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Tekst en foto: Jan Lombard, 
Zuid Afrika.

Dit is een kunstwerkje, gemaakt
van kraaltjes geregen op ijzer-
draad; iets wat in Afrika veel
gedaan wordt. Maar dit is de 
eerste keer dat ik een beeldje in 
dit genre zie van een sierduif. 
Hoe vindt u deze Brünner
Kropper? Het is gemaakt in 
opdracht van de Zuid Afrikaanse
Brünner Kropper Club. De 
kunstenaar werkte enkel vanaf de 
standaard tekening. Ik ga nog
uitzoeken wie het gemaakt heeft, 
en of hij ook andere rassen kan
maken. We houden u op de 
hoogte.

Boven: Dit is het beeldje van de Brünner 
Kropper.

Rechts: Tekening door Jan de Jong (NL)

Links: De echte duif: een witte Brünner 
Kropper, duivin.
Eigenaar: B.J.L. v.d. Kloet, Nederland.
Winnaar op de Avicorni Show 2006. 
Foto: Archief Aviculture Europe.

HOE VINDT 
U DIT ?



AVICORNI
driedaagse manifestatie, van de beide 

‘Koninklijke’ verenigingen
AVICULTURA en ORNITHOPHILIA

19 t/m 21 dec. 2008 in de 
Veemarkthallen te Utrecht

Bij deze show is ondergebracht de Bondsshow NBS
én het Jongdieren-kampioenschap NBS 2008/2009

Per keurmeester zijn er daarom weer 2 erecertificaten te winnen

Gevraagd worden: Hoenders, Dwerghoenders, Siervogels, Oorspronkelijke Duivenrassen, 
Watervogels, Sierduiven, Konijnen en Cavia’s. 
Buitenlandse inzendingen zijn weer toegestaan.

Grote verkoopbeurs, Hanen keuring, de Spiegel 
en het grootste prijzenpakket van Nederland.

Veel stands en als vanouds veel internationale belangstelling.
Gratis Parkeren.

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

Inzenden en downloaden van inschrijfformulieren kan ook via 

websites: - –

Tijdens de UTRECHTSE DIERENDAGEN
wordt op zondag 21 december door VHM-Events de EXOKNAAG gehouden.

bruinrooijen@casema.nl
http://avicultura.sierduif.nl

http://avicultura.sierduif.nl www.ornithophilia.nl www.ter.nl

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


NIEUWE UPDATE van het HANENPROJECT OP DE 
AVICORNI SHOW 19 t/m 21 december 2008 in Utrecht 

internationale! Manifestatie:
HANEN 

van de (hoender)vleesrassen van de wereld
Er zal een speciale, feestelijke ruimte worden gecreëerd voor 
deze wereldshow van de hanen van de (hoender)vleesrassen. 
Er zit vanzelfsprekend een wedstrijdelement in; echter wel een 
bijzondere! De hanen zullen namelijk worden gekeurd naar hun 
nuteigenschappen, m.a.w. er wordt dus niet gelet op een krom 
nageltje of een beschadigd veertje. Alle betreffende 
speciaalclubs zijn inmiddels uitgenodigd om dit evenement te 
ondersteunen. Elke deelnemende club zal zelf een of twee 
afgevaardigde(n) benoemen om de hanen van hun ras op de 
gewenste nuteigenschappen te beoordelen. 

Er zijn al diverse ereprijzen beschikbaar gesteld, waaronder 5 kg hoogwaardig GARVO 
HANENKORREL voor de beste haan van elk vleesras, plaquettes van de NHDB, een bijzonder 
boek over hoenderrassen van Van Gink, boek Terre Madre/Slow Food; rozetten, bekers, en 
vele geldprijzen. Ereprijzen die tijdig toegezegd zijn, komen in het vraagprogramma. 
Anderen worden vermeld in de catalogus en op de website 
Ook het bijkomende randgebeuren is uniek: 
•Alle dagen: TWEE schilderijententoonstellingen met uitsluitend hanenschilderijen.
•Zaterdag: Diverse proeverijen van ‘gebraden haan’ en andere gerelateerde producten. 
•Zondag: Recepten van de proeverijen van zaterdag zijn beschikbaar.
De keuring zal zijn op vrijdag 19 december en is open voor het publiek. Het inschrijfgeld 
bedraagt slechts 2.50 euro per dier.
Voor alle verdere informatie en aanbieden van ereprijzen kunt u terecht bij:
Jan Willem Hondelink  of Kenneth Broekman 

http://avicultura.sierduif.nl

janwillemhondelink@hetnet.nl varsel@planet.nl

http://avicultura.sierduif.nl/
mailto:janwillemhondelink@hetnet.nl
mailto:varsel@planet.nl


Hanen van de volgende vleesrassen zijn welkom:

Nederlandse rassen
Chaams Hoen
Kraaikop
Noordhollandse Blauwe

Belgische rassen
Izegemse Koekoek
Mechelse Koekoek

Franse rassen
Bresse 
Crèvecoeur
Faverolles
Houdan
La Flèche

Roemeens ras
Naakthals hoen

Engelse rassen
Dorking
Indische vechter
Orpington

Duitse rassen
Bielefelder
Niederrhijner

Oostenrijkse rassen
Altsteirer
Sulmtaler

Amerikaanse rassen
New Hampshire
Plymouth Rock
Wyandotte
Jersey Giant

Staat uw vleesras er niet bij? Neem dan even contact op met 

Zie voor het tijdstip van openbare hanenkeuring en 
andere informatie 

janwillemhondelink@hetnet.nl

http://avicultura.sierduif.nl

mailto:janwillemhondelink@hetnet.nl
http://avicultura.sierduif.nl/


KEMPENSHOW  
Met steun van het Vlaams Interprovinciaal Verbond 

van Fokkers van Neerhofdieren vzw

Hoenders-Parkvogels-Watervogels-Sierduiven-Konijnen-Cavia’s

19 - 20 - 21 december 2008
Vrijdag :  17 - 22 u. 
Zaterdag : 9 - 22 u. 
Zondag :   9 - 17 u.

Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51, 2250 Olen, Belgie

In organisatie van: Pluiske Dessel, Kleinveebond Geel, Parel der Kempen Westerlo, Koninklijke Antwerpse 
Smierelclub Lier, Koninklijke Club De Prachtduif Turnhout, Kempische Pluimveevereniging Oostmalle, 
Kleinveebond Borgerhout.

Informatie voor deelnemers:
We vragen de fokkers om deze grootste show van de provincie Antwerpen te steunen met het inschrijven van 
enige van hun dieren. Zodoende speelt u niet slechts mee om het “ Kampioenschap van Vlaanderen”, maar 
steunt u ook het samenwerken van verschillende clubs uit de provincie Antwerpen. Wel heeft het bestuur 
besloten om het aantal dieren te beperken tot maximum 3000. Anders zal de kwaliteit van de tentoonstelling 
er op achteruitgaan en dat willen we niet. Het vraagprogramma plus inschrijfformulier kunt u nu al downloaden 
op waar straks ook online inschrijven mogelijk is.

Informatie voor bezoekers:
De Kempenshow vzw biedt u een mooie collectie dieren verdeeld in volgende 6 groepen: sierduiven, grote en 
kleine hoenders, park- en watervogels, konijnen en cavia’s. Sommige dieren zullen door de deelnemers te koop 
worden aangeboden.  De verkoop begint zaterdag vanaf 09.00 uur. Het aanschaffen van de dieren gebeurt via 
het verkoopbureau.  De dieren kunnen eveneens via het verkoopbureau afgehaald worden.  
In de hallen van Domein Teunenberg voorzien we een goed uitgeruste cafetaria met een ruim assortiment aan 
dranken en snacks.  Er is een gratis parkeerterrein rond de gebouwen.  Een wegbeschrijving en foto’s vind je 
op onze website op de pagina ‘Lokatie’.  Noteer de data zeker in uw agenda!

www.kempenshow.be

www.kempenshow.be

http://www.kempenshow.be/
http://www.kempenshow.be/


advertentie

De Noordshow is opgericht in 1976 door 
ongeveer 70 kleindierenverenigingen in de 
drie noordelijke provincies van Nederland.

Deze show, die jaarlijks gehouden wordt in de 
Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren, kon 
uitgroeien tot de grootste kleindierententoon-
stelling van Nederland doordat ieder jaar 
honderden vrijwilligers hun beste beentje 
voorzetten om de show te doen slagen. 

Bijna alle erkende rassen van zowel hoenders, 
dwerghoenders, konijnen, sier en watervogels 
zijn op de Noordshow aanwezig. 
De Noordshow is een nationale tentoonstelling 
met internationale deelname. De fokkers 
komen uit geheel Nederland, maar ook uit 
Duitsland en België. 

De N.H.D.B. brengt wederom de bondsshow 
onder bij de Noordshow. Tevens wordt tijdens 
de Noordshow sedert enkele jaren een aparte 
Jeugdshow georganiseerd. 

Tijdens de show zijn er ook talloze stands van 
clubs en verenigingen waar de bezoekers meer 
informatie over de rassen en dieren kunnen 
krijgen. Tevens vele standhouders met 
dierenbenodigdheden etc. 
Gemiddeld 15000 mensen bezoeken de 
Noordshow. 

Zie ook http://www.noordshow.nl/

http://www.noordshow.nl/


Advertentie

113. Rheinische Landes-
verbandsschau 

47. Colonia-; 39. Landesjugend- und 
21. Stammschau des Zuchtbuches 

Rheinland

22-23 NOVEMBER 2008 
MESSE KEULEN – DUITSLAND

EUROPESE SPECIAALCLUB SHOWS

Europese Clubshow van de 
Vechthoenders en -krielen

*
Europese Clubshow van de
Phoenix en Phoenixkrielen

*
Europese Clubshow van de Onagadori

*
Europese Clubshow van de

Kortsnavelige Meeuwen 

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

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


Prioriteit moet gegeven worden aan de watervoorziening. Dagelijks slepen de vrijwilligers met 12 flessen van 8 
liter water die ze van huis meenemen. Ook moet er doorgegaan worden met het afdoende afdekken van de 
nachthokken door middel van het aanbrengen van golfplaten. Overwogen moet worden of de vloer van de oude 
kiosken gecementeerd moeten worden of dat er een volledige betonplaat wordt aangebracht waar de kiosken op 
kunnen staan. (Feitelijk zijn die kiosken aan vernieuwing toe.)
Vervolgens moet er weer grind/kiezel aangevuld worden (zowel tegen het stof nu als straks tegen het water).
Ja, wij weten het, TEVEEL WENSEN EN TE WEINIG FINANCIËLE MIDDELEN.

advertentie

Maar we kunnen toch blijven dromen/hopen ?
Onze donateurs hebben ons al veel hulp gegeven en daar zijn wij 
dankbaar voor. Toch hopen wij dat ook u nog even met ons mee 
denkt en mogelijk iets weet te organiseren in de vorm van een 
BBQ party, een gesponsorde wandeltocht, een verjaarspartijtje… 
u kunt het mogelijk zelf nog beter invullen. Het zou allemaal iets 
kunnen opleveren voor de hulp aan "onze honden". 
* Wij ontvangen GEEN subsidie van lokale of landelijke overheid.
* Wij hebben ca 60 leden, die elke maand een bedrag doneren. 
* Wij kunnen uw steun hard gebruiken! 
Help ons, zodat wij voor de honden kunnen zorgen. Word lid, 
donateur of doe een gift. Voor minder dan de prijs van een kop 
koffie per dag, kunt u ons hiermee helpen. 

Kijk voor alle informatie op onze website 

GOED NIEUWS UIT SPANJE VAN A.P.A.RI.V.

A.P.A.RI.V. - letterlijk de Stichting Bescherming Dieren te 
Rincon de la Victoria - is een dierenopvang nabij Malaga in 
Spanje. Na een lange tijd van onderhandelen is het bestuur van 
A.P.A.RI.V. er in geslaagd om een meerjarig contract af te 
sluiten voor de huur van het land waarop de hondenopvang is 
gevestigd. Voorheen een jaarlijks gevecht met de eigenaar om 
een jaartje extra te krijgen, maar die tijd lijkt nu voorbij. 
A.P.A.RI.V. kan blijven zitten tot 2014 voor de prijs van 1000 
euro per jaar. Eindelijk kunnen we nu plannen maken om tot 
verdere verbetering van de hokken te komen.

http://www.apariv.org/

http://www.apariv.org/


advertentie

Internationale 
Clubtentoonstelling

van Cochins, Brahma’s 
en Brahmakrielen

te Schüttorf-Duitsland

In het Kleintierzüchter-Zentrum, 
Eichenstrasse te Schüttorf.

Sluiting inschrijving: 2 nov. 2008
Inkooien: 28 nov. 12.00-21.00 uur
Keurdag: 29 nov.
Opening: 29 nov. 15:30 uur
Uitkooien: 30 nov. Vanaf 14:00 uur.

Tentoonstelling open:
Zaterdag 29 nov. Van 14 tot 18 uur.
Zondag 30 nov. Van 10 tot 14 uur.

Fokkersavond:
Zaterdag 29 nov. Vanaf 19 uur in 
het Kleintierzüchter-Zentrum.

Inschrijfformulieren en alle verdere 
informatie via website 
www.rgzv-schuettorf.de
of email dietrich.kroener@ewetel.net

http://www.rgzv-schuettorf.de/
mailto:dietrich.kroener@ewetel.net


Persbericht Ned. Belangenvereniging van Hobbydierhouders, 28 september 2008.

Chippen mag van ‘Europa’ 
NBvH verheugd over doorbraak

Schapen en geiten die na 31 december 2009 worden geboren, hoeven niet langer twee oormerken, maar 
slechts één oormerk in. Ter vervanging van het tweede oormerk is een chip, ofwel injectabele transponder, 
toegestaan. Dit blijkt uit nieuwe regels van de EU. De chip mag alleen worden ingebracht bij schapen en geiten 
die in Nederland blijven.

“Een doorbraak, maar we zijn er nog niet”, vindt Christine Bijl 
van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydier-
houders (NBvH). Vanwege de voorgeschreven afleesafstand 
zal de chip vooralsnog aanzienlijk groter moeten zijn dan de 
gebruikelijke voor honden, katten en paarden. Vijf jaar lang 
heeft Bijl in Den Haag en Brussel gelobbyd voor het chippen 
van geiten en schapen. “Nu is dan eindelijk in Brussel groen 
licht gegeven voor injectaten. De schapen en geiten moeten 
weliswaar behalve de chip nog altijd één oormerk in, maar 
dat is toch een winst van vijftig procent’’, zegt ze na lezing 
van de zojuist gepubliceerde gewijzigde EU-verordening 
identificatie schapen en geiten.
De NBvH ijvert al jaren voor een diervriendelijke en 
fraudebestendige vorm van identificatie van schapen en 
geiten. De chip voldoet in dit opzicht het beste, aldus Bijl. 
Vooral dierhouders die hun dieren niet exporteren, zullen blij 
zijn met de nieuwe EU-verordening, verwacht ze. De NBvH
zal zich ervoor blijven inzetten dat de dieren geheel zonder 
oormerken door het leven kunnen. Bijl: “Als tussenstap 
proberen we nu voor elkaar te krijgen dat het verplichte 
oormerk er pas in hoeft als de dieren het erf verlaten.’’ 
Zie: http://hobbydierhouder.nl/content/blogcategory/20/35
Christine Bijl, secretaris NBvH
info@hobbydierhouder.nl
www.hobbydierhouder.nl

http://hobbydierhouder.nl/content/blogcategory/20/35
mailto:info@hobbydierhouder.nl
http://www.hobbydierhouder.nl/


UNIEK!

Serama rasboekje

advertentie

Een aantal Seramaliefhebbers
van het eerste uur gunt de lezer 
een kijkje achter de deuren van 
hun Serama Paleizen. Ruim 330 
kleurenfoto’s illustreren het 
verhaal van dit bijzondere kipje. 

Data: liggend A5, 96 pagina’s binnenwerk, geheel in kleur, > 330 kleurenfoto’s, 
paperback, cover geplastificeerd. Prijs: 15,75 euro exclusief verzendkosten.

Zie voor meer info en www.seramaclub.nlwww.tuinvee.nl

http://www.tuinvee.nl/
http://www.seramaclub.nl/


Persbericht
Zwlle, oktober 2008

Jan Terlouw op WERELDDIERENDAG actief voor hobbydierhouders

4 oktober 2008 opende Jan Terlouw de volledige vernieuwde website van de 
Stichting Bescherming Hobbydierhouders Nederland door middel van een 
symbolische handeling, verricht vanuit Twello.

Om 09:00 uur verrichtte Terlouw de openingshandeling en maakte daarmee de website toegankelijk voor
het publiek. Hiermee gaf Terlouw een belangrijk teken richting de grote groep ongeorganiseerde
hobbydierhouders in Nederland die nog niet van het belang van een gedragscode op de hoogte zijn.
Deze code moet zorgen voor maatschappelijk geaccepteerde richtlijnen bij dierziekte uitbraken en de
bestrijding hiervan. Iedere eigenaar, van het hobbymatig houden, van dieren kan mee participeren aan de 
gedragscode. De vernieuwde website biedt hiervoor via de interactieve toepassingsmogelijkheden de ideale 
gelegenheid aan hobbydierhouders van schapen; geiten; kippen;varkens; pony’s, etc.

Gedragscode
Jan Terlouw motiveert de SBHN door te gaan op de ingeslagen weg. De weg van samenwerking met
een ieder die van dieren houdt. Zijn uitspraak: ‘Ervaringen uit het verleden zijn het fundament voor onze 
toekomst’ waarbij het uitgangspunt moet zijn “Eendracht maakt macht” geeft de contouren aan voor 
realisatie van de gedragscode voor houders van landbouwhuisdieren. Ook is Terlouw als hobbydierhouder
tegen het onnodig doden van gezonde dieren en voor burgerlijke gehoorzaamheid. In samenspraak met de
commerciële veehouderij en de overheid moet de gedragscode de status geven dat acceptatie en
respect oplevert aan de 500.000 hobbydierhouders in ons land.

De website
Op de website www.sbhn.nl vindt de hobbydierhouder alle informatie waar behoefte aan is in het hobby-
matig houden van dieren. Door de geactualiseerde geheel vernieuwde site kan de hobbydierhouder zijn of 
haar kennis uitbreiden en geïnformeerd blijven over het huidige en aankomend beleid van de overheid.

http://www.sbhn.nl/
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