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Een woordje van de redactie…….

Geachte lezer,

Bij het uitkomen van het laatste nummer van Aviculture Europe in augustus, 
werd de toegang tot het blad en tevens tot het archief vrijgegeven; dat wil 
zeggen dat alle artikelen vanaf 2005 nu voor iedereen wereldwijd vrij 
toegankelijk zijn geworden. En dat hebben we geweten! Met duizenden 
bezoeken per dag en vele adhesiebetuigingen, zijn we gesterkt in onze 
gedachte, dat we de juiste beslissing hebben genomen. 

Inmiddels hebben diverse sponsoren en adverteerders ons steun toegezegd, waardoor de voortzetting is 
gewaarborgd. Wij danken u allen hiervoor en nodigen de lezers gaarne uit om ons gastenboek met de 
vele reacties te lezen. 

Er hebben een aantal grote landelijke shows uit Nederland en België gehoor gegeven aan onze 
advertentieoproep en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun show via Aviculture Europe 
wereldwijd onder de aandacht te brengen.
Verder hebben wij besloten om de advertentierubriek met niet-commerciële advertenties vanaf nu gratis 
beschikbaar te stellen voor alle lezers; ook mogelijk met bijplaatsing van een kleine foto.
Klik voor onze concurrerende tarieven van overige advertenties.

Ten overvloede willen wij u nogmaals wijzen op de scrollbar, waarmee u alle artikelen, die op de site 
onder deze rubriek ‘Allerlei’ staan, kunt bereiken. Daar staan iedere twee maanden meer dan tien 
vakartikelen, hok- en showbezoeken op pluimvee- en duivengebied, met een totaal van 100 pagina´s. 
Wij blijven groeien en hopen u in de toekomst met de meest interessante informatie op uw hobbygebied 
te blijven informeren.
En voor zover u dat nog niet gedaan had: geef uw e-mail adres aan ons door, dan wordt u via de 
nieuwsbrief automatisch op de hoogte gehouden van het verschijnen van de volgende nummers. 

hier

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

http://www.aviculture-europe.nl/adverterenNL.htm
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Ditmaal kozen wij voor u in de lijst: Vier prachtige Neurenberger Bagadetten, 
geschilderd door Marleen Brouwer.

Marleen is vooral bekend vanwege haar duivenbeeldjes, die wereldwijd zeer in trek zijn 
vanwege de precisie waarmee ze vervaardigd zijn. De mallen voor die beeldjes worden 
gemaakt na een paar weken van intensieve observatie van de betreffende duif, en in 
nauwe samenspraak met de fokkers van dat ras. 

Vervolgens worden de beeldjes zeer 
secuur en natuurgetrouw beschilderd; 
oogkleur, oograndjes, beenschubjes, 
nageltjes… alles tot in de kleinste details.

Sinds kort legt zij zich ook toe op het 
maken van schilderijen van duiven, met 
dezelfde precisie als waarmee ze de 
beeldjes maakt. 
De Neurenberger Bagadet is het 
lievelingsras van haar partner, Cees 
Verkolf. Door de vier duiven in 
verschillende posities af te beelden, heeft 
ze een goed beeld van het ras weer 
kunnen geven.

Links: Een beeldje van een Figurita, 
gemaakt door Marleen Brouwer.



Europese Raskampioen Show 
voor Spaanse duivenrassen

advertentie

De Show wordt gehouden van 28 t/m 30 november 2008 
In de Westfalenhalle in Dortmund/Duitsland 

Dit is de enige en officiële EE-Show voor alle Spaanse Duivenrassen in 2008!
U kunt hier alle duivenrassen van Spaanse origine showen.

Er is een speciale show voor de Figurita en Spaanse Kroppers.
Alle fokkers zijn welkom. Inkooien is op 26.11.2008. De keuring is op 27.11.2008

Openingsuren
28 nov.     14-18 uur
29 nov.       9-18 uur
30 nov.       9-14 uur

Voor informatie over de show in het Spaans, Frans of Engels kunt u contact opnemen met:
Enrique Pietrzak

Tel.: 0049 71312059240
Email : epietrzak47@aol.com

Voor informatie in het Engels, Nederlands of Duits, kunt u contact opnemen met:
Marc Brinkwirth

Tel.: 0049 2384 54324
Email: webmaster@rtzv-roteerde.de

http://www.rtzv-roteerde.de

mailto:epietrzak47@aol.com
mailto:webmaster@rtzv-roteerde.de
http://www.rtzv-roteerde.de/


Van de redactie.

Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen 
hoe mooi en gevarieerd onze vogels kunnen zijn.

Dit zijn veertjes van een kwartelkleurige hen. Deze 
kleurslag is typisch voor de Belgische rassen. De 
oorsprong van deze kleur is echter niet makkelijk te 
achterhalen. Heel vroeger kwam hij al voor, want de 
baardkriel op een schilderij van Albert Cuyp (17e 
eeuw) was ook al kwartelkleurig. Tegenwoordig 
weten we meer van de genetische achtergrond van 
deze kleur; het gaat hier om meerdere genetische 
factoren.

Foto’s: Aviculture Europe

Kwartelkleurige Baardkrielen werden al rond 1900 in België 
tentoongesteld. 

De mooiste omschrijving van de kwartel-kleur die we ooit 
hebben gelezen, staat in het blad "Neerhof" van Antwerpen, 
1922 en is geschreven door J. Adinau: "De donkere 
gedeelten zijn chocolade-zwart met zeer zachte zilveren 
weerschijn, in het schildersvak genaamd Terre d'ombre; in 
de lichtere gedeelten is de algemene kleur het okergeel 
ofwel nanking. Ieder veer heeft een duidelijk zichtbare 
heldere rib (nerf)”.

VERRASSENDE VEERTJES



De fluwelig glanzende, zeer donkere rug- en vleugeldekveertjes van de hen hebben een gouden nerf  en, 
enkel aan de zijkanten van de veer, een fijne, goudbruine zoming. Hoe donkerder deze veren, hoe sterker 
het contrast met de borstkleur.

Behalve 
(goud)kwartel 
kennen we ook 
zilverkwartel, 
waarbij alle 
goud- en 
geeltinten 
vervangen zijn 
door zilverwit; 
en blauwkwartel, 
waarbij alle 
zwart vervangen 
is door een zo 
egaal mogelijke 
blauwe kleur. 

Andere variaties 
zijn witkwartel, 
blauwzilverkwart
el en parelgrijs-
zilverkwartel
(zwarte/donkere 
tinten vervangen 
door parelgrijs).

Foto:
Marjolein
Westerman.



Advertentie

HONDERD JAAR NNB: WIE DOET ER DIT JAAR MEE?

100 jaar NNB, wie doet er dit jaar mee? Dat is de slogan waarmee we u willen oproepen de komende 
MARTINISHOW met een inzending of bezoek te vereren.
De NNB staat voor Noord Nederlandsche Bond, welke bestaat uit de konijnenfokkersvereniging Gruno; de 
Groninger Pluimveeclub en de Groninger Sierduiven Club.  Achter elkaar vieren deze verenigingen dan ook hun 
eeuwfeest, waarbij het dit jaar de beurt is aan de bond zelf.
100 jaar geleden werd de Noord Nederlandsche Bond opgericht met als doel een tentoonstelling te organiseren.
Eerst werd  de Harmonie en daarna jarenlang de Korenbeurs (Kerstshow) in Groningen als 
tentoonstellingsruimte gebruikt. Na een tussenstap naar de veemarkthal is al 30 jaar de Martiniplaza vaste 
stek geworden. Inmiddels heeft de Martinishow de titel Nationale behaald. Echter wanneer het aantal van 2500 
in dit Jubileumjaar niet wordt gehaald, zal deze titel vervallen. 

Op de foto ziet u een overzicht 
van de ruim opgestelde show, 
tijdens de keurdag zonder publiek, 
met rechts een groep leerlingen 
van het AOC Terra op excursie.

Uit het gehele land komen 
liefhebbers van Kleindieren naar 
Groningen. De Martiniplaza, gun-
stig gelegen aan de rand van de 
stad  Groningen is tijdens de show 
een ideale  ontmoetingsplaats 
waar de liefhebbers onderling hun 
contacten onderhouden.
U bent van harte welkom!

Algemeen secretariaat: 
Rikus Hagenauw, Trenakkerweg 2, 
9321 TR Peize. Tel. 050-5032924.





WIE KENT DEZE MAN?

Van de redactie

Nadat hij lange tijd van de aardbodem leek te zijn weg-
gevaagd, werd de befaamde Spaanse duivenkenner Dr. José 
Antonin i Cuatrecasas, op aanwijzing van een goede vriend, 
door de redactie van Aviculture Europe opgespoord in een klein 
klooster nabij de Spaanse stad Valencia. 

De situatie waarin hij zich bevond en zijn relaas zijn opvallend
en zullen een totale omwenteling teweeg brengen in onze 
kennis over de ouderdom en afstamming van diverse Spaanse 
Sierduivenrassen. 

Aanleiding voor dit alles, was een zoektocht van José naar de 
meest oorspronkelijke Laudino Sevillano Kropper. Hij vond, na 
lang zoeken, prachtige exemplaren, waar zelfs Raphael Yuste
Lopez, de bekende Laudino Sevillano kropper specialist, vol 
verbazing over was; zulke dieren waren nog nooit vertoond. 

Hierna ging José op zoek naar de herkomst van de Laudino Sevillano Kropper en kwam zo terecht in het 
eerder genoemde klooster. Volgens de overlevering zou dit ras door een kloosterling zijn gecreëerd. José 
vond daarvan de bewijzen in de bibliotheek van dit klooster, maar hij vond nog veel meer! Tot zijn 
verbazing trof hij originele gedetailleerde documenten en beschrijvingen aan over de afkomst van een 
aantal Spaanse Sierduivenrassen. 

Hij wilde verder nog geen details vrijgeven, maar hij is wel van mening dat de onthulling van zijn 
bevindingen straks een grote schok zal betekenen in de kring van Spaanse sierduivendeskundigen.



TENTOONSTELLINGS-
KALENDER 2008/2009

NEDERLAND
http://www.sierduif.nl/rooster.htm

BELGIË
http://www.neerhofdieren.be/VIV/index.htm
* tentoonstellingen Vlaanderen
http://www.neerhofdieren.be/AIW/index.htm
* calendrier des expositions en Wallonië

ZWITSERLAND
http://www.kleintiere-schweiz.ch/index.cfm?Nav=110

FRANKRIJK - pluimvee
http://perso.orange.fr/volaillepoultry/expositions.html#expoF
FRANKRIJK – duiven
http://www.pigeons-france.com/rubriques/evenement/

DUITSLAND - duiven
http://www.vdt-online.de/main/index.html
* termine
DUITSLAND – pluimvee
http://www.bdrg.de/termine.shtml

GROOT BRITTANNIË – duiven
http://www.nationalpigeonassociation.co.uk/#/championshipshows/45274
85075
GROOT BRITTANNIË – pluimvee
http://www.poultryclub.org/SHStructure.htm



EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS 2008/2009

Europese Speciaalclub Shows voor Hoenders

23-26 okt. 2008, Brugge (België)  
Zijdehoenders en Zijdehoen krielen. 

01-02 nov. 2008, Hoya (Duitsland)
Hollandse Hoenders en Hollandse Hoen krielen.

21-23 nov. 2008, Keulen (Duitsland)
Rijnlander+ kriel; Phoenix+ kriel; Onagadori; Ko Shamo; Yamato Gunkei. 

12-14 dec. 2008, Enschede (NL)
Australorps en Australorp krielen. 

Europese Speciaalclub Shows voor Duiven seizoen 2008/2009

08-09 nov. 2008 Budapester Hoogvliegers, Debreciner Rollers und Felegyhazer 
Tuimelaars in Debrecen (Hongarije)
14-16 nov. 2008 Modena’s in Illkirch-Graffenstaden (Frankrijk)
21-23 nov. 2008 Kortsnavelige Meeuwen in Keulen (Duitsland) 

22-23 nov. 2008 Vinkduiven in Zschorlau (Duitsland) 

28-30 nov. 2008 Dortmund-VDT (Duitsland) 

Krulduiven, Figurita’s, Spaanse Kroppers, Engelse Kortvoorhoofd Tuimelaars, 
Russische Tuimelaars, Ringslagers, Libanonduiven, Arabische Trommelduiven.
12-14 dec. 2008 Oudhollandse Tuimelaars in Enschede (NL) 
10-11 jan. 2009 Székesfehérvárer-, Budapester-, Cegléder-,

Siebenbürger- en Timisoara Tuimelaar,  in Székesfehérvár (Hongarije)

Bron: Entente Europeenne

http://www.angora-vzw.be/Euroshow/Euroshow%202008.htm

http://www.beepworld.de/members22/gzv-hoya/

http://www.lvrr.de/landesschau.htm

http://www.oneto.nl

http://www.lvrr.de/landesschau.htm

http://www.gimpeltauben.com/site07.htm

http://www.rtzv-roteerde.de/vdt_schau_2008.htm

www.oneto.nl

http://www.entente-ee.com/

http://www.angora-vzw.be/Euroshow/Euroshow 2008.htm
http://www.beepworld.de/members22/gzv-hoya/
http://www.lvrr.de/landesschau.htm
http://www.lvrr.de/landesschau.htm
http://www.oneto.nl/
http://www.gimpeltauben.com/site07.htm
http://www.rtzv-roteerde.de/vdt_schau_2008.htm
http://www.oneto.nl/
http://www.entente-ee.com/




VOETBEVEDERING
Tekst en foto’s: Mick Bassett

Bij Duitse Kleurduivenrassen die zowel in voetbevederd 
als kaalbenig voorkomen, is het min of meer 
geaccepteerd dat de voetvederigen iets langere benen 
hebben (nooit langer dan ‘middellang’). Maar vanwege 
de voetbevedering en omdat deze duiven met hun 
benen in een iets andere ‘hoek’ staan, lijkt het juist of 
ze ‘lager gesteld’ zijn.  

Rechts: Neurenberger Zwaluw.

De term ‘laag gesteld’ heeft altijd betrekking op de 
stand van de benen en de horizontale, of bijna 
horizontale onderlijn van het lichaam. Het heeft dus 
niets te maken met de stand van het bovenlichaam, 
die nooit ‘gedrukt’ mag zijn, bij geen enkele van deze  
rassen.  
Een ‘diepe borst’ betekent ook niet dat de borst bijna 
de grond raakt, maar dat die vol en rond is, en goed 
naar voren gedragen, en meestal (maar niet altijd!) 
met een vrijwel horizontale onderlijn.

Rechts: Thüringer Zwaluw.

Als voorbeeld noem ik de zwarte Thüringer Zwaluwen, 
die vanwege een beperkte genenpool na enige jaren de 
neiging hebben om wat ‘gedrukt’ te staan met hun 
benen. Dit veroorzaakt ook een slechtere stand van de 
rest van het lichaam. De vaak toegepaste oplossing is 
om dan een Neurenberger Zwaluw in te kruisen; dat is 
een iets kleinere duif met iets meer kap, maar met de 
zelfde kleur en tekening, én voetbevedering. De benen 
hebben de gewenste lengte (zonder de voetbevering!) 
om de stand en type te verbeteren. 



Het grote Nederlandse 
duivengeneticaboek komt eraan !

Zoals de voorzitter van de NBS op de Algemene Vergadering 
van 14 juni 2008 reeds aankondigde, zal het boek over 
genetica bij duiven binnenkort ter perse gaan.
Dit fraai uitgevoerde werk, dat geschreven is door ing. Hein 
van Grouw en rijk geïllustreerd door Jan de Jong, is een 
standaardwerk op het gebied van genetica bij duiven. Het 
bevat 300 pagina’s en is bijzonder fraai uitgevoerd en 
gebonden in een harde band.

Het boek zal eind 2008/ begin 2009 beschikbaar zijn. De 
materie wordt in begrijpelijke taal en aan de hand van 
duidelijke, gekleurde illustraties behandeld en is een 
onmisbaar hulpmiddel voor iedere sierduivenliefhebber.

advertentie

Zoals bekend staat de NBS, onder voorwaarden, garant voor de financiële kant van dit boek. 
Eén van die voorwaarden is, dat er een minimaal aantal boeken wordt verkocht in de 
voorinschrijving. (Mocht het boek niet worden uitgegeven vanwege geringe belangstelling, dan 
worden alle betaalde gelden per omgaande teruggestort).
Als u het boek in de voorinschrijving reeds  bestelt, krijgt u een aantrekkelijke korting op de 
verkoopprijs, die na het verschijnen  € 47,00 (excl. verzendkosten) zal bedragen.

U kunt het boek bestellen door €  35,00 + € 3,65 voor porto- en verzendkosten  over te 
maken op de rekening van de NBS: 
Postgiro  455517  t.n.v.  NBS te Utrecht   o.v.v. “boek genetica”.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.  
De voorinschrijving sluit op 1 december 2008!
Zodra het boek verschenen is, wordt het u dan franco toegezonden.



VEEL KIPPEN EN WEINIG 
EIEREN?

Foto: Monique de Vrijer
Behalve de wel bekende factoren als hogere 
leeftijd van de kippen, de rui en het minder 
aantal uren met (dag)licht, zijn er ook nog 
andere zaken die de leg nadelig kunnen 
beïnvloeden.
Iets waar vaak te makkelijk over gedacht 
wordt, maar toch van invloed kan zijn op de 
leg, is de samenstelling van de lucht in het 
kippenhok c.q. nachthok. Stof, bacteriën en 
schimmels kunnen niet enkel nadelig werken 
hebben op de gezondheid van de kippen, maar 
ook op de gezondheid van de pluimveehouder 
(chronische bronchitis, longfibrosis, astma!) 
Gezonde lucht in het kippenhok hangt samen 
met de ventilatie, vochtigheidsgraad, de 
temperatuur, het bodemstrooisel, de hoeveel-

kippen in het hok en zelfs met de leeftijd van de kippen; opgroeiende 
kuikens en ruiende kippen geven veel meer stofdeeltjes, zoals u kunt 
begrijpen. Ook ammoniakdamp werkt nadelig op de gezondheid en dus 
de leg. Ammoniak ontstaat na afbraak van urinezuur door bacteriën en 
schimmels. Bij oplopende temperatuur en/of vochtigheid van het 
strooisel ontwikkelen zich meer micro-organismen met als gevolg meer 
ammoniakdamp in het hok, wat zeer irriterend is voor de luchtwegen. 
Regelmatig uitmesten dus. Goede ventilatie voorkomt o.a. condens, 
maar het strooisel los werken helpt ook mee om de boel droog te 
houden.

Andere oorzaken van slechte leg of (tijdelijk) stoppen met leggen, 
kunnen zijn: gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, te vette hennen, 
overplaatsing naar een ander hok, onrust door bijplaatsen van andere 
kippen en ongebruikelijke geluidoverlast.

Foto: Pauline van Schaik.
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BELANGRIJK NIEUWS OVER
KEURKAARTEN EN 

KLEINDIERENSPORTPROGRAMMA 
Sinds midden van de jaren ’80 in gebruik bij vele tientallen tentoonstellinghoudende verenigingen en 
organisaties. Ons sterkste punt is de service. Wat er ook gebeurt, uw show draait door. Wij hebben dit door 
de jaren heen bewezen door dag en nacht voor onze gebruikers klaar te staan, met onze telefonische 
helpdesk, of daadwerkelijke steun. 
Al zo lang, ruim 20 jaar, dat schept een band, respect en onderlinge loyaliteit. Onze service is er nog steeds 
en updates worden nog steeds gedaan. Voor het allerlaatste overzicht en een antwoord op al uw vragen: 
bezoek de technische website http://www.sabit.nl/kleindierensport/

NIEUW:
Met de laatste update van ons kleindiernsportprogramma kunt nu ook met de inktjet of laserprinter zelf 
uw beoordelings-kaarten printen, drie stuks (landscape) op een A-4 formaat, daarna door u zelf los te 
snijden. Zodra de definitieve versie is vastgesteld door de NKB, kunnen wij u ook de keurkaarten leveren 
voor de konijnen, met het nieuwe puntensysteem. Zelf printbare kaarten, die u tijdens het invoeren 
kunt aanpassen aan de betreffende groep.

U kunt natuurlijk ook nog onze vertrouwde voorgedrukte beoordelingskaarten met pin-feed voor de DOT-
Matrix printer in enkel- en tweevoud (carbonerend) blijven bestellen. 
Zoals u weet is de DOT-Matrix printer nog steeds de meest goedkope en betrouwbaarste printmogelijkheid. 
Of wij nemen het printen van de beoordelingskaarten van u over. U stuurt ons alle bestanden in een ZIP-
bestand toe en binnen 48 uur heeft u de beoordelingskaarten, verzendlabels en kopie-inschrijfformulieren 
weer bij u thuis. Makkelijker kunnen we het niet voor u maken.

Sabit, Eduard van Beinumlaan 50, 2343 MS Oegstgeest, (T/F) 071-7852670, (M) 06-52374557
post { at } sabit.nl kvknr Leiden: 28088054

VBC, Edelhertlaan 32, 2623 EL Delft, (T/F) 015-2612187, (M) 06-28201616.
vbc@xs4all.nl kvknr. Haaglanden: 27238315

http://www.sabit.nl/kleindierensport/
mailto:post@sabit.nl
mailto:vbc@xs4all.nl
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DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS
Nationaal Kampioenschap van de originele Spaanse

Pluimvee-, Duiven- en Konijnenrassen

Het 3e Kampioenschap van Spanje zal worden gehouden in:
Hipódromo de Son Pardo de Palma de Mallorca (ctra. de Soller)

op 21, 22 en 23 november 2008.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Federación Española de Avicultura, 
Colombicultura y Cunicultura, in samenwerking met de 

Associació d’Aviram de les Illes Balears.

Openingstijden:
Vrijdag 21 de november:

Van 9 tot 12 uur: bezoek van schoolkinderen
13 uur: officiële opening.

Van 16 tot 19:30 uur: open voor publiek
Zaterdag 22 november:

Van 9 tot 13:30 en van 16 tot 19:30 uur open voor publiek.
Zondag 23 november:

Van 10 tot 18:30 uur open voor publiek.
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