondkleur van de veren warm grijsachtig 
geelbruin, en de tekening bestaat uit 
meerdere zwarte zoompjes, die evenwijdig 
lopen aan elkaar en aan de veerrand. 

De buitenste rand van de veer heeft dus de 
geelbruine grondkleur, maar meestal zien we 
daar toch wat zwarte franje. 

De zwarte zoompjes moeten niet te breed 
zijn, zodat er voldoende geelbruine kleur 
zichtbaar blijft.

Links: veren van een meerzomig patrijs 
Brahma hen. De bovenste veer heeft 
zwarte franje aan de veerrand. 
Foto’s: Aviculture Europe.



Advertentie

3 tot 5 januari 2008

Dinsdag 8 mei 2007 heeft het bestuur van de Noordshow in haar ledenvergadering bekend kunnen 
maken dat de Noordshow tentoonstelling voortaan in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren zal 
blijven. De eigenaren van de Prins Bernhardhoeve en de gemeente Tynaarlo hebben ons de zekerheden 
gegeven waarom wij vroegen. Er zal altijd een gedeelte van de hallen blijven waarin de Noordshow 
voldoende ruimte heeft om het jaarlijkse kleindierenevenement te kunnen organiseren. Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Albert Wijnholds, algemeen secretaris

Het ideaalbeeld is een regelmatige 
zoom-tekening op alle veren van rug, borst, 
buik en dijen, en daarbij zo egaal mogelijk 
van tint.

Deze tekening is er ook in meerzomig
blauwpatrijs, waarbij de zwarte 
zoomtekening vervangen is door een 
blauwe, en in meerzomig zilverpatrijs, 
waarbij de grondkleur vervangen is door 
zilver, bij de hennen is dat een lichte kleur 
staalgrijs. 

Rechts: Meerzomig patrijs Brahma kriel 
hen.  Foto: Monique de Vrijer.



Gouden Erespeld SNC 
voor Nico van Benten

Op zaterdag 21 april 2007 kreeg Nico van Benten de gouden 
erespeld van de Société Nationale de Colombiculture (Franse 
Nationale Duivenbond) wegens zijn verdienste voor de 
Sierduivenhobby uitgereikt. Deze speld ging vergezeld van 
een diploma waarop van e.e.a. melding werd gedaan. De 
uitreiking vond plaats te Delft ten huize van Nico van 
Benten, namens de SNC door de voorzitter van de Club des 
Amis du Culbutant et du Haut-Volant d’Exposition CACHE, 
dhr. Dominique Harmant uit Strassburg Frankrijk, in 
aanwezigheid van Thomas Hellmann, de bekende Duitse 
sierduivenfotograaf en publicist. 

De toekenningsdatum van deze onder-
scheiding was reeds op 24 september 2005, 
maar door allerlei oorzaken, zoals de 
beschikbaarheid van betrokkenen, kon de 
uitreiking pas onlangs plaatsvinden.

Het Team van Aviculture Europe feliciteert 
Nico van harte met deze exceptionele 
onderscheiding!

Namens het team,
Elly Vogelaar



GESLACHTSORGAAN VAN DE HAAN

Het voortplantingsorgaan van de hen wordt vaak beschreven en afgebeeld, maar wat heeft de haan 
eigenlijk?
De haan heeft twee testikels, ook wel teelballen genoemd. Ze bevinden zich ongeveer in het midden van 
de rug, tussen de achterkant van longen en de bovenste lobben van de nieren. Ze zijn ovaal van vorm en 
lichtgeel tot wit van kleur. Afhankelijk van de seksuele activiteit varieert de grootte van het formaat van 
een boon tot wel zo groot als een kastanje. Tijdens de rui zijn ze erg klein. 

In de testikels wordt sperma 
gevormd en ook mannelijke 
geslachtshormonen geprodu-
ceerd. Het sperma wordt 
getransporteerd via de zaad-
strengen (‘ductus deferens’) die 
uitkomen in een klein bultje 
(papil) in achterwand van de 
cloaca; deze papillen dienen als 
copulatieorgaan. 

Hoewel de woerd en de gent wél 
een herkenbaar geslachtsorgaan 
hebben, is dit bij de haan niet het 
geval. Het kleine ‘dingetje’ dat 
men (eigenlijk foutief) 
‘rudimentair geslachtsorgaan’ 
noemt, is alleen zichtbaar bij  
eendagskuikens, waarmee voor 
een geoefend oog een verschil 
tussen hennen- en hanenkuikens 
te maken is. 

Tekening: Monique de Vrijer



JAARPROGRAMMA CAUCHOISCLUB
BELGIE

Beste vrienden,

Volop in het fokseizoen kijken we nu reeds uit naar volgend TT seizoen.

De jaarlijkse Clubdag wordt elk jaar in september georganiseerd bij één van de leden. We proberen er 
steeds een leuke vriendenontmoeting van te maken met aandacht voor gezelligheid, een lekkere hap en 
een stevige drank, maar uiteraard met aandacht voor de Cauchois.

Dit jaar is dat op  8 sept. 2007 te Wevelgem (B). Inschrijving vóór 25 augustus 2007.

Overige geplande activiteiten voor 2007 :

13 - 14 okt. 2007 Promotieshow te Menen (B)

10-11 nov. 2007 Cauchois Europashow te 
Mulhouse (Fr)

24 - 25 nov. 2007  Clubkampioenschap te 
Affligem, Zaal Bellekouter, Org. De 
Pajottenlanders. Vraagprogramma wordt door 
Pajottenlanders aan leden Cauchois-Club 
gestuurd. 

Zie voor meer informatie en contactpersonen :

http://www.cauchois.be

http://www.cauchois.be/


FOKKERSBOEK 
FRANSE HOENDERCLUB

In overleg met haar leden heeft de Franse Hoender- en 
Dwerghoender Club een Fokkersboek ontwikkeld, wat op 
de voorjaarsvergadering van 9 juni aan de leden is 
gepresenteerd. 
Het fokkersboek is gratis voor de leden; een aparte map 
voor elk ras en wie meerdere rassen fokt krijgt meerdere 
mapjes. Met een mooie foto van het ras op de voorkant en 
om te beginnen een omschrijving van het ras (oorsprong, 
historie, wetenswaardigheden), zo veel mogelijk compleet 
met de standaardomschrijving. 
Het is een losbladig systeem, dus mogelijkheid genoeg om 
alles wat men over zijn ras en zijn eigen dieren verzameld 
heeft, op te bergen. 

De bedoeling is dat alle leden van de Club met zo’n boek 
gaan werken. Men kan elk jaar noteren welke fokdieren er 
gebruikt zijn (zo mogelijk met keurbriefjes van show,
jongdierendag o.i.d.) en daarna invullen wat daar uit 
gefokt is. Dat resultaat zal dan telkens met ieder 
persoonlijk op de dag van de clubshow worden bekeken en 
/of besproken, waarvan men meteen aantekeningen kan 
maken in zijn eigen fokkersboek. Het mooiste: Tijdens het 
keuren schrijft iedereen bij zijn eigen dieren en 
desgewenst rechtstreeks in zijn eigen boek. Of op de 
keurkaart en later thuis zijn boek bijwerken.

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten; de Club weet wat er nog aan ‘materiaal’ bij haar leden is, 
en de fokker krijgt wat meer inzicht in de fokkerij; gaat hij vooruit of achteruit. Waar nodig gaat de club zich 
inspannen voor beter materiaal of met fokadvies. Zo zullen de leden zich weer echt betrokken voelen bij de 
club en is er meteen een goede invulling van de clubdagen. 



Maar….hoor ik u al denken. Wat als iemand helemaal 
niet op showkwaliteit wil fokken, maar (bijvoorbeeld) 
op eikleur? Wel, dat kan ook in het boek. Best wel 
leuk om op te tekenen hoe de eikleur van de 
ouderdieren was, en of de jonge dieren bruinere 
eieren leggen, of juist minder bruin. Wie weet wil 
men wel de leg per hen bekijken, dat ligt er weer 
helemaal aan hoe fanatiek men aan de gang wilt 
gaan. 
Ook grappig is om de eikleur echt ‘te benoemen’ met 
behulp van kleurenstaaltjes. 

En wie enkel maar kippen houdt voor z'n plezier, 
daar is, denkt u, geen boek voor nodig ..... of 
misschien kan zo’n boek die mensen stimuleren om 
toch ergens op te selecteren, desnoods op de 
hoeveelheid gelegde eieren? Makheid? Kraaigeluid 
van de haan? 

Het bijhouden van zo’n ‘kippendagboek’ zal het 
plezier in de kippen enkel maar vergroten, daar zijn 
wij van overtuigd! 

Tekst: Aviculture Europe.
Foto’s: Franse Hoender Club



TOILETTEREN
Deze Belgische duivenfokker, Karel Janssens uit Turnhout, heeft een diervriendelijk manier ontdekt 
om de kap van zijn Saksische Ooievaars op een rustige manier te toiletteren. Met een stuk PVC buis, 
wat scharnierend is bevestigd, wordt de duif “gefixeerd”. Ofwel hij kan nauwelijks bewegen en zal 
zich daar ook van bewust zijn, waardoor ze zich minder stressvol zal gedragen. 

Andere liefhebbers rollen de duif in een handdoek, wat een vergelijkbaar effect geeft, maar toch is 
de buismethode van Karel nog stabieler. 

In deze positie kan hij de 
kap netjes bijknippen; er is 
een goed overzicht, dus 
wordt er gelijkmatig en niet 
zo snel scheef geknipt. 

Het is een werk voor 
specialisten, wat sommigen 
het gewoon uit de hand 
doen in enkele minuten. 

Het grote geheim schuilt er 
volgens hen in dat er 
vertikaal geknipt moet 
worden en nauwelijks 
horizontaal.
Succes.

Foto: Aviculture Europe



EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS 2007/2008 

Europese Speciaalclub Shows voor Hoenders

•Australorp en Australorp krielen, 9 tot 11 november 2007 in Ostrau (D) 
•Twentse Hoenders en Twentse dwerghoenders, 17 en 18 november 2007 in 
Welver (B) (aangevraagd)
•Speciaalclub Zijdehoenders en Dwergkuifhoenders, 17 en 18 november 2007 in 
Duitsland (aangevraagd) 
•Brahma, Brahma kriel, Cochin, Cochin kriel, 24 en 25 november 2007 in 
Afflichem (B) 
•Sussex, Sussex kriel, Orpington, Orpington kriel, Dorking, Dorking kriel, januari 
2008 in Zuidlaren (NL) 

Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2007/2008

•Engelse Kroppers en Dwergkroppers, 17 en 18 november 2007 in Zagreb (HR) 
•Danziger Hoogvliegers, 23 tot 25 november 2007  in Keulen (D) (al 
goedgekeurd) 
•Kortsnavelige Meeuwen, 23 tot 25 november 2007  in Keulen (D) (al 
goedgekeurd)
•Gentse Kroppers, 23 tot 25 november 2007 in Keulen (D) 
•Montauban, 8 en 9 december 2007 in Metz (F) (al goedgekeurd)
•Komorner Tuimelaars, 5 en 6 januari 2008 in Dachau (D) 
•Chinese Meeuwen, 12 en 13 januari 2008 in Herford (D) 
•Raadsheren, 18 tot 20 januari 2008 in Schopfloch (D) (al goedgekeurd) 
•Wener en Budapester Tuimelaars, 26 en 27 januari 2008 in Barleben (D) (al 
goedgekeurd)



Twee duivinnen, één doffer
Het lijkt erop dat hier inderdaad sprake is van een ‘drie-duifs’ relatie. Voor wat betreft gewone duiven, 
ofwel bij post- of sierduiven, kan ik mij niet herinneren ooit zoiets gehoord te hebben. De Columba Livia
waartoe de post- en sierduif behoren, zijn monogaam, d.w.z. de partner (één tegelijk) geldt in principe 
voor het leven. Het is echter wel mogelijk, dat wanneer de doffers en duivinnen in groepen gescheiden zijn 
en die situatie te lang blijft voortbestaan, we nog wel eens zien dat er homorelaties ontstaan, d.w.z. twee 
doffers en/of twee duivinnen. Dan betreft het iets wat door de situatie is ontstaan. Zodra de groepen 
doffers en duivinnen daarna weer worden samengevoegd, zijn die homorelaties ook weer direct voorbij. 
Dit zijn echter Lachduiven (Streptopelia roseogrisea) die in deze relatievorm - twee duivinnen en één doffer 
- al een tijd onafscheidelijk zijn en waar al een keer vier eieren tegelijkertijd in het nest werden gelegd, als 
bewijs dat er twee duivinnen bij betrokken waren.

Helaas is dat nest verstoord door 
wat andere dieren, waardoor 
geen bewijs kon worden geleverd 
dat mogelijk alle vier de eieren 
waren bevrucht, en dus beide 
duivinnen hadden gepaard met 
de(zelfde) doffer. 

Inmiddels heeft het drietal één 
jonge Lachduif uitgebroed, die ze 
op dit moment gezamenlijk 
grootbrengen, waardoor we 
kunnen concluderen dat het echt 
om twee duivinnen en één doffer 
gaat, die tenminste met één van 
de twee succesvol heeft gepaard, 
met als gevolg dit jong.

Foto: Dirk de Jong



KIPPENOSAURUS REX
Door: Bobo Athes

Degenen die de beroemde film Jurassic Parc gezien hebben, zullen wel heel erg verrast zijn door dit 
nieuws. Het meest woeste beest in die film was de gigantische Tyrannosaurus Rex (of kortweg T.Rex), 
die met zijn messcherpe tanden en valse uitdrukking altijd rond raasde op zoek naar eten, daarbij alles 
vertrappend wat hem onder de poten kwam. Wat voor een verband zou er ooit kunnen zijn tussen zo’n 
afschuwelijk schepsel en de nederige kip? 
Natuurlijk hebben we allemaal destijds wel gehoord van de theorie dat de dinosauriërs de voorouders 
zijn van de huidige vogels. Maar na het opperen van deze denkwijze bleef het erg lang stil, totdat er 
recentelijk weer nieuws aangaande deze theorie te melden was, berustend op een ‘toevallige’ 
ontdekking: Een team van paleontologen, geleid door Mary H. Schweitzer, moest een fossiel bot van 
een T.Rex breken omdat het anders niet in de helikopter paste. Tot hun opperste verbazing zagen ze 
dat er nog wat zacht en elastisch materiaal in het bot zat. Later onderzoek toonde aan de het bot 68 
miljoen jaar oud was; in theorie zou het echter na 1 miljoen jaar al onmogelijk zijn dat een dergelijke 
substantie (collageen in dit geval) nog aanwezig was. 

Dr. John Asara van de Harvard Medical School heeft 
de substantie geanalyseerd volgends de nieuwste 
technieken, van spectrometrie tot computer-
analyses. 
Het resultaat was verbazingwekkend: de meest 
naaste levende verwant van de machtige T. Rex is 
niets en niemand anders dan de kip. Ja, die dieren 
die je op kippenfarms ziet, zoekend naar wormen en 
eieren leggend, en ook die door hobbyfokkers 
gewassen en geföhnd worden om op hun best uit te 
komen op de tentoonstelling. 



Van de 7 reeksen van aminozuren die Dr. Asara kon isoleren, behoorden er 5 tot een aparte klasse 
van collageen. Van deze 5 correspondeerden er 3 met het genenpatroon van de huidige kip (ter 
vergelijking: slechts één leek op het genenpatroon van de kikker en één op dat van de 
watersalamander) Deze bevinding ondersteunt dus het idee van een nauwe relatie tussen de 
Tyrannosaurus en de kip. Natuurlijk veroorzaakte dit nieuws direct vele discussies in de wereld van 
de wetenschap; waar de ene groep onderzoekers enthousiast de kippen aanwezen als rechtstreekse 
afstammelingen van de dinosaurus, hadden anderen vraagtekens aangaande de gebruikte 
onderzoekmethodes om deze conclusie te trekken. 

Eén ding is echter zeker: ongeacht elk dispuut zal verdergaand onderzoek van lieverlee ongetwijfeld 
de meest verbazende feiten aan het licht brengen over het ontstaan van leven op aarde en de 
evolutie daarvan. Bovendien zal de bestudering van het overleven van de moleculen, benaderd 
vanuit dit nieuwe gezichtspunt, enorm positieve gevolgen hebben voor de medische wetenschap. 

Maar ja, zolang wij nog niet zeker weten 
of dit een bewezen theorie is, bevestigd 
door meerdere onderzoekers, moeten we 
onze kippen misschien toch maar alvast 
de eer geven die ze toekomen en in 
gedachten houden dat ze eigenlijk soms 
best wel een beetje op dinosauriërs 
lijken; kijk maar eens naar de schaduw 
van een Brahma kuiken en je zal zien 
wat ik bedoel. 
En wie wil er nu het neefje van de T.Rex 
van streek maken… 

Zie ook het wetenschappelijk blad 
Science van 13 april 2007. 
www.sciencemag.org/

http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/


OPMERKENSWAARDIG

In oude tijdsschriften ( bijvoorbeeld Chasse et Pêche) is te lezen dat vòòr 1900 kippen 
op de tentoonstellingen werden ingezonden en gekeurd als trio, en duiven als koppel. 

In 1935 werd er op de Ornithophilia tentoonstelling voor de eerste keer afzonderlijke 
klassen ingesteld voor bedrijfspluimvee. Men kon tomen inzenden bestaande uit 1 haan 
en 4 hennen en die werden door een commissie beoordeeld op bedrijfskwaliteiten.

Rond 1900 werd er ook tentoongesteld met geslachte kippen, duiven, eenden, ganzen 
en kalkoenen alsook met gestroopte konijnen. 

In 1921 wordt 
in het Belgische 
tijdschrift ‘Het 
Neerhof van 
Antwerpen’ voor 
de eerste maal 
vermeld dat er 
voortaan vaste 
voetringen ver-
krijgbaar zijn, 
echter zonder 
verplichting 
deze te 
gebruiken.



Er werden destijds op de tentoonstellingen ook prijskampen voor hanengekraai 
ingericht. Om een idee te krijgen: Op de tentoonstelling der ‘Jeunes Aviculteurs de 
Belgique’ werd de eerste prijs toegekend aan een Antwerpse Baardkriel die in één 
uur 180 maal had gekraaid.

Ook al in die tijd: het tentoonstellen met 
inzendingen van een 25-tal eieren, welke 
gekeurd werden op uiterlijk én inhoud -
kwaliteit van eiwit en dooier - dus 
geopend. Eieren met dubbele dooiers 
werden gediskwalificeerd. Zo een 
eierenkeuring is iets wat men tot op 
heden nog in Engeland aantreft, en - na 
honderd jaar - vindt het tegenwoordig 
opnieuw opgang in Nederland en België.

Foto’s: Dirk de Jong
______________________________________________________________

advertentie

Welkom bij Koudijs Kleindiersport 
De producten van Firma Koudijs kent u ongetwijfeld, en ook hun stand is 
voor velen een bekende verschijning op onze kleindier-tentoonstellingen. 
Nieuw is dat de firma Koudijs tegenwoordig ook een webwinkel heeft, 
waar alle bekende producten te bestellen zijn. De website wordt nog 
regelmatig aangevuld met meer informatie. Neemt u eens een kijkje op 

Bestellingen worden tegen kleine bijdrage thuisbezorgd.
http://www.koudijskleindiersport.nl/index.html?lmd=39212.790891

http://www.koudijskleindiersport.nl/index.html?lmd=39212.790891


Nederlandse Vliegtippler Club 

Verslag 1e wedstrijd 31 maart of 1 april 2007:
Na een rustperiode van 7 maanden is het wedstrijd seizoen weer begonnen. We 
hadden geluk wat het weer betreft omdat het de vrijdag vooraf op veel plaatsen 
tot na 10 uur potdicht zat van de mist en nu hadden we 2 dagen met zon.

W. Westra en A. Halma zijn buren en vlogen ook dezelfde tijd namelijk 13.45 uur. Wiebe vliegt met 
blauwbonte en Auke met rode. De hele dag vlogen ze met z’n zessen, het eerste kwartier leken het wel 
bommenwerpers maar later gingen ze hoger en rustiger vliegen.
H.G. v.d. Broek vloog met 5 duivinnen 13.04 uur. De zwart,blauw en grijsbonte dieren moesten hard 
werken tegen de straffe wind. ‘s Middags nog een paar schijn aanvallen van een torenvalk zodat het 
team alle kanten op vloog. Onze tipplers weten niet dat een torenvalk ongevaarlijk is. We hebben 
genoten van de eerste wedstrijddag.
Het team van 5 rode en bonte doffers van H. de Jong vloog maar 10.25 uur. Om kwart over 5 zagen we 
nog maar 4 en om 17.00 uur hadden we ze nog compleet gezien dus dat was einde vliegtijd. De 131 was 
bij de buren gaan zitten. Jammer want de rest vloog tot 20.00 uur.
A.S. Knobbout vloog met een rood team van 2 doffers en 1 duivin 14.05 uur. De laatste maakte het nog 
even spannend door eerst op het huis te landen maar zat enkele minuten later toch vlot in haar box.
De 5 zwart, rood, blauwwitpen doffers van F. Boonstra vlogen 14.02 uur. Z’n eindtijd was exact dezelfde 
als Steven maar zoals de wedstrijdleider al eens eerder constateerde: Wat je ‘s morgens later start haal 
je ‘s avonds niet meer in.
Bij G. v.d. Broek vlogen 3 witte doffers 13.29 uur. Gijs traint al op de lamp maar toen hij de keuze 
moest maken; of het donker in met risico of een iets mindere maar zeker geldige vliegtijd koos hij toch 
voor het laatste.
3 doffers en 2 duivinnen in de kleuren blauw, grijs en zilverwitpen vlogen bij J. Dijksman 13.15 uur. Met 
2 van deze dieren heeft Jan de hele “winter” doorgevlogen maar de andere 3 vliegen na hun winterslaap 
ook zomaar weer het klokje rond.
W. Vanpoucke vloog met 5 pikzwarte doffers 12.30 uur. 1 uur en 40 min. Na de start pas weer terug 
boven het hok. ‘s Middags een koude strak opkomende oosten-wind wat goed is voor mij, dan zie ik ze 
vliegen vanuit m’n zetel “ge moet maar geluk hebben hé.” Op mijn vraag de vorige keer of het nu 
Dwingers of Dringers zijn waardoor de duiven wel naar binnen kunnen maar er niet meer uit deelt 
Wilfried mij mee dat men ze in België ook wel “Slingers”noemt.



2 Roodbonte en 2 blauwbonte doffers van R. Koolstra vlogen 12.09 uur. Waarschijnlijk door de soms 
harde oostenwind hebben ze niet echt hoog gevlogen. 3 van de 4 landen vorig jaar een paar keer op de 
flat maar tot nu gaat het echter nog steeds goed. Dus fingers crossed.
Door omstandigheden hadden de drie blauwbonte doffers van G. Groot maar 3 dagen rust gehad voor 
deze wedstrijd maar vlogen toch de klok rond namelijk 12.02 uur. Gerard is bezig met een andere 
voedingsmethode, hij voert Premium postduiven voer in plaats van snoepzaad als extra voeding.
Bij G. Greijdanus vlogen 3 rode duivinnen 12.00 uur. Direct na de vroege start vlogen ze een paar keer 
zeer snel en laag over het huis. Na 10 minuten (billen knijpen; wedstrijdleider) gingen ze hoger en 
rustiger vliegen.
J. Makkinga vloog met 4 blauwbonte doffers 11.54 uur. 6 minuten later gestart, het was nog erg donker 
om half zeven. Harde wind en de hele dag laag tot zeer laag vliegen. Einde wedstrijd omdat één tippler bij 
de buren op het tuinhuis landde.
11.45 uur vlogen een grijze en blauwe duivin en een blauwe doffer van J. Speijer. De week vooraf voor 
het eerst de duivinnen apart gezet. Toen ze 5 minuten na de start begonnen te klapwieken en zeilen dacht 
ik: dit wordt niks. Het blijkt mee te vallen, na  een half uur trekken ze mooi weg en blijven dat de verdere 
dag doen.
W. Kroon veroorzaakte weer een zonsverduistering met z’n team van 11 vliegtipplers.
4 doffers en 7 duivinnen en allemaal blauw of bont. De slechtvalken waar hij vorig jaar last van had heeft 
hij al 2 maanden niet meer gezien en hoopt dat dat zo blijft.

Ook M. Khodadadzade vloog ook met een grote kit van 
9 vliegtipplers. 4 doffers en 5 duivinnen vlogen 11.10 uur. 
Het zijn 5 blauwbonte, 2 rode een gele en een witte. 
Majid had er geen hoge verwachtingen van omdat deze 
vliegers ook zijn kwekers zijn. Bij de start ging het ook 
maar net goed, ze vlogen eerst chaotisch en uit formatie. 
Maar hij weet nu wel welke de volgende keer wel en niet 
meer meevliegen. 1 Grijsbonte en 2 blauwzilverbonte 
duivinnen vlogen bij A. Barati 11.03 uur. Hij schrijft: ik 
heb deze keer niets te zeggen omdat ik me nog steeds 
amateur voel.

Foto: Gabe Greijdanus



J. Tigchelaar vlogen 1 blauwwitpen en 2 
grijze doffers 9.28 uur. Ook bij Johan vlogen 
ze afwisselend hoog en laag hun rondjes. 
Zonder lokkers zijn ze geland. De tijd viel 
hem wat tegen maar na wat telefoontjes met 
andere deelnemers kwam hij tot de conclusie 
dat hij ze te krap gevoerd had en gaat dat de 
volgende keer dus anders doen.
B. Lourens z’n team van 1 blauwbonte en 2 
gestorkte duivinnen vloog 8.45 uur. De hele 
dag zijn ze niet hoger geweest dan de 
kerktoren en vanaf 10.00 uur ook veel last 
van buurtpostduiven. Toch een mooie dag 
gehad. 

A. v.d. Velden vloog met een team van 7 duivinnen en had als gevlogen tijd maar 30 minuten. 
De start met een witte, een gestorkte, 4 blauwe en een witpen was goed, maar na een half uur kwam 1 
van de blauwe terug op het hok, erg jammer want de andere 6 vlogen tot 17.00 uur en dat was goed 
geweest voor 9.40 uur. Hij toont zich wel een echte tipplersportman door zijn verslag te eindigen met: 
Volgende keer beter!
Nog 2 pechvogels maar zonder een geldige tijd omdat ze gediskwalificeerd zijn.
Bij H. de Vries vlogen 3 doffers, een rode, een zwarte en een leverkleur tot 19.00 uur goed.
Toen kwam er een groep kauwtjes zenuwachtig krijsend en roepend over. Henk kijkt omhoog en ziet een 
groep van wel 100 zwarte kauwtjes met daartussen een sperwer die waarschijnlijk op zijn duiven jaagt. 
De duiven ontsnappen (dankzij de kauwtjes???) Pas om 19.15 uur ziet hij ze weer hoog over komen, 
roepen en lokkers heeft geen effect, daarna niet meer gezien tot de volgende morgen, toen waren ze er 
gelukkig alle 3 weer. Dis. volgens art.9.
Ook bij B. Adams ging het fout, zijn 3 duivinnen, 2 blauwe en een roodbonte vlogen tot 16.39 uur mooi in 
formatie maar daarna is er één ergens gaan zitten. Dus gediskwalificeerd volgens art. 7 van ons 
vliegreglement.

Wedstrijdleider: Hidde de Jong.
Zie voor alle uitslagen: http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/

http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/


REHABILTATIE KENNETH BROEKMAN 

Persbericht Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland

Zwolle, 2 mei 2007

De uitspraak van het vonnis in hoger beroep op 7 november 2006 door 
raadsheer J.Huurman - Van Asten is voor alle vijf hobbydierhouders 
een gerechtelijk pardon geweest.

Reden voor de stichting en haar advocaten Anker & Anker een procedure te starten voor 
schadevergoeding. Het verzoek betreft de gemaakte kosten van het eigen forensisch onderzoek voor 
alle vijf hobbydierhouders alsook een vergoeding voor de heer Broekman. De heer Broekman is 
preventief gedetineerd geweest van 6 juni 2003 tot en met 19 juni 2003, zijnde in totaal 14 dagen, 
waarvan 4 dagen op het politiebureau en 10 dagen in het Huis van Bewaring.

Inmiddels zijn de beslissingen van het hof ontvangen. De kosten van het forensisch onderzoek worden 
volledig door de Staat der Nederlanden vergoed. Ook kreeg de heer Broekman een schadevergoeding 
in verband met zijn voorarrest. Deze toekenning betekent erkenning en rehabilitatie voor de heer 
Broekman.

De stichting feliciteert alle hobbydierhouders met de behaalde successen. In het bijzonder de heer 
Broekman.

De stichting werkt belangeloos aan een aparte status voor hobbydierhouders. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Martin Hendriksen, voorzitter
Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland
Internet: www.helphethobbydier.nl
Tel: +31529401194 of +31653224620

http://www.helphethobbydier.nl/


KINDEREN EN DUIVEN

Natuurlijk hebben kinderen interesse voor dieren, en waarom niet voor duiven. Speciaal als het jonge 
duiven zijn die ze heel voorzichtig mogen vasthouden. Ze voelen de hulpeloosheid van zo’n diertje maar 
tegelijkertijd zien ze de levenskracht van zo’n pas geboren duivenjong, wat de ogen nog gesloten heeft. Dit 
is de tijd om kinderen bij onze hobby/sport te betrekken, een investering voor later. Hoeveel van deze vier 
kinderen zullen het fokken van sierduiven ‘oppakken’?
Foto: Ad van Benten
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