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Een woordje van de redactie……. 

Geachte lezer,
Als ik dit schrijf is de Tour de France, het jaarlijkse wielerfenomeen in Frankrijk nog 
in volle gang. En als ik de nieuwsmedia goed beluister, dan is de verslaggeving over 
schandalen rond die tour belangrijker dan het aandacht besteden aan de winnaars 
van een ritzege. Ook binnen onze hobby is het vaak bijna een mentaliteit geworden 
om meer aandacht te besteden aan de mens, de bestuurder en de organisatie, dan 
aan de dieren met hun fokkers, want daar gaat het uiteindelijk toch om. We moeten 
weer samen enthousiast kunnen worden over dat schitterende dier wat er dit jaar 
gefokt is in onze vereniging, bij onze collega liefhebber. Zo ook mogen we best 
ijveren voor een hobby zonder voortdurende antibioticakuren en andere preparaten, 
ofwel een ‘natuurlijke’ hobby zonder drugs. Nog veel meer als in de wielersport
geldt bij ons dat je jezelf aan het beduvelen bent als je naar die middelen grijpt. Op de lange duur verlies je 
toch. Verder is de voorbereiding in de plaatselijke verenigingen heel belangrijk; daarin worden niet alleen de 
grote wielervedettes gemaakt, maar in ons geval ook de topfokkers. Een plaatselijke vereniging heeft volgens 
mij dan ook als taak om niet alleen het fokken van kleindieren te stimuleren, maar ook om saamhorigheid te 
kweken. Zo maakte ik vorige maand weer eens een ouderwets hokkenbezoek mee, dat door een plaatselijke 
vereniging was georganiseerd en waar men achtereenvolgens de hokken bezocht van enkele van hun leden, 
zoals een konijnenfokker, een hoenderfokker, een sierduivenfokker en een sier- en watervogelfokker, gevolgd 
door een gezamenlijke barbecue. Wat een gezelligheid, wat een feest, maar vooral wat trots waren die mensen 
om hun dieren en hun hokken te laten zien! 
Tot nu toe gaat de vergelijking tussen de wielersport en de kleindierenhobby aardig samen, want ook die 
wielrenners vormen clubjes, die je op zondagmorgen vroeg in professionele wielerkledij met een volgwagen 
door het land ziet toeren. Maar daarna, als we echt op landelijk en Europees niveau aankomen, dan stokt de 
vergelijking met de wielersport. De kleindierensport blijkt ineens commercieel nauwelijks interessant te zijn 
voor een sponsor en het gemiddelde publiek is met moeite te bewegen om een prachtige show te bezoeken. 
Daarbij heeft een Hollander - met zijn aangeboren nuchterheid en een volledig ontbreken van ook maar enige 
vorm van chauvinisme – toch wél de neiging om warm te lopen voor een gezamenlijk doel en daar dan samen 
trots op te zijn. Wij zijn met de medewerkers van uw digitale magazine Aviculture Europe, alvast ook hobby-
gericht met het laatste begonnen en danken u voor uw interesse.
Met dank aan alle medewerkers, abonnees en adverteerders,
Namens het team van Aviculture Europe,
Nico van Benten



AVICORNI
driedaagse manifestatie, van de beide 

‘Koninklijke’ verenigingen
AVICULTURA en ORNITHOPHILIA

21 t/m 23 dec. 2007 in de 
Veemarkthallen te Utrecht

Bij deze show is ondergebracht de Bondsshow NBS
én het Jongdieren-kampioenschap NBS 2007/2008

Per keurmeester zijn er daarom weer 2 erecertificaten te winnen

Gevraagd worden: Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Oorspronkelijke 
Duivenrassen, Watervogels, Sierduiven, Konijnen en Cavia’s. 

Ongekende verkoopbeurs en het grootste prijzenpakket van Nederland,
veel stands en als vanouds veel internationale belangstelling en Gratis Parkeren.

VRAAGPROGRAMMA’s en Info: G.J. de Bruin, J.v.Heemskerklaan 40, 3603 GK MAARSSEN, tel.: 
0031 - (0) 346-566372 e-mail: bruinrooijen@casema.nl

Inzenden en downloaden van inschrijfformulieren kan ook via http://avicultura.sierduif.nl

websites: http://avicultura.sierduif.nl - www.ornithophilia.nl – www.ter.nl

Tijdens de UTRECHTSE DIERENDAGEN
wordt op zondag 23 december door VHM-Events de EXOKNAAG gehouden.

mailto:avicultura@xs4all.nl
http://avicultura.sierduif.nl/
http://avicultura.sierduif.nl/
http://www.ornithophilia.nl/
http://www.ter.nl/
http://www.vhm-events.com/


DE LIJST
Augustus 2007: Welk ras is hier afgebeeld?



Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

Iedereen mag meedoen en raden welk sierduivenras hier afgebeeld staat in ‘De 
Lijst’. Mail uw antwoord naar onder vermelding van: 
‘Oplossing augustus - De lijst’. 

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

Oplossing juni: Araucana. 
Niet zoveel inzendingen deze keer, misschien was de Araucanahaan een beetje te 
fantasievol afgebeeld? De oortoeven, typerend voor dit ras,  en het ontbreken van 
de staart gaven toch voor de meeste inzenders de doorslag.
Deze Araucana 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: Erwin Van Eeckhout

*Slechts 1x per persoon te winnen!
___________________________________________________________

redactie@aviculture-europe.nl

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


VERRASSENDE VEERTJES
Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe mooi 
en gevarieerd onze watervogels getekend kunnen zijn. 

Dit is een veer van de woerd van een Mandarijneend (Aix
galericulata) en om precies te zijn: een tot ‘waaier’ 
uitgegroeide vleugelpen. (Ook wel ‘zeil’ of ‘zwaard’ genoemd) 
De woerd heeft 2 van zulke oranje waaiers; een aan de 
linker- en een aan de rechtervleugel. Ze staan verticaal als 
een zeil op de rug; heel typerend voor deze eendensoort. 

De woerden van de Mandarijneend zijn bijzonder 
fraai gekleurd. Ze hebben een rode snavel en een 
brede witte oogstreep, een kuif met zwarte en oranje 
veren, rossige manen aan de hals, een paarsbruine 
bovenborst en bijna witte benedenborst, waartussen 
een paar verticale zwarte en witte strepen lopen als 
afscheiding. 
Het vrouwtje is niet zo kleurrijk als de woerd; ze 
heeft een grijze snavel, meer bruingrijze tinten op 
rug en flanken en de rest van het lichaam heeft wat 
lichtere vlekken. De ‘waaiers’ ontbreken bij haar.



Foto links: Net als de wilde eend kent ook de 
woerd van de Mandarijneend een eclipsrui. 
In de zomer lijkt hij dan veel op het 
vrouwtje, maar zijn snavel blijft rood en ook 
de witte strepen rond zijn ogen blijven goed 
zichtbaar, zodat hij toch wel van de eend te 
onderscheiden is. Dit tijdelijke saaie 
verenpakje biedt bescherming als hij tijdens 
de rui van de slagpennen niet kan vliegen. 
Zodra de slagpennen weer compleet zijn, 
ruit hij opnieuw en is dan rond eind 
september weer in prachtkleed.

De Mandarijneend is een al eeuwenlang bekende eendensoort, afkomstig uit China en Japan. Ze werden 
in de 18e eeuw als siervogel naar Europa gebracht.  Er zijn ontelbare fabels over deze eend bekend en 
hij is ook ontzettend vaak afgebeeld op schilderijen, borduurwerk, prenten, aardewerk en zo meer. In 
China is hij is het symbool voor trouw, schoonheid en wederzijdse genegenheid. Ook nu nog krijgt men 
daar bij het huwelijkscertificaat een afbeelding van een paar Mandarijneenden als voorbeeld van trouw.

De Mandarijneend wordt veel gehouden als siereend. Maar tegenwoordig is hij in Europa ook in het wild 
te zien, omdat tamme vogels zijn ontsnapt of losgelaten. De mandarijneend bouwt het nest bij voorkeur 
in een boomholte, soms zelfs op grote hoogte, maar ze willen ook wel in nestkasten broeden. 

Kijk ook eens op http://www.youtube.com/watch?v=B5qnvZSg1XM

Foto’s: Dirk de Jong

http://www.youtube.com/watch?v=B5qnvZSg1XM


DERDE COCHINDAG 

8 september 2007
LOCATIE: Dorpshuis Zeddam. Gerrit Varwijkplein 25, 

7038CX Zeddam.

Na een goede respons en vele spontane reacties op de 2e 
Cochindag in 2005, wordt dit jaar weer een Cochindag
georganiseerd. Dit jaar hopen we op nog meer belang-
stellenden vanuit verschillende landen, want deze dag 
wordt niet alleen georganiseerd voor liefhebbers van dit 
ras die in Nederland wonen, maar ook voor de Cochin-
liefhebbers die in andere landen wonen.

DOEL VAN ZO’N DAG:
#  Het uitwisselen van fokmateriaal.
#  Het uitwisselen van fokkerservaringen.
#  Contacten leggen.
#  Het aanschaffen van bijzondere kleurslagen.
#  Om de raseigenschappen van de Cochins te 
verbeteren.
#  Verkoop klasse

DAGINDELING.
•Vanaf 10.00 uur aanvoer van de dieren.
•Om ca. 10.30 uur beoordeling van de dieren
•Om ca. 12.30 uur middagpauze met gelegen-
heid tot deelname lunch.
•Na de pauze uitzoeken van de prijzen
•Prijsuitreiking.
•Einde.

Genoeg redenen om u op 8 september 2007 te mogen begroeten.
Ook niet Cochinclubleden mogen inzenden of een bezoekje brengen.

LET OP: DE INSCHRIJVING SLUIT OP 26 AUGUSTUS 2007.
Vraagprogramma, inschrijfformulieren, óók voor de verkoopklasse te bevragen bij: 

Administratie voor Nederland en België: 
Gerrit Bosch, Tel. 0316 – 531923 of e-mail: gerrit-rikiebosch@hetnet.nl



LANGE NAGELS BIJ SIERDUIVEN
Door: Nico van Benten 

Je ziet het niet vaak, dat sierduiven lange nagels hebben. Tot nu toe was ik het alleen maar bij bepaalde 
rassen tegengekomen, zoals bij de Marchenero Kropper. En bij dat ras meende ik dat dit een relatie had 
met de losvederigheid en de neiging om ook nog al eens een langere snavel te hebben. 

Uiteraard is zo’n langere snavel iets 
wat al bij de geboorte aanwezig is, 
maar die nagels zijn typisch iets wat 
groeit en meestal in de vorm van 
een langgerekte krul. Tegen de tijd 
dat je het in de gaten krijgt, ga je er 
op letten en zorg je dat ze 
regelmatig geknipt worden. Ik heb 
er nooit aan gedacht om er een foto 
van te maken. 

Tot ik onlangs bij een Deense 
Tuimelaar weer enkele wat erg 
lange nagels tegenkwam. (Vooral de 
achterteen!) Dus nu maakte ik wél 
een foto, met het verzoek aan de 
lezers om er eens op te letten en 
laat men eens reageren, of men dit 
misschien ook wel eens bij andere 
rassen is tegengekomen.



KIPPEN IN ZUID-AFRIKA
Door: Mick Bassett

Heel mijn leven had ik al gedroomd van een rondreis door Zuid-Afrika en eindelijk was het zo ver, tevens mijn 
eerste vakantie sinds 20 jaar. (Ik mag dan met vervroegd pensioen zijn, dus elke dag is een zondag, maar 
dat is toch anders dan ‘vakantie!’) Zonder fokkers te bezoeken (daar was absoluut geen tijd voor wegens een 
vol programma) of elk klein dorpje, was er weinig kans dat ik raspluimvee zou tegenkomen. Dit komt vooral 
vanwege de vele roofdieren hier, zodat enkel het ‘lokale’ pluimvee vrij mag rondscharrelen en zelfs dat heeft 
ongebruikelijke bescherming nodig, zoals u op de foto’s kunt zien.

Links: legnesten in een traditioneel Zoeloe dorp, zo gemaakt dat leggen-
de hennen (en eieren) buiten het bereik blijven van honden, slangen e.d.

Rechts onder: Het koloniale ‘kippenhok’. Gladde, hoge muren met een 
overhangende rand aan de buitenzijde en een goed sluitende deur om 
roofdieren buiten te houden, zoals slangen, mangoest, ratel (een soort 
das), kleine wilde katten (serval, caracal, zelfs luipaarden, die ook wel 
een hond lusten en algemeen waren in de tijd van de eerste kolonisten!)

Dikke witgekalkte muren, 
tegen de zon, hitte en 
insecten.

Ik heb wel veel soorten vee gezien, wat varieerde van 
district tot district. Zo zag ik de beroemde Zuid-
Afrikaanse ‘vlees’geit, wit met een roodbruine kop en 
nek. De meeste anderen waren nutrassen voor vlees en 
melk, hoewel ik ook een kudde echte Dwerggeiten heb 
gezien. De meesten waren te ver weg om er goede foto’s 
van te maken, dus misschien kan een van de Zuid-
Afrikaanse lezers eens wat foto’s en beschrijvingen 
sturen naar de redactie?

Ik heb wél foto’s kunnen maken van een soort Altsteier-
achtige hennen; een type wat in de meeste regio’s 
voorkwam. 



Maar de hanen (en alleen de hanen dus) waren veelal van 
het naakthalstype. De kam van die hanen was heel apart; 
een heel kleine kambasis zodat de kam opzij en naar voren 
viel. Die naakthalzen waren echt geen reden van rui of zo, 
daarvoor zag ik er te veel. Ze deden me denken aan de 
Roemeense naakthalshoenders, alleen de geplooide naakte 
huid op hun kop en nek was anders en gaf aan de 
volwassen hanen een bizar uiterlijk! 

Foto’s: Deze jonge haan was de enige waar ik dicht genoeg 
bij kon komen om op de foto te zetten; deze had geen 
naakte hals, wel de 
bijzondere 
kamvorm. 

De hanen waren meer van het vechthoendertype en echt niet 
makkelijk te benaderen om een foto te maken, terwijl de hennen 
wat korter en dikker waren. Die ik zag hadden allemaal een kuifje. 
De gelijkenis met de Altsteier is niet vreemd als je bedenkt wie de 
eerste blanken in Afrika waren. De Altsteier was toen in zijn topja-

ren in Oostenrijk 
en Duitsland, 
vooral in de 
Duits/Oosten-
rijkse grensstre-
ken was het een 
populair ras wat 
in verschillende 
kleuren voor-
kwam.

Veel van de eerste kolonisten kwamen uit die streken, 
vluchtend voor de religieuze onderdrukking.
Verder moet u weten dat er ook een type van de Oud 
Engelse Vechters, Oxford type is, dat een kuifje heeft.



EUROPEES RASKAMPIOENSCHAP 
COCHINS EN BRAHMA'S

23 - 24 - 25 november 2007 Affligem - België

Brahma's en Cochins, de Aziatische reuzen onder 
de hoenders, spreken al sinds hun invoer in 
Europa in de negentiende eeuw tot ieders 
verbeelding. Om het houden van deze rassen te 
promoten bij het grote publiek en om de kwaliteit 
van de dieren in Europa te vergelijken, organi-
seren de Belgische speciaalclubs in 2007 het 
eerste Europese kampioenschap voor Brahma's en 
Cochins te Affligem, gelegen vlakbij Brussel, de 
hoofdstad van Europa. We verwachten een record 
aantal dieren uit verschillende Europese landen en 
dit in alle mogelijke kleurslagen. Iedere fokker en 
alle kijklustigen zijn van harte welkom op deze 
grootse manifestatie. De dieren zullen beoordeeld 
worden door een internationale jury en tal van 
waardevolle prijzen zijn voorzien. Daarnaast zijn 
er uiteraard ook de begeerde officiële titel van 
Europees kampioen 2007, uitgereikt door de 
Entente Européene. Geen enkele Brahma- of 
Cochinliefhebber zou met zijn dieren mogen 
ontbreken op dit evenement. Voor wie om een of 
andere reden toch niet zou kunnen deelnemen, is 
een bezoek aan de show een absolute must. Op 
zaterdagavond organiseren wij tevens een 
fokkersavond waarbij de typische Vlaamse keuken 
en Belgische bieren garant zullen staan voor een 
aangename sfeer. Zie voor alle informatie:
http://users.pandora.be/ludwig.van.roy/europese

http://users.pandora.be/ludwig.van.roy/europese


OOK LEKKER: KWARTELEITJES
Door: Dirk de Jong

Na het kippenei is het kwarteleitje het meest verbruikte ei 
op de wereld. In veel landen worden Japanse kwartels 
professioneel gefokt voor de smakelijke kwarteleitjes en 
het lekkere boutje. Hoewel het vlees ontzettend lekker is, 
hebben de meeste mensen er al het werk voor zo'n klein 
hapje niet voor over. Kwartel vind je eigenlijk alleen in 
heel exclusieve restaurants op de kaart; het is dan ook 
een luxe gerecht. 

De eitjes is een ander verhaal; daar kunt u goed mee voor de dag komen op een feestje. Met eenvoudige 
middelen tovert u een culinair hoogstandje op tafel. Ook worden rond Pasen wel uitgeblazen kwarteleieren 
verwerkt in bloemstukjes. De schaal is dan ook een kunstwerkje op zich, niet één is gelijk aan een ander, 
allemaal verschillend van tekening en of kleur. 

Foto links: v.l.n.r. 2 kwarteleitjes, ei van 
een Gournaykriel en van een Maranskriel.

Kwarteleitjes zijn tegenwoordig wat algemener 
te koop, zelfs in de supermarkt, maar een 
kwartelei kost ongeveer evenveel als een 
kippenei. Dus wie weet kunt u zelf wel een 
paar kwartels aanschaffen; het zijn gezellige, 
actieve diertjes die ook met weinig ruimte 
tevreden zijn. De haantjes kunnen soms wat 
rumoerig zijn, maar een haantje is natuurlijk 
niet nodig om eitjes te krijgen.



Voor wie besluit om Japanse kwartels te gaan houden, zullen we wat culinaire zaken over de eitjes 
opschrijven. Als je toch eitjes hebt kun je er net zo goed wat mee doen.
Drie minuten in kokend water volstaat om de eitjes hard te koken. Vervolgens even laten schrikken, 
afpellen en combineren maar. Let op, verse eieren zijn bijna niet te pellen, daarom kunt u eieren altijd 
beter minstens een week oud laten worden. Dit geldt trouwens voor alle eieren; na een week is de 
smaak optimaal. Kwarteleieren hebben een vrij stevig eivlies; door de eischaal eerst goed kneuzen kunt 
u de schaal en het vlies er dan zó van af trekken.

Foto: Links kwartelei, rechts kippenei.

Kwarteleitjes zijn bij uitstek geschikt om mee te 
garneren. Gewoon gekookt, een prachtig gezicht 
die doormidden gesneden eitjes met die mooie 
gele dooier in het midden.

Of als spiegeleitje gebakken; een aantal tegelijk bakt 
u heel makkelijk in een poffertjespan! Ook ideaal van 
formaat bij gourmetten. In een helder soepje zijn ze 
ontzettend lekker als u ze eerst pocheert in de 
bouillon. Als amuse een half gekookt eitje met wat 
(namaak)kaviaar of zalmeitjes er op. Als borrelhapje 
een gekookt kwarteleitje met wat selderiezout of een 
eitje gerold in een stukje gerookte zalm. 

Ik zou zeggen: smullen maar. 

U ziet, het houden van Japanse kwartels is zeker de 
moeite waard, al was het alleen maar voor de eitjes! 

Foto links: Japanse kwartel



BOERENZWALUWEN

Door: Pauline van Schaik
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, is een oud gezegde van  Aristoteles, een Griekse filosoof en zooloog (384 
tot 322 voor Chr.) Wie dit tegenwoordig letterlijk wil nemen, kan ‘zomer’ beter vervangen door ‘lente’!

Boerenzwaluwen(Hirundo rustica)overwinteren in 
midden en zuidelijk Afrika. Maar door veranderin-
gen in weer en klimaat komen de vogels weken 
eerder terug dan vroeger. Dit voorjaar werden de 
eerste boerenzwaluwen al eind februari in 
Nederland gezien. (In 1997 was dat nog eind 
maart!) Ze blijven tot oktober in ons land.
De boerenzwaluw is de eerste zwaluwsoort die in 
het voorjaar weer te zien is; de huiszwaluw komt 
altijd iets later. Ze komen ieder jaar naar 
dezelfde plek terug om te broeden. Bij ons in de 
paardenstal nestelen ze al heel wat jaren. Het 
nest wordt gemaakt door beide ouders en is 
grotendeels gemaakt van modder. Ze hebben 
maximaal 3 broedsels per jaar van maximaal 5 
eitjes.     Foto rechts: De uitgevlogen jongen.



Ook bij onze medewerker Mick Bassett 
in Thüringen (Duitsland) zijn de jonge 
zwaluwen veilig grootgebracht en 
uitgevlogen, zoals hij ons laat zien op 
deze foto’s.

Klik HIER voor de zang van de zwaluw, 
met dank aan Geoffrey Sample
www.wildsong.uk/

Werkt de link niet? Plak dit dan in uw 
browser 
http://www.bto.org/migwatch/sounds/S
wallow(song).wav

Links: Eerste vlucht.

Boven: Veilig terug in het nest.

http://www.bto.org/migwatch/sounds/Swallow(song).wav
http://www.wildsong.co.uk/
http://www.wildsong.uk/
http://www.bto.org/migwatch/sounds/Swallow(song).wav
http://www.bto.org/migwatch/sounds/Swallow(song).wav


GEBAARDE DAMES
Door: Bobo Athes
Ik had eens een Brahma – Faverolles kruising en paarde die 
aan een buff zwartcolumbia Brahma haan, en alle kuikens 
hadden een baard. Daarna paarde ik die hennen aan een 
witte Cochin haan. Tot op heden, in de F4 generatie, is die 
baard nog steeds aanwezig. Dus, hoewel ze minder dan 20% 
Faverolles-bloed hebben, hebben ze toch nog een baard. Als 
voorbeeld een foto (rechts) van een broedse hen van de F4 
generatie, duidelijk met een baard. 

Links: hen van 
de F3 
generatie

Het gen dat de gele huid/poten geeft is recessief; dit had ze dus 
van beide ouders moeten erven (althans in theorie). Ze heeft 
nog steeds Brahma-bloed, wat te zien is aan de onzuivere 
erwtenkam, die dominant is, wat betekent dat deze eigenschap 
ook (in verschillende gradaties) aanwezig zal zijn in 
heterozygote dieren. Het gen voor vijftenigheid is dominant; het 
zou dus volstaan om dit van één ouder, of eventueel een 
grootouder te erven (in dit geval de Faverolles).

Al deze F4 ‘gebaarde dames’ hebben echter 4 tenen en een gele 
huid / poten, dus het gen voor ‘polydactyly’ (meertenigheid) is 
niet zo sterk als het gen wat de baard veroorzaakt. Als je even 
doordenkt: alle raszuivere Faverolles hebben toch nog wat 
Brahma-bloed, maar ze hebben wel prachtige baarden. Dus ik 
denk dat het altijd een kwestie is van selectief broeden. 



Om iets preciezer te zijn: de oermoeder van al deze witte 
hennen was een zware hen met een grote baard en haar 
kleur was… donkerbruin, met wat columbiatekening. Volgens 
de man van wie ik haar kocht, was ze 50% buff Faverolles, 
25% buff columbia Brahma en 25% patrijs Brahma. Zoals ik 
al zei, was haar ‘partner’ een buff columbia Brahma haan. AL 
haar kuikens waren WITTE HENNEN; geen enkele haan.
Daarom noem ik de kleur van het oorspronkelijke paar; ik 
weet dat het raar is, dat er alleen maar witte kuikens waren 
en dat het alleen maar hennen waren, maar het is nóg 
gekker dat er toe nu toe geen enkele haan bij zat; de kuikens 
van deze hennen waren altijd hennen! Ik heb niet zoveel 
eieren uitgebroed, misschien een stuk of 15 in totaal, want de 
ruimte in de broedmachine gebruikte ik liever voor mijn 
‘echte’ rasdieren.

Links: Moeder F3 (links) en dochter F4 (rechts) Zoals u 
kunt zien beginnen sommige hennen nu toch een 
enkele kam te 
krijgen! (F4)

Maar hoe meer ik er over nadenk, hoe gekker ik het vind. Ik gaf 
er een aantal weg – alweer om meer plek te hebben voor mijn 
rasdieren- maar nu kom ik tot de conclusie dat zulke 
experimenten ook waardevol kunnen zijn. Misschien had ik dit 
nog niet gezegd, maar deze ‘gebaarde dames’ leggen 
uitzonderlijk goed. Ze lopen vrij rond en scharrelen zelf het 
grootse deel van hun kostje bij elkaar; ze worden enkel 
bijgevoerd met wat graan. Ze zijn heel goede kloeken en erg 
tam. Al met al zijn het leuke kippen om te hebben.

Foto rechts: Een andere ‘gebaarde dame’ van de F4 
generatie.



BEESTIGGOED!
Het gezelligste evenement van Vlaanderen 

wordt in 2007 georganiseerd op zondag 16 september 
en wel op een geheel nieuwe locatie!

Dieren- en plattelandshappening Beestiggoed wordt dit jaar georganiseerd in en rond het manegedomein 
Panhof in Peer (Belgisch Limburg). De honderden huis- en landbouwdieren zullen vanzelfsprekend de 
hoofdrol spelen. Dansende honden, kakelende kippen of stuntende paarden: het is er allemaal, en nog veel 
meer trouwens! Ook het buitenleven zal volop in de schijnwerpers staan met een supergezellige lifestyle
beurs, tal van ambachtsdemonstraties, folkmuziek, animatie. Ja, we serveren u zelfs een volledig circus! 
Kortom, Beestiggoed is meer dan zes hectare vertier voor het hele gezin. Beslist de moeite waard, vraag dat 
maar aan de tienduizenden tevreden bezoekers van de vorige edities.

Een korte opsomming van de diverse 
diersoorten die u tijdens Beestiggoed kunt 
bewonderen:
Schapen en geiten 
Pluimvee zoals kippen, fazanten, kalkoenen, 

eenden en ganzen 
Knaagdieren zoals fretten, cavia’s, prairie-

honden, muizen en hamsters 
Duiven 
Runderen 
Paarden in alle soorten en maten 
Tal van speciaalclubs met honden 
Roofvogels 
Konijnen 
En veel meer

Voor de dieren is op de terreinen volop 
plaats gereserveerd voor zowel het 
tentoonstellen van de dieren als voor het 
laten zien van demonstraties. Voor de 
kleindieren er zijn meerdere hallen en 
voor het buitengebeuren met dieren zijn 
meerdere (afgesloten) terreinen 
gereserveerd. Voor meer informatie:

http://www.beestiggoed.be/

http://www.beestiggoed.be/


2 DUIVINNEN en 1 DOFFER (vervolg)
Door: Dirk de Jong

Even een vervolg op het stukje over het ‘trio’ lachduiven 
(Streptopelia roseogrisea), wat te lezen is in Allerlei-juni 
2007.  De volgende broedronde lagen er weer vier eieren in 
de broedschaal. Ditmaal ging alles goed, en na de 
gebruikelijke broedtijd (de lachduif heeft hiervoor maar 16 
dagen nodig!) kwamen er eerst 2 jongen uit het ei, en vier 
dagen later nogmaals 2. Het leeftijdverschil van 4 dagen is 
goed te zien op de onderstaande foto. 

De vier jonge Lachduiven worden 
gezamenlijk gevoerd en groeien 
voorspoedig; alles gaat in harmonie. 

Hiermee is m.i. bewezen dat de doffer 
met beide duivinnen succesvol heeft 
gepaard  en voor zover wij weten is dat 
– zeker in deze samenstelling als trio -
wel een unicum!



Europashow NSDOC op de Noordshow

Op 3 tot en met 5 januari 2008 vindt de Noordshow plaats in 
Zuidlaren. In deze show is de Europashow opgenomen van 
de NSODC (Nederlandse Sussex, Orpington en Dorking 
Club). Op deze show worden veel inzenders verwacht vanuit 
Nederland en het buitenland. Er zijn al toezeggingen uit 
Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Groot-
Brittannië. Verder zijn er keurmeesters uitgenodigd uit de 
ons omringende landen. Deze hebben toegezegd om te 
komen keuren. Het idee om een Europashow te organiseren 
is een aantal jaren geleden ontstaan. Door de vogelgriep is 
de show later dan wat er eerst was toegestaan. De 
aankomende show is goedgekeurd door de Europese 
Entente. Deze show moet een reclame worden voor onze 
clubrassen. In deze tijd waarin onze hobby van het fokken 
van kippen en het exposeren daarvan onder druk is komen 
te staan, is een promotie zeker op zijn plaats.

De NSODC is een zeer actieve club. Regelmatig worden er activiteiten gehouden, zoals een jaarlijkse 
ledenvergadering en een jongdierendag. Verder beijvert de club de promotie van onze rassen. Dit gebeurt op 
tentoonstellingen via onze stand. Daarnaast is ook het medium Internet meer en meer iets waarop wij ons 
kunnen presenteren. Al met al is de NSODC een club die groeit. De Europashow is een unieke mogelijkheid om 
onze rassen te promoten.

Onze geschiedenis
Eerst was er een club van Sussexfokkers. Omdat de Orpington in de jaren zestig een zieltogend ras was, is er 
besloten om deze in de club op te nemen. Later zijn de Dorkings, om dezelfde reden, erbij gekomen. Nu zijn 
we dus een club van drie Engelse rassen in groot en dwerg. 
Huidige situatie
Regelmatig komt het voor dat een van onze clubrassen meedoet aan de verkiezing van de het  beste dier van 
een tentoonstelling. Een paar jaar geleden kreeg een Sussex een ‘Uitmuntend’ op de Noordshow en was beste 
bij de hoenders. Dit is ook al gebeurd bij de Orpingtons op andere shows. Hiermee is gesteld dat onze club-
rassen op een hoog niveau staan. Dit willen we zo houden en de Europashow zou daar een bevestiging van 
moeten zijn.



De Europashow met veel extra prijzen
Naast de door de Noordshow beschikbaar gestelde prijzen gaat onze speciaalclub ook veel prijzen beschikbaar 
stellen. Naast een eenmalig aandenken, een collectors item voor elke inzender, wordt voor de beste in elk ras 
groot en dwerg een ingelijst certificaat met foto van het winnende dier beschikbaar gesteld. Daarnaast worden 
voor de buitenlandse inzenders  extra prijzen beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover verschijnt medio 
september op onze website www.nsodc.beko4u.com
De prijzen zullen tijdens de Noordshow op vrijdagavond worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.
Overnachten 
Ook zal er door de NSODC worden gezorgd dat er logeeradressen beschikbaar zijn voor hen die willen 
overnachten. Ook hier meer over medio september en ook op onze website.
Tot ziens op de Europashow! Namens het bestuur van de NSODC, Rob van Erkel

Dorking haan, Roodbruin met rozekam Sussex hen, roodporselein

http://www.nsodc.beko4u.com/


Op 6 – 7 oktober 2007 organiseert 
"Kleinveebond  Willen is Kunnen  

Eppegem" 
voor de eerste maal in de geschiedenis

de Provinciale Wedstrijd 
Vlaams Brabant en Brussel

De tentoonstelling wordt gehouden in de
Tuinbouwschool te VILVOORDE,
KTA HORTECO - De Bavaylei 116 - 1800 
Vilvoorde

Openingsuren: zaterdag van 15:00 tot 
21:00 en zondag van 10:00 tot 18:00 uur.

Vilvoorde ligt in de Belgische provincie 
Vlaams-Brabant, direct ten noorden van 
Brussel.

Graag nodigt "Kleinveebond - Willen is 
Kunnen - Eppegem" u allen uit op deze 
tentoonstelling.

Zie voor alle informatie en contactpersonen
http://users.skynet.be/wik.eppegem/

http://users.skynet.be/wik.eppegem/


DE LIEFHEBBERIJ IN ZIJN KLEINE VORM
Door: Hennie Schwarz

Ik heb enige jaren geleden een paar duiven weggeven aan 
een jong gezinnetje en laatst stuurden ze mij een mail met 
leuke foto’s. Dit laat heel treffend de liefhebberij in zijn kleine 
vorm zien; het hoeven niet altijd grote hokken met duiven te 
zijn, zo kan het ook.

Ze houden deze duif (doffer) in een tuinhokje op een paal, 
maar het liefst loopt hij door de kamer en keuken, mag 
gerust een poepje doen en eet uit de hand, is voorts vreselijk 
lief voor de kinderen en is nog waakser dan een Deense dog. 
Verder jaagt het dier op vreemde katten en de hond van de 
buren is ook niet veilig. Aan de postbode is hij reeds gewend

De duivin is namelijk 
verdwenen door een 
roofvogel of een kat of 
iets dergelijks.
Ze vroegen me om 
een nieuwe duivin, dat 
ga ik uiteraard voor 
hun regelen. Dan zal 
de doffer wel rustiger 
worden.

Het geheel laat het 
duidelijk zien wat voor 
een speciale band dit 
gezin heeft met deze 
duif, die luistert naar 
de naam: Noni.

geraakt maar daar ging een lange tijd van argwanendheid aan vooraf. De doffer slaapt tegenwoordig veel en is 
af en toe vervelend, maar dat zal moeten worden opgelost met een nieuw vrouwtje. 



ZE MOETEN ALLEMAAL WEG!

Wie heeft interesse in mijn dubbelgekapte
Siebenburger Tuimelaars (rood, geel, dun en bont) 
en/of mijn witte Arabische Trommelaars? De rassen 
zijn hier in Duitsland zó geperfectioneerd dat ik mij 
moet gaan beperken tot de fok van niet meer dan 2 
rassen. Ik heb er altijd heel succesvol mee 
geshowd. Ik heb ze in de loop der jaren geselec-
teerd. Afgelopen seizoen heb ik er niet mee gefokt 
(wat niet makkelijk was!) Bij elkaar zijn het 
ongeveer 50 dieren. Ze zijn allemaal gevaccineerd. 
Ik hoef er NIETS voor te hebben, maar ze moeten 
wél naar fokkers gaan en niet naar opkopers! Maar 
graag alles in een keer meenemen, dus niet een of 
twee koppels uitzoeken en de rest bij mij 
achterlaten. Dat zou ook onzin zijn want ze zijn 

allemaal van zeer goede kwaliteit. 
Ik ga mij voortaan concentreren op de Mokees en op de 
Engelse Show Tipplers. Mijn lavendelkleurige Lahores hou ik 
ook, simpel omdat ik van dat ras houd (ik heb er 28!) maar 
ik ga alleen broeden om ze in stand te houden, zodat deze 
stam niet uitsterft (een duif is al 17 jaar oud!). De kleur is 
gewoonlijk subliem, en daar kan ik wel mee leven! Ook de 
enkele Schmalkandeler en Macedonische Meeuw mogen 
blijven, die kan ik onderbrengen in de volière van de 
Lahores.  
Dus, heeft u interesse? Misschien een goede start voor een 
Nederlandse of Belgische duivenfokker! Dan bent u van 
harte welkom bij mij in Thüringen om ze te komen halen! 
Taal is geen probleem, want ik spreek/lees Engels en Duits, 
en zelfs Nederlands zal wel lukken.

Groeten van Mick Bassett. pigeonbuff@yahoo.co.uk

mailto:pigeonbuff@yahoo.co.uk


1 September 2007
SERAMA SHOW

In de markthal Barneveld
9.30 - 15.00 uur

Uniek en historisch, allereerste presentatie aan 
het publiek van het Kleinste kippenras ter 

wereld op het Europese vasteland!

- tientallen Serama’s - tafelkeuring -
... en volop informatie over dit bijzondere rasje

De Serama Show wordt georganiseerd door de 
Serama Club Nederland. Deze club is opgericht 
ter promotie van de Serama in Nederland. Een 
Club voor alle geïnteresseerden en (toekom-
stige) fokkers van dit bijzondere ras. Zie ook 
www.seramaclub.nl

Ook op die dag, zelfde lokatie: 
de jongdierendagen van Gallinova, de 
Brahmaclub en Zijdehoenclub en nog veel 
meer, alles o.l.v. organisator Gallinova.



Chaams hoenderhof "De Baronie" is nu 
Erkend Fokcentrum.

Door: Dirk de Jong

Zaterdag 23 juni 2007 overhandigde de vice-
voorzitter van de Stichting Zeldzaam Huisdier, 
Dr.Ir. Ad Boks, het schildje van de Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen aan Chaams hoender-
hof ‘De Baronie’ van Ad en Wilma Taks te 
Zundert. Dit schildje hoort bij de erkenning tot 
‘Erkend Fokcentrum’ van een zeldzaam ras. 
Deze erkenning was een kroon op het vele 
werk, gedaan voor het Chaamse hoen. Ad en 
Wilma hadden er een feestelijke bijeenkomst 
van gemaakt. 

Boven: Een feestelijke slagroomtaart.

Links: Logo Chaamse Hoender Club.

De twee betrokken burgemeesters, te weten burgemeester van 
de gemeente Alphen-Chaam, drs. Harrie Nuyten en de 
burgemeester van de gemeente Zundert, mw. Leny Poppe-de
Loof, waren beiden aanwezig. Maar ook leden van de Chaamse 
Hoender Club, vele prominenten uit de regio, bestuursleden van 
de NHDB, de Nederlandse Hoender Club en andere 
speciaalclubs, buurtgenoten, vrienden en vele belangstellenden 
waren getuige van deze heugelijke gebeurtenis. Ook twee 
cameraploegen van regionale stations en verschillende 
verslaggevers van de zuidelijke kranten tekende het gebeuren 
op.



De titel ‘Erkend fokcentrum’ is allerminst een papieren 
erkenning; kijk maar eens op de website van SZH 
http://www.szh.nl/ daar kunt u alle eisen lezen waar men als 
fokcentrum aan moet voldoen. Het predikaat ‘Erkend 
Fokcentrum’ wordt toegekend aan fokkers van zeldzame 
landbouwhuisdieren die gedurende langere tijd kwalitatief goede 
dieren weten te fokken. Deze status bereik je niet zomaar. Het 
selecteren van de meest rastypische vader- en moederdieren en 
het combineren van hun eigenschappen in de volgende 
generatie is moeilijk, maar onmisbaar voor de instandhouding 
van onze bedreigde rassen. Bijkomstig: als erkend zeldzaam 
huisdier zal er sperma van een paar heel rastypische hanen 
worden ingevroren. De burgemeester van Chaam haalde dat 
nog even aan in zijn toespraak. Hoe zoiets in zijn werk ging wist 
hij niet; hij dacht aan iets met een wipkip of zo….!

De Chaamse Hoender Club timmert 
goed aan de weg. Dit is nodig in een 
tijd dat iedereen roept dat het minder 
gaat met onze mooie hobby. Alleen ach 
en wee roepen en verder stil blijven 
zitten, dat is achteruitgang.

Links: De uitreiking van het 
schildje.

V.l.n.r. Burgemeester Nuyten, 
Wilma Taks, Ad Taks, Ir.Dr.A. Boks 
van de Stichting Zelfdzame
Huisdierrassen en burgemeester 
Poppe-de Loof.

http://www.szh.nl/


Nederlandse Pluimvee 
Sociëteit

reikt 

GOUDEN PLUIM uit

Onlangs heeft het platvorm van de NPS unaniem besloten, om 
Tine Braakman te onderscheiden met de Gouden Pluim van de 
Nederlandse Pluimvee sociëteit. 

Tine is al jarenlang de motor achter de website ‘Stop de zinloze 
Kippenmoord’ waar zij objectief en up-to-date alle berichten 
betreffende de vogelpest en de daarmee samenhangende 
gebeurtenissen, geplaatst heeft. Bij de uitreiking van De Gouden
Pluim hoorde een certificaat met onder meer deze veelzeggende 
regels: “Deze onderscheiding, onze pluim op je hoed, is ook een 
rookpluim, want waar rook is, is vuur. En vuur heb je! Jaren 
lang strijd je al, onder andere tegen de overheid, tegen de 
onderwaardering van ons hobbypluimvee. Jullie website, de 
naam geeft de strijdbaarheid al aan, is een begrip in binnen- en 
buitenland. Wij zijn je ontzettend dankbaar voor al je inzet, 
steun en vele goede werk”.

De website van Tine is nog altijd een actuele vraagbaak voor alles wat met de vogelpest te maken heeft. 
Zie ook de website van de Nederlandse Pluimvee Sociëteit.

http://www.kippenmoord.nl/
http://www.kippenmoord.nl/
http://www.kippenmoord.nl/


Verslag van de LONGDAY 16/17 juni 2007.    Start 4.00 uur.
Door Hidde de Jong

Er hadden 9 deelnemers gehoor gegeven aan de oproep om deze internationale 
wedstrijd met een scheidsrechter te vliegen. Jammer genoeg hebben vele teams 
dit weekend last gehad van zware buien waarvan sommige zelfs met onweer.

Het team van F. Boonstra won deze wedstrijd. 1 rode en 2 blauwwitpen doffers 
vlogen 16.49 uur.  De hele dag mooi gevlogen, nu en dan een buitje maar

meestal de zon dus prachtig vliegweer. Onverwacht ging één van de witpennen om 11 min. voor 9 op het 
hok zitten. 20 min. Later zaten ze alle drie weer in het hok.
A. Mesbah vloog met 3 jonge dieren, een blauwe, een 
blauw kras en een blauw witpen bleven 15.40 uur in de 
lucht. Ali schrijft: “4.55 uur los, onmiddellijk de lucht in en in 
een gesloten formatie gelijk heel hoog en de hele ochtend 
boven het huis gebleven. Om 20.35 uur had de jongste (6-
weken)  er geen zin meer in, dus uit formatie en op het hok. 
Met lokkers zaten ze binnen 15 min. alle drie binnen. 15.40 
uur,  het kon beter maar ben wel tevreden”.

4 jonge rode vliegtipplers vlogen 13.55 uur bij W. Westra. 
Wiebe schrijft: “De oude vliegers waren niet in vorm, dus 
koos ik voor 4 jonge dieren die in de weken vooraf goed 
getraind hadden. Om 4 uur was het erg donker, maar ze 
trokken hoog weg en bleven ook met z’n vieren, dus apart 
van het team van Auke; dat hadden we nog nooit 
meegemaakt. Om 17.55 uur vielen ze in de stromende regen

Bij H. de Jong vlogen 3 roodwitpen broers 11.24 uur. Bij de start was het nog erg donker, maar ze bleven 
toch goed bij elkaar en gingen mooi de hoogte in. Om 10.00 uur de eerste plensbuien waarna er nog vele 
zouden volgen. Jammer, want ‘s avonds knapte het op, maar toen zat het team alweer in de boxen. Hopelijk 
hebben we over 2 weken met de jonge dieren betere omstandigheden.

op het dak. Jammer, maar toch knap van deze dieren en 
geeft  weer moed voor de volgende jonge dieren wedstrijden. 

Boven: Foto L. Martinaj.



M. Khodadadzade vloog met een duiven familie, namelijk 3 doffers, een duivin en 2 jonge dieren.  Twee 
Blauwbonte, een blauwband, een donker witpen, een witte en een gele vlogen 10.50 uur. Bijna verslapen, 
buurman mijn scheidsrechter stond al in de tuin. Bij de start was het mooi weer, tot om 11.30 uur de regen 
met emmers vol uit de lucht kwam. Wonder boven wonder bleven ze vliegen tot 15.45 uur. Toen ging de 
witte zitten. Daarna weer de lucht in en met veel moeite laten landen. Twee dieren - waarbij de gele duivin -
hebben 17.20 uur gevlogen.

2 duivinnen en 6 jonge tipplers vlogen 4.45 uur bij J.G. 
Greijdanus. Het waren 4 zwarte, 3 rode en een gele. Gabe 
schrijft: “1 bleef op het hok, opgejaagd en na 20 minuten zat 
hij bij het team. 8.20 uur onweer. Tot 8.40 uur vlogen ze nog 
in team, hierna 2 weg uit het team. 9.30 uur zien we ze 
weer. 9.40 uur land de eerste en de 2e volgt spoedig”.
Een roodbonte duivin en 2 doffers, een roodbonte en een 
zwartbonte, zaten na 1.30 uur alweer op het dak van A. 
Halma. Om 4.00 uur was het nog knap donker, ze vlogen als 
raketten over de huizen, erg laag dus en om 5.30 uur viel de 
duivin op het dak. De andere 2 kwamen om 16.00 uur. 
Jammer, nu maar concentreren op de jonge dieren 
wedstrijden.

Er waren 2 gediskwalificeerden in deze categorie:

H.G. v.d. Broek vloog met 4 doffers 19 uren maar de blauwe, een blauwkras en 2 blauwbonte dieren werden 
gediskwalificeerd omdat er één duif de nacht in ging. Het verslag van Herman: “Start nog erg donker, 
dubbeltje op zijn kant maar na 25 minuten vlogen ze eindelijk in formatie. Een plensdag met langdurig regen 
en ook slagregen, maar de diertjes bleven maar door karren. Om 22.45 uur kreeg de 7209 ‘05 wat 
moeilijkheden en vloog soms wat apart en stijlloos, dus om 23.00 uur (2 minuten voor donker) lampen aan 
etc. Binnen 5 min. 3 doffers geland op het hok. Gewacht tot 0.30 uur maar helaas, pas de volgende morgen 
om 7.00 uur landde de 4e op de wen. Deze topdoffer heeft dus gezeten  en zal wel een kweekhok vinden 
want hij zal bij mij niet meer vliegen; 1 keer een fout en is dus niet meer te vertrouwen. Na 19 uren helaas 
een diskwalificatie.
H.P. Straatsburg had wel heel erg pech. Zijn doffer en 2 duivinnen, waarvan 1 blauwe en 2 bruine, zijn 
losgelaten om 4.00 uur en nooit meer gezien de eerste uren, zeer spijtig, vooral voor mijn scheidsrechter 
welke uit IJsselstein (ongeveer 20 km) is gekomen, wat toch een teken van goede vriendschap is; een 
prestatie en een waardering waard. P.S. om 6 uur zag ik ze weer.



Zonder scheidsrechter werden de betere tijden gevlogen:
A.S. Knobbout vloog met 2 rode witpen doffers en een roodbonte duivin 19.07 uur. “Een slechte 2 plus 1 
start, verder mooi hoog. De duivin als eerste geland, de oudste 4608 van 2004 over de 20 uur en nog maar 
net binnen de tijd. Voor mijzelf dus toch 20 uur gevlogen.
Ook G. Groot vloog met 3 blauwe en bonte doffers 18.01 uur. Gerard’s verslag: “Om 10 over 4 losgelaten, 
eigenlijk nog te donker, maar de baas had haast. De pet moest weer helpen om ze de lucht in te slaan. Stom 
natuurlijk, dat moet een keer fout gaan. Vanaf half negen trotseerden ze de eerste stevige regenbuien. Ze 
genoten er waarschijnlijk wel van, vooral toen later de zon weer doorbrak. Zoals steeds ook nu weer laag 
vliegend. In de namiddag kregen ze stevige regen en onweersbuien voor hun kiezen, maar doorgaan! Na zes 
uur werd het toch nog mooi weer, alleen de wind ontbrak. Het werd steeds zonniger en de 3 kanjers vlogen 
door tot 11 min. over tien. De extra grammen premium postduivenvoer en de geelkuur + vitaminen hebben 
waarschijnlijk geholpen”.
6 doffers waarbij 1 witpen en de rest pikzwart bleven 17.15 uur in de lucht bij W.Vanpoucke. Ook hier zwaar 
bewolkt bij 14 graden en de luchtdruk van 998 H.P. Na enkele uren komt de Z.W.wind opzetten met felle 
onweersbuien. De duiven vliegen niet hoog maar wel ver en rond acht uur de eerste regenbui. Af en toe gaan 
ze de hoogte in maar niet voor lang, ze worden terug geblazen. Hoe dom kan een tippler zijn, om in zo een 
weer verder te doen, of is het de liefhebber die niet luistert naar de weerman? Na de zoveelste bui hebben ze 
het toch begrepen en kwamen samen neer om 21.50 uur.

Th. Reijers had een team van 5 jonge dieren. “De 3 blauwe 
en 2 blauwwitpennen vlogen 13.20 uur. Ze gingen goed van 
start, het was droog, bijna geen wind, helder en niet koud, 
ideaal weer voor de vroege morgen. Mijn duiven gaan nooit 
zo lang hoog; in het begin even, ik schat op zo’n 150 meter, 
maar dat duurt niet zo lang. Daarna lager en kan ik ze de 
hele dag goed zien en volgen. ’s Middags wat buitjes en om 
17.35 uur stopten er 3 tijdens een dikke bui. De andere 2 
vlogen door tot 17.55 uur. 10 Minuten later was alles 
binnen. Voor mijzelf ben ik tevreden”.
Bij W. Kroon vlogen 5 blauwe en bonte doffers mooi de klok 
rond namelijk: 12.08 uur. “Goed vliegweer bij de start maar 
daarna hebben ze veel regen en onweersbuien over zich 
heen gekregen. Verschillende keren dacht ik: nu komen ze 
naar beneden, maar als het dan weer droog werd trokken ze 
soms tot grote hoogte, maar net na de klok rond vielen er 
drie op het hok en was het weer einde vliegdag”.Boven: Duiven van Knobbout.



3 jonge tipplers vlogen bij J. Van Stalle 2.07 uur. 2 zwarte en een rood-wit (Ier) Het verslag van Jan: “Zwaar 
bewolkt met een Z.ZW.wind die snel aanwakkert. Na het opstijgen gaan ze vlug hoog en verdwijnen dan uit 
zicht, zodat ik ze 3 kwartier later terug voor het eerst zie. Na 1.30 uur beginnen ze laag te vliegen en krijgen 
ze ook nog gezelschap van een postduif. Eén begint in V vlucht te zeilen, dat voorspelt weinig goeds. Landing 
op het hok om 7.02 uur. Waarschijnlijk te weinig training wegens vakantie van het baasje”.

Nu volgen nog enkele gediskwalificeerden: 
G. v.d. Broek was gestart met 3 witte doffers maar na 4 uren vliegen was 1 duif weg en bleef weg tot 14.00 
uur. Een 2e ging overal zitten. Toen ik later z’n ring controleerde bleek hij als jonge duif bij het uitwennen 
hetzelfde gedaan te hebben.(Rens schreef het ook al bij een flatzitter 4e oud) Hoe komt het dat een team zo 
van slag is? Was het de Havik die ik drie keer over heb zien vliegen. (zijn hier zelden), of door mijn vakantie, 
zodat ze 3 weken vast hebben gezeten? Terug van vakantie vrijdags gelijk los, de dag ervoor een enkel 
korreltje voer. De maandag weer gevlogen en toen zaterdag gestart. U ziet met vakantie gaan en wedstrijden 
vliegen gaat niet samen”.
R. Koolstra vloog met 3 jonge dieren; een zwartbonte, een 
geelbonte en een blauwbonte 12.48 uur.  “De wedstrijd 
verliep zo goed. Start prima, daarna 40 min. niet gezien. Op 
een paar pittige regenbuien na in de ochtend een prima 
vliegdag. Een redelijke wind en ze vlogen erg goed en af en 
toe ook lekker hoog. Maar om 17.36 uur sloeg het noodlot 
toe. Roofvogelaanval. Voor mij gelukkig mis, na ongeveer 10 
min. waren ze weer even samen. Daarna lang niet meer 
gezien. Om 18.56 uur kwam de blauwbonte in paniek 
aanvliegen, op dak en snel in het hok. Om 21.00 uur viel de 
geelbonte en de volgende dag om 9.10 uur kwam de 
zwartbonte weer thuis. Oorzaak? Naar mijn mening weer een 
aanval, duiven raken in paniek, raken elkaar kwijt en vliegen 
alle kanten op. Heb gehoord dat er in de T.V toren (2 km van 
hier) een slechtvalknest zit, dus slechter kan ik het niet 
treffen. Ik moet nog 10 jongen uitwennen en houd mijn hart 
vast”.

Ook bij B. Korthouwer ging het mis: “Na een gigantische hoosbui om 8.00 uur gingen de 3 doffers, 2 
blauwbonte en een rode ergens in de buurt zitten. Het was bar en boos met het weer. ‘s Middags nog een duif 
gevonden op straat, die was niet meer in staat om op te vliegen”.

Boven: Duiven van Martinaj.



H. de Vries vloog met 1 rode doffer en 2 rode duivinnen, maar na 4.35 uur was het gebeurd. Henk z’n 
verslag: “Na de start gaan ze gelijk mooi hoog dus zag alles er goed uit. Na een kwartier gaan ze echter 
zeer laag vliegen als jagende postduiven; met hoge snelheid kleine rondjes vlak boven het hok. Heel raar! 
Ergens van geschrokken misschien? Later weer iets hoger maar ze vliegen niet mooi. Om 9.00 uur landen 
ze op het hok. Als ik ze binnen wil laten vliegen ze weer op. Uit frustratie de andere 3 oude duiven ook los 
gelaten en met z’n zessen vliegen ze nog tot 17.00 uur. Een dis. Art.10 en einde oude duiven seizoen”.
Ook bij J. Pijlman ging het mis: “ Na jaren geleden gestopt te zijn met vliegtipplers vanwege de oneindige 
roofvogel aanvallen, nu vol goede moet uitgekeken naar deze datum. Heb van Hidde 6 jonge rode tipplers
gekregen om het weer eens te proberen. Om 4.25 is het zover, ik waag het er op. De vliegtipplers ook, ze 
gaan, echt! Geweldig om dit weer te mogen beleven. Het weer is rustig en ziet er goed uit. Enige uren heb 
ik ze ook goed kunnen volgen omdat ze steeds weliswaar op gemiddelde hoogte, maar in de nabijheid van 
het huis bleven. Maar O wee, om 9.00 uur zag ik ze voor het laatst. Toen volgde er een geweldige regenbui 
(die we hier op Texel trouwens hard nodig hadden) om 12.00 uur zag ik pas weer een duif. Maar die zat in 
de uitwenkooi (spoetnik). De andere 2 zag ik ook weer vliegen. Ze hadden de buien overleefd. Ze bleven 
de verdere middag lang uit zicht om pas om 18.00 uur zich weer te laten zien en om 19.30 uur glipten ze 
in het hok. Ben blij dat ik ze nog heb natuurlijk maar heb gemengde gevoelens, hebben ze gevlogen of 
hebben ze gezeten? Al met al een leerzame duivendag gehad met veel vraagtekens”.
Als laatste de vermelding dat L. Martinaj deze longday heeft gevlogen met 3 jonge dieren. Volgens het 
forum op de N.V.C. site vlogen ze 19.01 uur. Jammer dat hij zich niet op tijd had aangemeld en ook nog 
vergat om een wedstrijdformulier op te sturen.

Het werd de wedstrijdleider kwalijk genomen dat hij niet in de officiële uitslag 
voorkwam.
De goed presterende Tipplers zouden nu de dupe zijn.
Maar onze wedstrijden gaan volgens een vliegreglement en dit geldt niet alleen 
voor de deelnemende vliegtipplers maar zeker ook voor de trainer/coach.
Wedstrijdleider: Hidde de Jong, Burgum.

Kijk voor het laatste nieuws en alle wedstrijduitslagen op de website van de 
N.V.C. op http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/

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