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Voorwoord
Wat gaat de tijd toch snel, want erg vlug is er weer een jaar voorbij gegaan.
Een jaar met hoogte- en dieptepunten.
Een hoogtepunt van het afgelopen jaar was zeker de Europese show die
gehouden werd in het Franse Colmar.
Er waren daar gelukkig aardig wat van onze leden aanwezig waarvan sommige
zelfs met hun dieren. Met hele hoge predikaten voor o.a. Luc Kerkhofs en Taco
Westerhuis. De sfeer was goed al was het erg jammer dat Duitsland zee r
slecht vertegenwoordigd was.
De ledenvergadering van de Europese welke gehouden werd op zaterdagmiddag
verliep niet geheel zonder ruis. Iets meer overleg in de toekomst over de te
voeren agenda is dan zeker een must.
In Keulen is het ook wel eens drukker geweest dan het afgelopen jaar, Vele
fokkers bleven weg en ja dan vallen de aantallen niet mee.
Dat was ook zo met de predikaten en daaraan zal zeker gewerkt moeten
worden. Er zal op de zelfde lijn gekeurd moeten worden anders heeft spelen
daar geen zin. Daar is het inschrijfgeld te hoog voor.
Huub Mertens deed het er in ieder geval erg goed, net als wedero m Taco
Westerhuis. Maar waar doet hij dat niet.
Maar laten we hopen dat het dit jaar weer eens een ouderwetse Keulen te zien
zullen krijgen. Met vooral veel van onze rassen.
Ook op onze eigen clubshow was het geen fee st dit jaar, er waren zeker in de
kortsnavels weinig dieren ingezonden. Bij de Italiaanse meeuwen deed Han van
Doorn het erg goed. Voor hem was het denk ik een prima jaar, maar hij laat dan
ook door heel het land zijn dieren zien.
De komende clubshow zal in het teken staan van ons jubileum. Met wat extra
prijzen hopen we dat er dan meer zal worden ingezonden. En het is een week
eerder dan verleden jaar en dat is maar een week later als dat vroeger
Avicultura werd gehouden. Dus dat het te laat is valt denk ik wel mee. Denk
maar aan het koude voorjaar dat bracht toch ook niets.
Wat de standaards van onze clubrassen aangaat zijn we eigenlijk klaar met de
Oosterse meeuw en moet dat nu in de aanstaande Haus Düsse een vervolg
krijgen in de andere rassen. Dat het echte r niet zo vlot gaat daar zijn we we l
achter. Maar we houden hoop.
We zullen ons als club ook moeten beraden wat te doen met het organiseren van
de Europese in 2012. Dit nadert snel en we zullen dan een locatie moeten
hebben liefst met een show erbij en wel in oktober. En bijvoorbeeld inbrengen
van de dieren op vrijdagavond en sluiten op zondag. Dat is allemaal nogal wat en
ik weet nu even niet zo een show. Maar denk met ons mee en laat het a u b
weten.
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De afgelopen winter was het ineens schrikken toen Tabe Kooistra met de
medede ling kwam dat het niet goed was met zijn gezondheid. En al snel werd
het duidelijk dat er geen hoop mee r was. Toen dan ook 20 maart he t
telefoontje kwam dat hij was overle den was eigenlijk de reactie vol ongeloof
dat het allemaal zo snel kon gaan. Eigenlijk zo jong nog, hij was pas 63 en zou
binnenkort met de vut gaan. De uitvaart was heel indrukwekkend en er waren
veel duivenvrienden en boksvrienden aanwezig. Groot was de verslagenheid.
We zullen hem in de club keihard missen.
Verder hoop ik dat het komende jaar u allen toch wat meer op de show te zien
zal zijn met uw dieren. Want dat zal toch ons doel moeten blijven.
Met elkaar praten over onze dieren en er samen plezier aan beleven.
En tot slot Han jij weer bedankt voor het leesplezier.
Wim van Zijl.

Beste Meeuwduivenliefhebbers,
Vandaag te warm om buiten te zitten! Dan maar het voorwoord op papier
zetten, iets dat ik dit jaar steeds maar uitstelde.
Ik fok met verschillende diersoorten en juist bij de meeuwduiven lukt het dit
jaar van geen kanten. Bij de waterslagers (zangkanaries) heb ik de kweek
voortijdig stopgezet. Zoals de voorgaande jaren 1 00 ringen bestelt, me t de
gedachte dat ik die toch nooit opgeringd krijg. Dit jaar, begin juni zag het er al
naar uit dat ik een luxe probleem zou krijgen. Ik zal noodgedwongen met ringen
van vorig jaar moet ringen. Dan maar stilaan geen mannen meer bij de popjes
gezet, hoewel deze blijven leggen als kippen. Zelfs in een onhandig klein
eetbakje weten ze zicht te wurmen om een ei te leggen.
En in het duivenhok! Postduiven leggen goed en produceren prachtige jongen.
Birmingham rollers en Belgische tuimelaars doen het eveneens goed. Maar die
Vlaanderse Smierels en dan in het bijzonder de kruisingen om witbanden te
kweken blijven teleurstellen, de ene ronde na de andere. Zelfs ondergeschoven
postduiven brengen ze niet tot speenklaar. 10 dagen voeden is voor hen al meer
dan genoeg want dan duwen ze de jongen uit de nest en 2 dagen later liggen en
al weer eieren. Steeds maar proberen de meeuwduiven te verleggen, in de hoop
dat er geschikte jongen groot worden en er goed materiaal komt om de creatie
van de witbanden verder te zetten.
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Maar van al de jongen denk ik dat er maar één jong goed genoeg is, om mee
verder te werken. Wel is het leuk dat ik een bruin ongebande Vlaanderse
Smierel gekweekt heb, ook een nieuwe verschijning in de sierduiven wereld,
hoewel het niet de bedoeling was deze kleurslag te maken.
Gelukkig hoor ik van andere leden van onze club dat het niet overa l komme r en
kwel is.
Ook bij hen zijn er leden die al hun bestelde ringen om een pootje hebben
kunnen schuiven. Gelukkig kunnen we deze nog wel bij bestellen. Zo hopen we
veel mooie duiven op de shows te zien.
Even terugkijken op de activiteiten van 2009:
Buiten de algemene voorjaarsvergadering hebben we 2 hoogtepunten gehad.
Op zaterdag 5 september hadden we de jongdierendag. Een boeiende
bijeenkomst waar we uitkijken naar de juweeltjes die door onze
collega(concurrent) fokkers in de kooien gebracht worden. Elk jaar is dit de
bijeenkomst waar ervaren en minder ervaren duivenfokkers van elkaar en van
de aanwezige keurmeesters kunnen leren. (zie verslag verder in dit bulletin.)
Voor de jaarlijkse tentoonstelling hebben we opnieuw van de sfeer op een echte
duivententoonstelling kunnen genieten. Veel liefhebbers uit België en
Nederland zakten af naar Lint om hun beste duiven tentoon te stellen op de
tentoonstelling van de Meeuwduivenclub die ondergebracht was bij de Luxeduif
Mechelen.
Een waar duivenfestijn waar de afwezigen ongelijk hadden.
Maar om dit goed te maken, krijgen ze een tweede kans (en een derde in 2011 ).
We zullen in seizoen 201 0 weer gebruik maken van deze tentoonstelling om
onze clubshow onder te brengen. We hopen dat er nog meer liefhebbe rs hun
weg vinden naar Lint. Dus op 4 en 5 december zitten alle mooie meeuwduiven
hun kwaliteiten te showen in de hokken in Lint, afspraak?! Als voorbe reiding
hierop verwachten we ze echter ook op de jongdierendag van 4 september in
ons clublokaal te Grobbendonk. Hier zullen we op het Amerikaanse systee m de
verza melde Meeuwen gezamenlijk bespreken.
Veel aangename uurtjes met dit bulletin; dat weer door Han van Doorn tot een
te bewaren document wordt samengesteld.
Free Hasselman.
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Tabe Kooistra overleden
Vreselijk geschrokken zijn we, toen we hoorden dat Tabe op zaterdag 20 maart
was overleden. Zo snel, zo ongelooflijk en zo moeilijk te bevatten. Op onze
voorlaatste vergadering in de Scantri Hal zat hij, hoewel hij al ziek was, nog zo
monter achter de bestuursta fel.

Tabe met één van zijn favoriete rassen: de Oosterse Meeuw

Toen Jan van Schaffelaar in Barneveld in 1482 van de toren zou springen, riep
hij uit: " al ware de dooth op de lippen, dan verlieze men nog sijne courage niet" .
Een uitdrukking die geheel van toepassing was op Tabe. Courage had hij!
Tot het laatst toe onderhield hij zich met een ieder, met als afsluiting het door
zijn boksclub " Olympia" georganiseerde boksgala in Leeuwarden.
Dat hij ons hierna zo snel zou verlaten was wel zeer onverwacht.
We hebben Tabe leren kennen toen hij als jongetje van ongeveer 1 2 jaar de
aardappelschillenboer hielp de schillen bij ons vandaan te halen. Elke week weer
bleef hij dan met bewondering naar onze Oosterse Meeuwen kijken. Een paar
jaar later schafte hij ze aan en ging hij er mee fokken. Ook werd hij lid van de
Friesche Sierduiven Club en ging met zijn dieren meedoen aan de
tentoonstelling. Later in de tachtiger jaren kwamen daar ook Chinese Meeuwen
bij, welke toen door de toenmalig voorzitte r E. de Ham uit Denemarken werden
meegebracht.

6

Na eerst de Nederlandse tentoonstellingen te hebben bezocht volgden al gauw
bezoeken aan grote shows in het buitenland. Elk jaar ging er een inzending naar
Keulen waar de clubshow van de Europese Meeuwenclub werd gehouden. Daar
bleef het niet bij en werd er met andere leden van de FSC dieren ingezonden
naar Leipzig en behaalde hij met een blauwgeschubde Blondinette doffer de
hoogste titel van " Europameister".
Ook met zijn Chinese Meeuwen behaalde hij goede resultaten en zette hij als
voorzitter de Chinese Meeuwen Club weer op de rails.
Als echte vogelman fokte hij met wildzangvogels, zoals met Zanglijsters en
Putters, en had daarnaast ook oorspronkelijke duiven.
Sportman als hij was leidde hij de boksclub " Olympia" en trainde zijn pupillen
met overgave, hetgeen menige overwinning opleverde en hij zoon Sjouke
driemaal Nederlands Kampioen bij de junioren maakte. Hij vond de bokssport
een edele sport, want, zo zei hij; " het was beter te geven dan te ontvangen".
Veel interesse had hij voor honden. Elke dag was hij met zijn Doberman in de
natuur op pad en genoot hiervan. Frisse lucht en een alerte hond naast zich,
daar genoot hij van. Zeker nu de natuur zich aan het ontplooien was met haar
bloemenpracht. Hij hield ook van bloemen.
Wat was hij trots dat hij pake en Hinke beppe was geworden van de tweeling
Rawin Tabe en Zoë Catharine.
Catharinus en Janine, wat hebben jullie he m dit prachtige feit nog mee kunnen
laten beleven en genieten!
Van hem zelf hoorden we van zijn ziekte, het sloeg in als een bo m. Toch blee f
hij doorgaan en zelfs op maandag 18 januari toen hij, sinds ve le jaren en late r
zou blijken voor de laatste keer, bij ons kwam theedrinken en we nog zeer
geanimeerd hebben zitten praten.
Hetzelfde gold de reis naar de " Champion Show" op vrijdag 29 januari in
Utrecht, waar hij afscheid wilde nemen van zijn duivenvrienden. Ook werden de
daar aanwezige Oosterse Meeuwen nog nauwkeurig bestudeerd.
De rouwdienst werd door onnoemlijk veel mensen bijgewoond. Een achttal
sprekers roe mden zijn kwaliteiten.
Tabe zijn vrouw voerde als eerste he t woord en vroeg zich af hoe zij nu verder
moest zonder haar man, vriend, steun en toeverlaat. Tabe jr. zei dat hij en zijn
2 broers hun vader en hun grote vriend nu moesten missen.
Klaas de With, voorzitter van de FSC, roe mde Tabe o m zijn prettige omgang
met een ieder en noemde he m een mensen mens, waar je op kon bouwen. Als
bestuurslid van de FSC ve rzorgde hij de PR en deed dat met vee l inzet. Hij
voegde daaraan toe dat door zijn overlijden er een leegte is ontstaan in de FSC.
Luc Kerkhofs uit België en voorzitter van de Europese Meeuwen Club bedankte
hem voor zijn vriendschap en zei dat hij bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de
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EMC zeker gemist zal worden.
Mevrouw Ds. M. Hulzebos had e rvaren uit de gesprekken met de fa milie hoe
Tabe in het leven stond en hoe hij handelde in hoop, liefde en geloof. Zij
besloot haar toespraak met te zeggen dat hij nu was geborgen in de genade van
God.
Als stadsdee lbeheerder, zo vertelde de afgevaardigde van de Gemeente
Leeuwarden, viel zijn accurate werkwijze op en sprak hij de taal van de mensen
uit de wijk en bouwde daarmee respect op.
De Hr. Y. Hof sprak als afgevaardigde van de Kinologenclub en namens de
organisatie van de Internationale Hondenshow, welke e lk jaar tijdens de
Paasdagen in Leeuwarden wordt georganiseerd. Hij vertelde dat Tabe intertijd
zich had te ruggetrokken, maar toen he m wee r we rd gevraagd om mede leiding
te geven aan dit grote gebeuren, hij na overleg met Hinke, hiertoe direct
bereid was gevonden. We konden hem niet missen met zijn kwaliteiten. We
moeten nu toch zonder hem verde r en zullen he m ontzettend missen , zo besloot
de Hr. Hof.
De Hr. Van Halderen, namens de Nederlandse Boksunie, sprak uit, veel
waardering te hebben voor zijn natuurlijke leiderscapaciteiten, en hoewel hij
het niet altijd met Kooistra eens was, had hij respect voor de wijze hoe hij
voor zijn mening uit kwam.
Als laatste spreker vroeg hij alle aanwezigen in de zaal te gaan opstaan en een
applaus te willen geven voor de persoon van Tabe Kooistra.
Daarna werd aan de laatste reis van Tabe begonnen. Door 65 leden van zijn
boksschool " Olympia" , waarvan Tabe voorzitter en trainer was, werden wel 70
bloemstukken en boeketten naar de auto's gedragen om hem naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats in Giekerk bij Leeuwarden te brengen.
Je was innemend, kleurrijk, realist en recht door zee! We zullen je missen!
Tabe; bedankt voor jouw fijne vriendschap! Rust zacht!
We wensen Hinke, Tabe jr., Catharinus, Sjouke, Martine en Janine alle sterkte
en moed toe voor de komende tijd.
Geert de Vries Jr.
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Verslag Clubshow keuring van de Meeuwenclub
op de Champion Show 2010 te Utrecht
Als gevolg van het zwaar tegenvallende resultaat bij de inschrijving van de
kortsnavelige Meeuwen op de NBS Bondsshow te Utrecht bestond de keuring
uit bijna evenveel middensnavelige Meeuwen (36 stuks) als kortsnavelige
Meeuwen (38 stuks).
Het werd voor mij dan toch nog een bijna volle keuring, voor onze club op de
ietwat late showdatum (4 e weekend van januari). Dit is geen excuus, echter
gezien de laatste ontwikkelingen bij de kortsnavelige meeuwen kan dit euvel wel
eens een langdurig probleem worden, zeker o mdat de datu m in de toekomst niet
veel soelaas toelaat.
De keuring begon met 1 4 Akener Lakschildmeeuwen. Dit ras heeft zich in ons
land goed ingeburgerd en werd in alle 3 erkende kleurslagen geshowd. Ondanks
dat dit ras geen proble men kent met de opfok van jonge dieren is het toch nog
een groot probleem o m geschikte showdieren voor te brengen als gevolg van de
extree m hoge eisen die naast type en kopkwaliteiten gesteld worden aan de
tekening, nl. 8 tot 1 0 witte slagpennen en tenminste 7 gekleurde duimve ren.
Hierbij komt ook nog dat de intensiviteit van de kleur en de hoeveelheid lak als
gevolg van het aantal “schmalzkielen” (vetschachten).
Direct de eerste Akener, een oude zwarte doffe r, had een prima type, mooie
lange zgn. eierkop, intensief van kleur met prima tekening. Kon in lak iets beter
(96 punten) en werd in de keuring ook de beste Akener. Proficiat voor de
Combinatie Van Dijk. Bij de overige zwarten moest de kleur en de lak bete r
zijn.
Bij de roden was de intensiviteit van de kleur en de lak niet het problee m. De
meeste dieren hadden een lang showseizoen achter de rug en dat begon
merkbaar te wo rden. Vooral de oude duivin van Fred van Apeldoorn is een fraai
exemplaar, echte r de ze werd reeds kaal bij de neuswratten, waardoor een
hoger predikaat niet haalbaar was (95 pnt). Zijn rode jonge duivin belooft voor
de toekomst nog veel goeds. Ook de jonge doffer in kooino. 6617 had zeker 96
punten gekregen wanneer hij schoner was voorgebracht. Jammer.
Slechts 2 ge len. Van goede kwaliteit was de jonge doffer. Jamme r genoeg ook
niet schoon en 11 staartpennen, vandaar 92 punten.
1 8 Oud Duitse Meeuwen. Dit in ons land populaire ras heeft genoeg liefhebbers
echter gezien hun aantal te weinig inzenders voor de bondsshow. Vooral in de
kleurslag blauw zwartgeband hebben we in ons land genoeg kwaliteit om ook
internationaal aardig mee te draaien.

9

Fraaiste Akener Lakschildmeeuw
zwart, doffer oud, 96 punten
Inzender: Combinatie Van Dijk

Fraaiste Oudduitse M eeuw
blauwschild zwartgeb, doffer oud, 96 p
Inzender: G. van Mierlo

Fraaiste Meeuw van de clubshow en
tevens fraaiste Afrikaanse Meeuw
wit, doffer jon g, 97 punten
Inzender: Martin Tref fers

Fraaiste Anatolische Meeuw
zwart, duivin oud, 95 punt en
Inzender Tac o Westerhuis
Foto’s: Ronald van Dijk

Dit was nog niet het geval met de 4 jonge zwarte Oud Duitse Meeuwen. De
opmerkingen zoals: gevulder in voorkop, meer snavelhoek en intensiever in kleur
verhinderde hogere puntenaantallen.
De 4 oude doffers, in blauw zwartgeband, waren van een zeer goede doorsnee
kwaliteit. Geen dier kwam onder de 95 punten. G. van Mierlo trok hier aan het
langste eind (2x 96 punten).
Ook bij de duivinnen ging hij voorop met 2x 95 pnt. Zijn jonge duivin in deze
kleurslag, 96 pnt, belooft voor de toekomst nog veel goeds. Op een goede
tweede plaats de Co mbinatie Van Dijk. In deze kleurslag miste ik de dieren van
G. de Vries Junior. Wat de reden hiervan was is mij niet bekend.
De overige andere kleurslagen waren van de Co mbinatie The Pigeon. Wensen
wat betreft: gevulder in bovenkop, ro zetten hoger aangezet, waren de
voornaamste wensen die een hoger puntenaantal verhinderde. De oude doffer in
de AOC-klasse van genoemde Combinatie bracht het tot 95 punten.
8 African Owls in de kleurslagen wit, zwart en één in zwartbont waren van een
uitstekende kwaliteit. Martin Treffers was de grote winnaar in dit ras.
In wit een oude witte duivin: prima in type en uitstekende kopkwaliteiten,
jammer iets kaal bij de neuswratten en jabot. De jonge witte doffer had
perfecte kopkwaliteiten. Als men nog iets aan te me rken had aan dit dier, dan
was het dat hij iets voller in borst kon. Echter, hij was nog jong. Uitmuntend is
97 punten en géén 1 00. Dit was in mijn keuring het beste dier en dus ook één
van de Certificaat winnaars. Naderhand werd deze vogel de beste Meeuw- of
Structuurduif van de show. Proficiat.
De oude zwarte duivin had een perfect type en ook een geweldige kop. Echter
de stand te vlak en moest intensiever in kleur.
Nog altijd van dezelfde fokker een geweldige als zwartbont ingeschreven
duivin. In type, stand en kop de allerbeste African Owl, echter jammer genoeg
was de kleurverde ling voor bont niet in orde. Ze leek meer op een te bonte
Anatoliër. Echter al me t al een zeer waardevolle duivin voor zowel bij de
African Owls als bij de Anatoliërs.
3 Anatolische Meeuwen van onze nieuwbakken keurmeeste r Taco Westerhuis.
Van harte gefeliciteerd hiermee en voor de toekomst een goede
clubkeurmeeste r.
Er zijn in Europa en ook daarbuiten maar enkele fokkers van dit ras en hij staat
reeds zijn mannetje. Met de oude duivin en een jonge doffer behaalde hij 95
punten. Beiden moesten gevulder in kop en iets intensiever in kleur.
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Fraaiste Oosterse Meeuw Satinet
bruin gezoomd, du ivin oud, 96 punten
Inzender Geert de Vries Jr.

Fraaiste Oosterse Meeuw Blondin et
zwart gezoomd, doffer jong, 96 pu nten
Inzender Willem van Zijl

Fraaiste Barbarisi Meeuw
rood, duivin oud, 96 punten
Inzender Martin va n Uden

Fraaiste Duitse Kl eurstaartmeeuw
zwart, doffer oud, 96 punten
Inzender Tac o Westerhuis
Foto’s: Ronald van Dijk

3 Duitse Kleurstaarten, eveneens van Taco Westerhuis. Dit ras heeft ook maar
weinig liefhebbers en wordt meestal te zamen gehouden me t African Owls en
Anatoliërs. De koppen zijn niet te vergelijken met die van de African Owls. Ze
zijn meestal iets ovaler in kop en zijn ook forser in type.
De oude duivin moest iets gevulder in voorhoofd (96 pnt) en de oogrand even
fijner. Ze was de beste van de zeldza me rassen.
Slechts 1 3 Satinetten, waarvan ook nog eens 3 stuks absent, is wel een
dieptepunt.
1 jonge Bluet duivin waarvan de voorhoofdsvulling iets voller moest en de
banden schoner (94 pnt). De enige blauwgeschubde moest langer en voller in
voorhoofd en had ook nog een spleetpen in de staart. Beide dieren van Jarno
Verlaat.
De beide Brunet doffers waren van G. de Vries. De eerste was wat lang in
achterpartij en de schubbing regelmatiger. De tweede had fraaie
kopkwaliteiten. De grondkleur moest schoner en de kap hoger aangezet. Beide
95 punten.
De beide zwartgezoo mden waren van Jos Bruggeling. De jonge doffer was bont
in buik, zoming regelmatiger en de grondkleur schoner. De jonge duivin moest in
voorhoofd gevulder, stand opgerichter en de grondkleur schoner.
De bruingezoomden waarin men meesta l wel enige topdieren in kan vinden vielen
ook tegen. Veel opmerkingen zoals: regelmatiger in zoming, grondkleur schoner,
donker op vleugelbogen, witte vleugelboog en korter in achterpartij. Kale
plekken en ook nog meer vulling in voorhoofd. Dit alles verhinderde hogere
puntentotalen. In kooino. 6663 zat de beste Satinet. De oude duivin van G. de
Vries kreeg 96 punten.
11 Blondinetten. Twee blauwe met witte banden. In kwaliteit hebben we deze
wel bete r ge zien. In ondersnavel waren beide dieren te zwak. De showconditie
moest ook beter.
De beide oude blauwgeschubde waren van een bete re kwaliteit. De eerste
moest e ven beter in ondersnavel (95 pnt) en de tweede moest even beter in de
staartspiegels. Beide dieren hadden goede kopkwaliteiten met een uitstekende
schubbing en dito grondkleur. Deze vogels waren van Jan de Jong. De jonge
doffer van Jarno Verlaat moest gevulder in voorhoofd.
De beide bruinzilvergeschubde doffers van dezelfde fokker waren van goede
kwaliteit. De oude doffer moest wat langer in voorhoofd en de snavelpartij
beter meelopen (94 punten). De jonge doffer had maar een kleine opmerking:
even gevulder in voorhoofd (96 punten).
4 Zwartgezoomde Blondinetten van Willem van Zijl en Jos Bruggeling waren de
laatste bij de Oosterse Meeuwen. De eerste oude duivin moest beter meelopen
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in de snavelpartij (95 pnt). De jonge doffer was nog zeer jong en nog niet
geheel klaar met de rui (laatste 2 slagpennen). Deze doffer belooft vee l voor
de toekomst. Alleen de op merking intensiever in oogkleur had zeker met de rui
te maken. 96 Punten was zijn loon en de tweede Certificaat winnaar en dus ook
de beste Ooste rse Meeuw. Proficiat. Beide laatste waren van W. van Zijl. De
beide jonge duivinnen waren van Jos Bruggeling. De eerste moest gevulder in
voorhoofd, iets scheiding in halskraag en de zoming even bete r (94 pnt). De
tweede moest eveneens iets gevu lder in voorhoofd en de kleur even be ter (95
pnt).
4 Barbarisi Meeuwen. Dit voor ons land nog jonge ras ziet men tegenwoordig
regelmatig op tentoonstellingen en is een ware blikvanger, vooral door zijn
typische tweesoortige koptekening.
Deze koptekening is foktechnisch beter vastgelegd dan bij de Turbiteens. Deze
tekening heeft veel overeenkomsten met die van laatstgenoemd ras.
Omdat dit ras “ makkelijker” is in de fok dan de kortsnavelige Turbiteens nl.
geen voedsterduiven, kan dit ras wel eens meer aanhangers krijgen.
Alle 4 dieren kwamen uit de stam van Martin van Uden. Hij liet een fraaie rode
duivin zien (96 punten). De enige opmerking was iets voller in bovenhoofd.
Gezien de resultaten van de 3 andere dieren (94 pnt), blijkt dat hij reeds een
aardig stammetje heeft opgebouwd.
Theo Rijks.
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Verslag van keuring van de Italiaanse Meeuwen
op de Clubshow bij de Championshow
Door het grote aantal midsnavelige meeuwen, die waren ingezonden, zijn de
Italiaanse meeuwen door mij gekeurd en zijn de overige rassen naar Theo Rijks
gegaan.
Er waren 63 Italianen ingezonden. We begonnen met de blauw zwartgebande.
De meeste konden wat voller in borst en iets steiler en markanter in voorkop.
De jonge duivin van Han had buiten een fraai type ook de gewenste kopvorm.
Wat me bij de ijskleurig zwartgebanden de laatste tijd is opgevallen is dat de
kleur van de oograndjes bij veel dieren veel te licht van kleur zijn. Ze moeten
toch echt pruimenblauw zijn en dat is bij bijna geen enkel dier het geval. Als je
er met de fokkers over praat wordt er gezegd dat er in Duitsland niet op wordt
gelet, maar dat wil volgens mij niet zeggen dat ze het niet hoeven te hebben,
anders moet het uit de standaard. Ook hier weer dieren die het wat laten
zitten in de borstbreedte en borstdiepte en dus de kleur van de oogranden. De
jonge doffer van R. Voncken was een fraaie vogel, maar de jabot moest iets
voller. Bij enkele dieren moest de vleugeldracht beter. En moesten de koppen
wat markanter, want door de steilere voorkoppen moeten we wel oppassen dat
ze niet te rond worden in achterkop.
Ook de blauwzilver donker gebande van Martens moest markanter in kop en had
een spleetstaart. Bij de geelzilve r gebande van de zelfde inzender moesten de
oograndjes beter omsloten en de staartconditie beter. Bij de roodzilve r
gebande zeer goede dieren van Han van Doorn en Jan Voncken, met als winnaar
een jonge doffer van Han met 96 punten. De oude doffer van Engelenburg
moest markanter in kop en waren de oogranden wat aan de grove kant. De jonge
doffer van Jan Voncken was wat lang in achterpartij, maar was verder een fraai
dier in kop. De jonge doffers van Jac Netten moesten volle r in borst en de
snavels moesten wat krachtiger. Ook hier waren de meeste aanmerkingen op de
koppen en de borst breedte en diepte.
Bij de geelzilver gebande weer zee r goede dieren van Jan. De jonge doffer van
Jan die met 96 punten de fraaiste in deze kleurslag was had een fraai belijnde
kop en een fraai type. Ook hier weer aanmerkingen op wat ronde voorkoppen.
Hierna waren de blauwgekraste aan de beurt. De oude doffer van Martens
moest slanker in hals en was als geheel wat aan de zware kant. Een Italiaan
moet we l een chique duif blijven en niet plomp worden. De oude duivin van Han
had dit keer door dat ze de vleugels op de staart moest dragen, want dat deed
ze nu wel en behaalde 96 punten en een Erecertificaat. Een fraaie Italiaan met
vaste stand en een fraaie kop. De jonge duivin van Han was een fraai dier, maar
miste de jabot, hetgeen haar naar een O predikaat deed gaan.
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Winnaars bij de midsnavels en t evens
fraaiste Italiaanse Meeuw
roodzilver gekrast, doffer jong, 97 punten
Inzender: Ha n van Doorn
Foto: Rona ld van Dijk

Italiaanse Meeuw, geelzilver geband
doffer jon g, 96 punten
Inzender: Jan Voncken

Italiaanse Meeuw, ijskleur gekrast
doffer jon g, 94 punten
Inzender: Roc co Verhage

Italiaanse Meeuw, fraaiste op 1 na
blauw gekrast, duivin oud, 96 punt en
Inzender Han van Doorn
Foto’s: Ha n van Doorn

Bij de ijskleurig gekraste ook weer de lichte oogranden en wat steiler in de
voorkop. De kleur in de hals moest bij enkele dieren lichter en schoner. Bij de
roodzilve r gekraste zat de mooiste Italiaanse Meeuw van mijn keuring. Een
fraaie jonge doffer van Han van Doorn, die als k leine wens had dat hij iets
intensiever in kleur mocht zijn, maar he t type, de stand en de kop waren zoals
we het graag willen zien. Deze doffer haalde 97 punten en het NBS
Erecertificaat.
Tot slot nog de geelzilver gekraste waarbij een jonge duivin van Han 96 punten
scoorde. Deze kleurslag ligt nog iets achter op de andere kleuren, maar wordt
ook steeds beter.
Tot slot nog de opmerking dat bij diverse dieren de rug beter afgedekt moet
zijn. Ook moet er naar mijn mening wat meer gelet worden op de oogranden,
want ook de bevedering om de oograndjes wordt minder hetgeen een storend
gezicht is. Ik heb een fijne keuring gehad met een leuke diversiteit van dieren
en kleuren.
Siep
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T. Westerhuis
Zandvoortselaan 97
2106 CL Heemstede
tel: 06 – 27314510
mail:
tew.westerhuis@quicknet.nl
Fokker van:

Anatolische Meeuwen
Duitse Kleurstaartmeeuwen
Afrikaanse Meeuwen
Fokker van:

Blondinetten en Satinetten
Willem van Zijl
Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
tel.: 0174 - 247462
wvanzijl@caiway.nl

Jos Bruggeling
Middelbroekweg 116
2675 KH Honselersdijk
Tel.: 174 – 620935
j.bruggeling@kabelfoon.nl
Speciaalfok in

Blondinetten
en Satinetten

Blauw- en bruinwitband

De Europese Meeuwendagen in Colmar Frankrijk
Van 1 6 tot 1 8 oktober 2009 was weer de bijeenkomst van de Europese
Meeuwenclub. Deze werden nu in Colmar gehouden daar Frankrijk aan de beurt
was om dit te organiseren. En het mag ge zegd worden deze ploeg van jonge
Franse liefhebbe rs deed dit met veel ple zier.
Wij, Gerard Simonis, Theo Rijks, Fred van Apeldoorn, Taco Westerhuis en
ondergetekende zijn op vrijdagmorgen vroeg vertrokken. Vanuit het Haagse
uiteraard eerst over Geleen om dus Theo op te halen en dan rijden maar.
Onderweg uitgebreid een bakkie doen en alvast het nodige plezier, ook gezien
het feit dat je toch niet precies weet wat je te wachten staat: is het en mooie
show en het belangrijkste, zitten er mooie meeuwen.
Na een prettige reis waren we om 1 5.00 uur op de plaats van bestemming. Eerst
een pilsje en dan maar eens kijken wat er zit. Nou dat viel niet echt mee.
Frankrijk had echt uitgepakt en zijn best gedaan o m zoveel mogelijk dieren in
de kooien te krijgen. Maar als de Duitse fokkers massaal wegblijven valt he t
niet mee om de gewenste aantallen te halen. Echt opvallend hoe deze fokkers
schitterden door afwezigheid. Maar wel verwachten dat je straks er daar wel
weer bij bent. Jammer een gemiste kans.
Nu daar de Franse echt nog in opbouw zijn viel de kwaliteit van de meeste
dieren toch wel tegen. Gelukkig waren er wel dieren uit België, Denemarken,
Oostenrijk en Nederland en ja daar zaten de betere bij.
Er was ook een uitgebreide verkoopklasse maar dan kan je altijd goed zien dat
er al voorcontact is geweest want er staat gelijk een naam of gereserveerd op.
En wat onze Franse vrienden in de aanbieding hadden daar zaten we niet echt
op te wachten.
Maar het is altijd leuk om erin rond te kijken.
‘ s Avonds lekker gegeten en nog wat vergadert met de mede bestuurde rs van de
E.M.C. Het hotel was prima en na een goed ontbijt weer naar de TT hal waar
het de bedoeling was dat de aanwezige keurmeesters a lle maal wat zouden
keuren. Tenminste in de jonge dieren want de oude waren ingeschreven op de
grote show. De Europese is alleen voor jonge dieren.
Gelukkig was er toch nog een leuke klasse. Zo`n 1 50 stuks in jong. En het mag
gezegd er zaten mooie duiven bij, vooral van de fam. Christiansen uit
Denemarken. Deze liefhebbers lieten in zwart en rood Blondinetten zonder
meer fraaie dieren zien. Fraai in type, stand, kop en snavel.
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Ze speelden diverse ke ren 96 punten en terecht. Die dieren uit Nederland die
daar zaten konden in dit geweld niet meekomen. Uit Frankrijk zat Roger
Bouygues er nog het dichts bij met een keer 96 en 95 punten .
In Satinette scoorden zij 97 punten en eveneens de fraaiste, zonder meer een
fraaie silverette.
Gelukkig waren hier de predikaten van de Nederlandse dieren wel veel beter,
Tabe Kooistra en Huub Mertens en Geert de V ries kwamen tot 94 punten. Luc
Kerkhofs tot 95. Dat lijkt er meer op.
Bij de Afrikanen bracht Taco Westerhuis het tot 95 punten en was van de
jonge daarmee de winnaar. Bij de overige jonge dieren was het ook niet bepaald
“wat zijn ze mooi”. Maar ze waren er wel en je moet ergens mee beginnen niet
waar.
Bij de oude dieren welke werden gekeurd door onze Franse collega`s zat mee r
kwaliteit.
Het begon al gelijk met een kleurstaart van Taco Westerhuis, een doffer. Deze
haalde 97 punten en dat klinkt gelijk toch een stuk beter. Zijn volgende kwam
tot 96 punten. Dus die staan in Frankrijk op de kaart. Daarna de Satinetten, al
snel 96 punten voor Huub Mertens met een silverette duivin. En een
blauwgeschubde doffe r van hem haalde zelfs 97 punten.
De gezoomden van Geert kwamen tot 95 punten en dat is goed. Luc met een
kaki gezoomd tot 96 punten en dat in een kleurslag die je echt weinig ziet. Dus
alles in de Satinetten zo overzien deden we hier prima mee. Hierin was gelukkig
wat concurrentie uit Duitsland en Frankrijk. In de klasse Blondinetten zaten
iets meer dieren maar weinig van onze club. Luc en Tabe hielden hier de eer
hoog, een oude blauwe doffer van Tabe kwam tot 95 punten. En zijn duivin zelfs
tot 96. Een zwarte doffe r van Luc won de pot met 97 punten. En bij de
duivinnen won hij met 96 punten dus die scoorde daar prima. Over het algemeen
zaten er ook van de Franse liefhebbe rs hier be st wel leuke duiven tussen en
gelukkig voor deze organisatie hebben deze mensen de moeite genomen om daar
te spelen, waarvoor hulde.
Zoals ook Fred van Apeldoorn daar zijn Akener Lakschild meeuwen had
ingezonden. Jamme r genoeg zat hij er alleen met zijn duiven want de Akeners
zijn daar nog niet zo populair.
Hij scoorde 96 punten en kon er nog een paar verkopen dus wie weet krijgt dat
ras ook in Frankrijk wat aanhang. En onze secretaris Geert speelde top met zijn
Oud Duitse meeuwen met 97 en 96 punten dus ook hier was het grote klasse.
Dus al met al in de oude dieren was het top en in jong was het Denemarken wat
vooraan stond. Verder speelde ook de voorzitter van de Oud Hollandse
meeuwenclub Klaas de With wat duiven, dus meeuwen zaten er zat.
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‘ s Avonds was er een heel ge zellig samen zijn met diner met onze gastheren
waar als je zin had je ook nog met je voetjes van de vloer kon gaan. Maar dat
zou bij mij voor het eerst zijn dus niet.
Er was die avond tevens de prijsuitreiking en er werden wat cadeaus aan de
organisatie gegeven, dat hoort er zo bij.
En Denemarken won een echte Europacup omdat zij het landen klasse ment
wonnen. U zult begrijpen bij de jonge dieren.
De zondagmorgen werd voor mij en Luc in beslag genomen door de
standaardcommissie waar we beiden in zitten om te zorgen dat er een
standaard komt voor heel Europa hetzelfde.
Dit gaat samen met de heren Frindel, Dammers en Christiansen in prettige
sfeer al gaat de besluitvorming soms wat traag.
Maar terugkijkend mag ik best wel zeggen dat het een goed weekend was me t
de complimenten aan de organisatie.
In 2012 is Nederland aan de beurt om dit feest te organiseren, ik ben nu al
benieuwt hoe dat gaat lopen en vooral waar gaan we het onderbrengen.
Wim van Zijl.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 20/03/2010
aanwezig Jef & Lieve Van Camp, Luc Kerkhofs, Free Hasselman, Ivo Hanssen,
Jan Jacobs, Croes Je f, De Buck Remi, De Buck Marc, Frans Bensel, Edward
Bogaerts, Yves Neven , Roland Van den Bogaert, William Waterschoot, Leunis
Davidse.
verontschuldigd, H. Mertens, H. Smee ts, B. Engels, R. Mortier, Jean Deglein, J.
Siepkamp, K. Simoens.
Dit jaar mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen: de heren William
Waterschoot en Roland Van den Bogaert. Volgende leden werden geschrapt van
onze ledenlijst; F. Bergmans, Gerard Adriaanse, Frans Van Doren en Filip Van
Hastel. Dit brengt ons ledentotaal momenteel op 35 leden.
1)

Een gedetailleerd verslag van de voornaamste in- en uitgaven 2009
bevestigt de ge zonde financiële toestand van onze vereniging. Het kasboek
werd ter controle door Remi De Buck en Ivo Hanssen goedgekeurd.
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2) Onze jongdierendag zal plaatsvinden op 4 september 2010 in ons
clublokaal te Grobbendonk. Besloten werd de meeuwen gezamen lijk te
bespreken volgens he t Amerikaans systeem. Free zorgt voor de hokken en
een extra groot hok (60 x60). De dieren kunnen een gratis beoordeling
bekomen.
3) Volgende keurmeesters zullen voorgedragen worden op onze clubshow op 4
en 5 december 2010 te Lint. (gezien het belet van dhr. Martin Treffers)
Voor de kortsnavelige meeuwen: dhr. Felix Bruyndoncx;
Voor de Italiaanse- en andere buitenlandse meeuwen: dhr. Marc De
Buck;
Voor de Belgische meeuwen: dhr Jules Lauwers.
Volgende prijzen worden ter be schikking gesteld aan alle leden van de VMC en
de NMC.
De prijzen van 4 tem 11 zullen ter beschikking gesteld worden aan alle
inzenders.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen 201 0” voor ieder
meeuwduivenras indien minimum 4 dieren per ras zijn ingeschreven.
2. Wisselprijs voor de beste kortsnavelige meeuw.
3. Wisselprijs voor de beste middensnavelige meeuw.
4. Prijs geschonken door dhr. Jef CROES voor de beste Blondinet.
5. Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Antwerpse
smierel
6. Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Italiaanse
meeuw
7. Prijs geschonken door dhr. Ivo HANSSEN voor de beste Luikse Barbet
8. Prijs geschonken door dhr. Luc KERKHOFS voor de beste Oud Duitse
meeuw
9. Prijs geschonken door dhr. Frans BENSEL voor de beste Satinet
10. Prijs geschonken door dhr. Jan JACOBS voor de beste Gentse meeuw
11. Prijs geschonken door dhr. Koen SIMOENS voor de Vlaanderse smierel·
12. Iedere meeuwduif met 96 punten 2,50 € en iedere meeuwduif met
97 punten 5,00 €.
4) Kopij meeuwenbulletin 2009:
• Voorwoord door Free Hasselman
• Verslag jongdierendag 2009 door L. Kerkhofs
• Keurmeesterverslag clubshow te Lint + foto’ s winnende dieren
• ledenlijst en prijzentafel 2010
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5) Bijkomende aanmoedigingsprijzen(€ 2,50 voor 96 en € 5,00 voor 97 punten)
zullen door on ze vereniging ter beschikking gesteld worden aan de
clubleden van de Vlaamse Meeuwduivenclub op volgende tentoonstellingen:
• West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
• Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land van Aalst te Merelbeke;
• Antwerpen: Interprovinciale wedstrijden te Olen;
• Limburg: De Rasduif te Zonhoven op 6-7/11 /2010;
• Brabant: De Pajottenlanders te Affligem;
• Nationale Wedstrijden te Bastogne op 21 -23/01 /2011.
6) Volgende algemene vergadering op 19/03/2011.
7) Besloten werd de volgende jaren onze clubshow onder te brengen op
uitsluitend duivenshows. Mochten leden ter ere van een jubileumshow on ze
clubshow daar wensen onder te brengen kan dit steeds aangekaart worden
op de algemene ledenvergadering, zodat we van deze algemene regel kunnen
afwijken.
Gezien de afwezigheid van diverse leden op de data van Turnhout en
Hasselt werd ook voor 201 0 gekozen voor Lint. 2011 wordt eveneens Lint
(zie punt 8), 201 2 Hasselt en 2013 Turnhout.
8) Gezien de eerste clubshow in 1987 werd ondergebracht bij “De Luxeduif”
wensen wij ook in 2011 deze 25 e verjaardag terug onder te brengen bij
deze club. Jan, Lieve en Jef bezorgen ons de nodige info betreffende
hotels te Lier (op 4 km van Lint) met mogelijkheid om een feestavond te
organiseren en overnachting. Verdere info hieromtrent volgt op on ze
volgende bijeenkomsten.
9) De Europese meeuwdagen te Colmar van 26-28/10/2009 werden door 6
leden van onze club bijgewoond en werden als zee r positief ervaren. Zeker
het enthousiasme van het jeugdig bestuur in Frankrijk werkte zeer
aanstekelijk. Een aanrader voor de toekomst!
------------------
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Europees kampioen 1999 – 2000 – 2003

Jan Jacobs
Zonneken 10
B9100
St. Niklaas
Tel: 03-7777561

Jan de Jong
Fokke r
van

Blondinetten
i n d e kleu ren: blau w en bru in,
geschu bd en geband
tel.: 070 – 3803248

j.de.jon g1@ziggo.n l

Satinetten &
Blondinetten
van prima
kwaliteit
fokt
Luc Kerkhofs

Maastrichtersteenweg 234 B-3770 Riemst tel. 003212455075
l.kerkhofs@skynet.be

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 1 mei 2010
in het gebouw " Leerdam Sport"
Om 1 0 minuten voor 11.00 uur opent voorzitter W. van Zijl de vergadering en
heet ieder hartelijk welkom, in het bijzonder erevoorzitter Th. Rijks en de
ereleden J. de Jong en L. Venema.
Afme ldingen zijn binnengekomen van M. Treffers, J. Verlaat, K. Nicolay,
J. Hummel, G. Simonis en D. van Doorn.
Aanwezig zijn 1 8 leden, terwijl er slechts 1 Meeuw is meegebracht.
De clubshow welke was ondergebracht bij de Championshow in het laatste
weekend van januari 2010 in Utrecht was voor de Kortsnavelige Meeuwen zee r
matig, slechts 34 stuks bevolkten de kooien. Voor de Middensnavelige Meeuwen
was dat beduidend beter met 95 stuks.
Enkele inzenders ontbraken, onder andere T. Kooistra wegens ernstige ziekte.
Hij was tijdens de tentoonstelling op vrijdagavond toch aanwezig om afscheid
van zijn duivenvrienden te nemen. De voorzitter zegt dat hij een lid was die
altijd in de vergadering aanwezig was en midden in de wereld stond. Ook ons lid
H.J. Klein uit Troisdorf Duitsland, fokker van Blondinetten, is overleden. Beide
worden met een ogenblik staand herdacht.
Van tentoonstellingsorganisaties waren verzoeken ontvangen om medewe rking in
de vorm van prijzen, de ze we rden verwezen naar de FK Almanak. Wanneer een
organisatie een aanvraag doet om prijzen, kan de Meeuwenclub een
keurmeeste r voorstellen de keuring van Meeuwen te laten verrichten.
Bestuursverkiezing
Aan beurt van aftreden is J.J. van de Siepkamp. Deze heeft zich herkiesbaar
gesteld en aangezien zich geen tegenkandidaten bij de secretaris hebben
aangemeld, wordt de ze bij acclamatie herbenoemd.
Keurmeesters seizoen 201 0/2011
De clubshow wordt ondergebracht bij de Championshow op 1 9 t/m 22 januari
201 0 in Utrecht. Ter gelegenheid dat de Meeuwenclub dan haar 90 jarig
bestaan viert, is de hoop dat er veel dieren zullen worden ingezonden.
Voor de Middensnavelige Meeuwen worden de Keurmeesters M. Treffers en Th.
Werkhoven voorgedragen. Voor de Kortsnavelige Meeuwen zal R. Joosten
worden gevraagd.
Erkenning Oud Oosterse Meeuw
Bij de erkenning van de Oud Oosterse Meeuw heeft een lid van de Meeuwenclub
deze hierover niet geraadpleegd, evenals dat de NBS standaardcommissie dat
heeft gedaan. De Duitse tekst welke is opgesteld door de Duitse
Standaardcommissie, de Hr. Reinier Wolff, is overgenomen in de Nederlandse
taal.
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Opname standaarden in de E.E.
Op de procedure van de Oosterse Meeuwen geeft L. Kerkhofs een toelichting,
waarbij de voorzitter zegt dat we hiermee in de eindfase zitten. Zoals de
standaard, welke thans door de NBS standaardcommissie die denkt uit te
geven, nemen we voor kennisgeving aan.
De vervaardiging van de standaard voor de Afrikaanse Meeuw zal moeilijkheden
oproepen door verschil van inzicht tussen Duitsland en Nederland in verband
met de snavelzetting.
Kopij Bulletin 201 0
Th. Rijks
L. Kerkhofs
R. van Dijk
J. van Doorn
W. van Zijl
J.J. van de Siepkamp
T. Westerhuis
G. de Vries Jr.

vertaling verslag EMC clubshow Keulen
foto's EMC clubshow Keulen
interview T. Kooistra ( 2006 )
foto's MC clubshow bij de Championshow
Italiaanse Meeuw
verslag EMC in Frankrijk
keurverslag
artikel interview
gewonnen prijzen TT seizoen 2009/201 0
diversen

Er ontstaat een discussie omtrent de plaatsing van een artikel, dit naar
aanleiding van een wat negatieve belichting binnen onze sport. J. van Doorn was
van mening dat kopij uit België vooraf is gescreend en dus geplaatst kon
worden.
P.R. activiteiten
W. van Zijl en J.J. van de Siepkamp zijn op 6 januari 2010 in Houten geweest
met een stand op de Manifestatie van de Postduivenorganisatie. Op de afdeling
voor de sierduiven waren ongeveer 20 speciaalclubs aanwezig. De voorzitter
zegt 2 goede dagen te hebben ervaren met veel goede contacten. Het aanbod
van Akener Lakschilden was goed, maar ook de afname. J. Jacobs schonk zijn
inkomsten à € 55,00 aan de Meeuwenclub. Deze geste werd zeer gewaardeerd
en bekroond met een hartelijk applaus.
EMC clubshow in Frankrijk
De voorzitter zegt dat de clubshow van de Europese Meeuwen Club, die werd
gehouden op 1 6 t/m 18 oktober 2009 in Jebsheim / Colmar, zee r goed is
verlopen. Slechts 6 leden van onze club hadden ingezonden met een totaal van
58 dieren, doch behaalden zeer goede resultaten, ze lfs me t het hoogste
predikaat voor T. Westerhuis, L. Kerkhofs, H. Mertens en G. de Vries Jr.. Ook
A. van Apeldoorn en T. Kooistra behaalden hoge predikaten. Ook de organisatie
viel te prijzen. We hebben heel prettige dagen gehad, aldus de voorzitter.
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Uitreiking prijzen
Voor de gewonnen wisselprijzen werden fraaie herinneringsoorkondes met de
afbeelding van het winnende dier uitgereikt. Tevens werd door de
penningmeester de bekende enveloppen met prijzengeld overhandigd.
Herinneringsprijs
Besloten wordt een wandbord met passende tekst en een afbee lding van een
Bluette te laten maken ter herinnering aan ons overleden lid Tabe Kooistra. De
secretaris zal dit verzorgen.
Kascontrole
De kascontrolecommissie be staande uit de leden H. Mertens en W. van Dijk
hebben geen fiat kunnen geven omtrent het afgelopen financiële boekjaar.
Verschil van inzicht omtrent het boekhoudsystee m, zal de Hr. van Dijk bij de
penningmeester thuis de boeken nogmaals controleren.
In het aan de vergadering uitgereikte verslag zat een klein typefoutje.
Loterij
Door de tijdens de vergadering gehouden verloting kon de penningmeester maar
liefst € 1 00,00 in ontvangst nemen.
Rondvraag
Naar een vraag van Ronald van Dijk, antwoordt de voorzitte r dat een nieuwe
tekening van de Akener Lakschildmeeuw is gemaakt en hoopt dat de ze nu in de
toekomst zal worden opgenomen in de NBS standaard.
J. Verdeuzeldonk vraagt naar een goede uitgave van de kleuren van de
Oosterse Meeuw, waarbij de voorzitter he m adviseert o m op de clubshow te
assisteren bij de keurmeester.
Een vraag van L. Kerkhofs, of e r ook een fee stavond aan het jubileum is
verbonden, zegt de voorzitter dat de ze dan op vrijdagavond zou moeten worden
gehouden, daar de show eindigt op zaterdag.
In België hebben we in 2011 ons jubileum en daar verbinden we een etentje aan,
aldus L. Kerkhofs.
De voorzitter roept de le den op o m een groot aantal Meeuwen in de kooien te
brengen.
Na niets meer aan de orde zijnde en de enige Akener Lakschildmeeuw is
besproken en de secretaris meedeelt dat onze Najaarsdag op zaterdag 2
oktober in Leerdam zal zijn, sluit de voorzitter de vergadering.
Voorzitter

Secretaris
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Jongdierendag “Vlaamse Meeuwduivenclub” 5 september 2009
De eerste ontmoeting tussen de clubleden brengt steeds een gezonde spanning
met zich mee. Wat zouden immers de collega-fokkers dit jaar voor moois
gefokt hebben? Jammer genoeg regende het de dagen vooraf afzeggingen bij
de secretaris o m diverse redenen. Nochtans kan je op zulke dagen veel
opsteken. Om 10 uur werd met de opbouw van de TT hokken begonnen en in een
mu m van tijd konden we de eerste jonge meeuwen bewonderen.
Gezien slechts enkele
midden
snavelige
meeuwen
aanwezig
waren,
moest
de
geplande bespreking
herzien worden. Alle
aanwezige
rassen
zouden geza menlijk
besproken
worden
door de aanwezige
keurmeeste rs; Juul
Lauwers
voor
de
Satinetten, Marc De
Buck
voor
de
Blondinetten, Guy Campo voor de Vlaanderse smierels en onze gepensioneerde
keurmeeste r Ivo Hanssen voor de Afrikaanse meeuwen, Luikse Barbet en
Gentse meeuw.

De
verminderde
belangstelling van, vooral onze
middelsnavelige
fokkers,
baart ons zorgen. Zou de
gedrevenheid
bij
de
kortsnavelige fokkers dan
toch groter zijn … of liggen
de oorzaken elders? Hier
dienen we beslist op onze
volgende
algemene
vergadering op terug te
komen.
Gepension eerd maar nog ev en
gepassion eerd ! Ivo Hanss en
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Begonnen werd met de be spreking van Ivo van 2 Luikse Barbetten van Remi De
Buck.
Een blauw-gebande vogel toonde een mooie opgerichte stand, brede borst en
mooie volle kop. Een kleine wens betreffende de rugafdekking. De volgende
rode barbet mocht beslist niet groter. Een Gentse Meeuw van Remi was
mo menteel nog in de rui maar toonde een mooi type, goede kopvorm en geen
keelwam (essentieel raskenmerk bij deze meeuw en andere smierels!). Deze
meeuw mag beslist niet groter en mag beter in jabot.
Vervolgens 6 Afrikanen en 1 Anatolier van
Jef Janssens. Deze laatste was een
toevalstre ffe r uit Afrikanen maar beslist
een zeer mooi dier. Prima in schildtekening
en gekleurde staart en met een gezonde
snavel. Beslist een dier, gezien zijn grote
zeldzaa mheid, dat een aanwinst is op onze
volgende shows. De eerste zwarte Afrikaan
was onmidde llijk de be ste. Een dier met een
zeer goede oogkleur, goede snavel maar als
wens; mag iets korter in achterpartij.
Afrikaans e M eeu w:
Jef Janss ens
Vervolgens 2 rode Afrikanen met mooie
ronde koppen maar wat lang in achterpartij.
Ook ontstond er een gezellige discussie onder de aanwezigen betreffende de
rode brede borst en goede oogkleur sloten de rij met volgende aanmerkingen;
meer opgerichte stand, zwaarder in onderbek en (1 exemplaar) meer hoorn in
de bovenbek.

1 2 Vlaanderse smierels van slechts 2
fokkers. Vooral deze sympathieke meeuw
heeft te kampen met een schrikbarende
terugloop aan belangstelling. Enkele jaren
geleden hadden we op een jongdierendag
bijna 100 dieren van een 1 0-tal inzenders.
Toen werden we zelfs genoodzaakt he t
aantal ingezonden jonge dieren te
beperken tot een 8-tal per liefhebber!
Een roodzilver VS vertoonde het mooi
Vlaanderse Smierel:
gedrongen meeuwduiven type en bleke
Remi de Buc k
oograndjes, mocht echter be slist niet
groter, moest lager gesteld en intensiever in de kleur van de bandjes.
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2 blauwzilvers, met mooi uitgesneden keel, waren te rond in de voorkop en er
werd gewaarschuwd voor deuk in de voorkop. Bij een blauwzilver holvleugel
werd een meer horizontale stand verlangd. Als beste een prima blauwzilve r
geband van Remi De Buck. Een zeer comple te meeuw met prima kopvorm en
puntkap.
Een
absolute
topper
voor
onze
vo lgende
shows.
Gelegenheidskeurmeester, Guy Campo zou er onmidde llijk mee naar de jury
stappen! Vervolgens 5 dieren ter creatie van witgebanden bij onze VS. Onze
voorzitter tracht deze verdwenen kleurslag terug te creëren.
Twijfel er niet aan dat, net zoals bij de ongebanden, hij binnen afzienbare tijd
hierin zal slagen.

1 6 Satinetten in diverse kleurslagen
werden toevertrouwd aan Juul Lauwers
en het dient gezegd; tot tevredenheid
van allen! De eerste 2 blauwgeschubden
hadden een prima type en stand, mooi
breed front en krachtige snavels me t
als wens; regelmatiger zoming op
vleugelbogen en een ietsje korter in
achterpartij.
Een
sulferette
(kakigeschubde) duivin met uitmuntende
stand en borstbreedte werd te recht
tot winnaar van deze reeks bekroond.
Deze vogel van Huub Mertens kreeg als
kleine wens iets regelmatiger in zo ming
Satinet:
en snavel kan beter meelopen.
Huub M ertens
De 2 bruingeschubde doffers van
dezelfde fokker hadden een te laag aangezette kap, doorgeslagen spiegels en
mochten meer vulling boven de ogen. De vooruitgang die we vorig jaar mochten
bewonderen bij de dieren van Jef Viane was er ditmaal niet. Fokken van
Oosterse meeuwen is nu eenmaal een proces van (veel)vallen en opstaan! Diverse
dieren vertoonden een krom borstbeen, horizontale stand en een gebrek aan
borstbreedte.
Een prima bruingezoomde doffer van ondergetekende wist de aanwezigen te
bekoren maar het volledig ontbreken van een jabot maakt dit dier volledig
onbruikbaar voor de volgende shows.
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1 4 blondinetten van 5 verschillende fokkers sloten de rij. Begonnen werd met
een kaki gezoomde duivin van Jean Deglein, prima in type en stand maar jamme r
genoeg met een kruissnavel. Toch beslist een bruikbaar dier in de fok. Ook een
bruingezoomde duivin van dezelfde fokker kon bekoren. Hier als opmerkingen;
kap laag aangezet en iets te lang in achterpartij. Het beste dier van deze reeks
was een zwartgezoo mde doffer van ondergetekende met pri ma
voorhoofdsbreedte en voorhoofdslengte. Mocht echter meer vulling in
voorhoofd en de snavel mocht een beter
meelopen. 4 gele blondinetten van Karel
Janssens konden gezien hun zeldzaamheid in
Vlaanderen de aanwezigen charmeren. Deze
dieren mochten echter in alle onderdelen
wat forser. Bloedve rversing dringt zich hier
op!

Blondinet:
Luc K erkhofs

Door het ontbreken van diverse fokkers was
het ons niet mogelijk de rasevolutie van de
Oud-Duitse, Italiaanse, Poolse of Barbarisi
meeuw te bespreken. Als be stuur kunnen wij
onze leden enkel een kader aanbieden.

De invulling is aan de leden. Excuses van, ben toch maar alleen aanwezig in
mijn ras, komen de betrokken rassen niet ten goede. Iedere liefhebber is in
eerste instantie de eerste ambassadeur van zijn ras! Laat ons, met zijn allen,
onze schouders zetten onder onze gelie fde rassen, zodat ook de volgende
generaties van onze meeuwen mogen genieten.
Luc Kerkhofs.
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Theo Werkhoven
Hoog Geldrop 120
5663 BH Geldrop
tel. 040-2851709
e-mail: werkit@onsbrabantnet.nl

Bruingezoomde Satinetten

en

Bluetten

Ronald van Dijk
Fokker van:

Oud Duitse Meeuwen ,
Akener Lakschildmeeuwen
en

Hamburger Stickenmeeuwen
Veluw emeer 246, 3446 JD W oerden
tel.: 06 – 14758677

info@vandijkie.com

A.S.M. van Apeldoorn
Fokker van

rode Akener-Lakschilden

Sternlaan 18
2496 NZ ‘s-Gravenhage
Tel: 06 - 51214962
frapel@casema.nl

Italiaanse Meeuwen op z’n Europees II
De Italiaan wordt steeds meer op tentoonstellingen door geheel Nederland
geshowd. Een positief gegeven voor ons kleine Italiaanse raspaardje. Ook op de
clubshow op de Champion Show was zij uitstekend vertegenwoordigd in veel
kleurslagen. Alleen jammer dat té weinig fokkers/leden op deze meest
toonaangevende show hun dieren tonen.
Inzenden op een plaatselijke show is natuurlijk prima, maar echt gezien worden
doe je op de clubshow. Daar hoor je te zijn, te midden van de collega-fokkers!!
Niettemin dank aan de inzenders op de clubshow!
Het was een pracht collectie met in doorsnee prima dieren. Clubkeurmeeste r
Siep (hij schrijft het zelf onderaan z’ n verslag) hee ft e r een verslag van
gemaakt dat elders in dit Meeuwenbulletin is opgenomen. Hij had een geweldige
keuring en naast alle halleluja’ s vanzelfsprekend ook diverse kanttekeningen:
borstdiepte, rugafdekking, kopvorm, snavellengte – sterkte , oogranden,
oograndenkleur, om maar enkele zaken te noemen die nog beter moeten. De
fokkers weten waar ze aan toe zijn en dat is het fijne met zo’ n grote collectie:
men ziet de onderlinge verschillen.
Wat mij wel opvalt is het gegeven dat de clubkeurmeesters op de Nederlandse
tentoonstellingen doorgaans een prima keuring neerzetten. Er is wel eens een
uitzondering. Een keurmeester is ook maar een mens en ieder heeft wel eens
een off-day, maar dit in tegenstelling tot wat men ieder jaar weer ziet op de
Duitse tentoonstellingen. Ik heb het al meer geschreven dat daar dieren zitten
met 97-96-95 punten die bij onze “grootmeesters” amper de 92 zouden halen.
En ook dat lokte weer de nodige discussie uit binnen de Duitse speciaalclub,
maar hierover later mee r.
Een ander punt is de lengte van de snavel die krap middellang verlangd wordt en
daarbij ook krachtig in boven- en onderhelft. Verder moet zij zo bree d
mogelijk aangezet zijn en met het voorhoofd een sto mpe hoek vormend. Dat
houdt dus ook in méér voorhoofdsvulling.
Duidelijk is zowel bij ons als in Duitsland afgesproken dat de lengte, méér de
kortheid van de snavel, niet ten koste mag gaan van het zelfstandig kunnen
blijven voeren van de jongen. Daarbij speelt ook de breedte van de snavel en de
voorhoofdsvu lling een grote rol. We zagen het aankomen en de grens is bereikt.
Probleem is dat dieren me t korte snavels met vee l substantie nu echt moeite
gaan krijgen om de jongen te voeren. Zelf heb ik het ook uitgetest met kort en
breed x kort en breed in snavel. Twee jongen grootbrengen wordt (is) dan een
problee m!

Zie ook kopstudies in vervolg op dit artikel.
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Ook dit jaar, begin augustus, zij we (Jan Voncken en ondergetekende) weer
samen naar de jaarlijkse clubontmoeting van de Duitse speciaalclub geweest.
Ook hadden we enkele dieren meegenomen om ze niet alleen te laten zien, maar
ook te vergelijken.
Wederom was het jamme r dat er door de Duitse fokkers zo weinig wordt
meegebracht. Eén had erg zijn best gedaan met een collectie bonten. Allerlei
kleurtjes en kleurschakeringen die hij ’ s middags zou bespreken bij de
kleurvereisten bij bonten.
De jaarvergadering verliep erg rustig met weinig bijzonderheden tot aan het
eind.
Bij “wat verder ter tafel ko mt” werd vanuit het bestuur gevraagd om
wensen/opmerkingen van de aanwezigen, omdat daarvóór weinig tot niets uit de
vergadering kwam.
Deze vraag werd mede gesteld o mdat e r in het voorbije seizoen geklaagd werd
door inzenders. Men vond het onbegrijpelijk dat clubkeurmeesters op
vooraanstaande tentoonstellingen als de HSS, VDT-Schau, Nationale, zulke
onbegrijpelijke beoordelingen aan dieren gaven. Nota bene omdat ze jaarlijks
de clubdag me t dierbe spreking (kunnen) bijwonen en in september vorig jaar
vóór aanvang van het tentoonstellingsseizoen een scholingsdag hebben gehad
over de keuring van de Italianen.
Vanuit de vergadering reageerde Helmut Naak. Hij had voorgaande jaren al
eerder aan de bel getrokken en had ook al via artikelen in het clubboekje zijn
ongenoegen daarover geuit (zie ook Meeuwenbulletin 2009).
De vraag uit het bestuur o m “wat vuurwerk” tro f doel. Naak stond op en
beantwoordde de bestuursvraag me t het gegeven dat ve le fokkers/inzenders
het nog steeds niet begrijpen dat clubkeurmeeste rs die het ras kennen c.q.
moeten kennen, op wezenlijke onderdelen zo verkeerd beoordelen.
Vanuit het bestuur werd geantwoord dat men allereerst respect moet hebben
voor de keurmeester.
Hij moet op een dag zo’ n 80 dieren keuren, wordt af en toe uit zijn
concentratie gehaald door de Obmann die informatie wil hebben, moet prijzen
toekennen, kortom, voor ieder dier is niet meer dan ongeveer 3 minuten
voorhanden. Als een dier zich niet wil tonen, dan heeft de keurmeeste r niet de
tijd om uitgebreid met zo’ n dier bezig te zijn of hij wel wil staan, of hij wel z’ n
kwaliteiten wil tonen. Als het dier op donderdag wordt gekeurd en op zondag
komt de inzender en het dier staat op zondagmiddag te pronken als een
kampioen, heeft de keurmeester het gedaan.
Naak reageerde begrijpelijk: in stand en type is zoiets heel wel mogelijk, maar
in andere facetten is dat niet zo. Een té lange snavel, een té spitse kop, te
weinig voorhoofdsvulling, enz. enz. verandert niet van donderdag naar zondag.
Een lange spitse snavel blijft spits al zit hij 2 jaar op de show. En we hebben in
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het afgelopen jaren weer tevee l dieren ge zien die geen toppers waren en toch
met hoge punten naar huis gingen. Dat is voor de fokkers niet begrijpelijk.
Vanuit de vergadering werd gereageerd door te zeggen dat de keurmeester op
de beoordelingskaart moet ve rmelden dat het dier tijdens het keuren zich niet
wil presenteren; de fokker weet dan op zondagmiddag dat zijn dier op
donderdag tijdens het keuren niet wilde tonen. De fokker zal dan begrip
hebben en hij weet dan ook de reden waarom “zijn topper” niet hoog in
puntental is gekomen.
Het middagprogramma was he t rastechnische gedeelte en het be stuur had dit
in 4 delen geknipt. Door 4 vooraanstaande kenners van de Italianen kwamen de
volgende onderdelen aan bod:
1. Totaal indruk – wat wordt daaronder verstaan?
2. Jabot en rugafdekking
3. Koppunten: wat wordt verwacht, waar komt het op aan?
4. Kleur vereisten, bijv. bij de bonten
De 4 bespraken ieder hun onderdeel aan de hand van (mede speciaal hiervoor)
meegebrachte dieren waarbij een levendige discussie ontstond. Soms wat
rommelig en niet zo gemakkelijk te volgen, maar voor het merendeel was dit een
prima thema- middag.
In het kort een verslag over deze 4 punten.
1. Totaal indruk – wat wordt daaronder verstaan?
Belangrijk is hoe de duif zich presenteert bij de eerste aanblik van de
keurmeeste r. De uitstraling van het dier en bij het keuren de stelling, zijn de
meest belangrijke beginpunten van het dier. Als een dier zich goed verkoopt,
dus zich al a ls een ware ka mpioen toont, dan heeft hij al pluspunten en dit kan
dan vermeerde rd worden me t verdere punten voor de kop en andere
onderdelen.
2. Jabot en rugafdekking
Aan de hand van speciaal uitgezochte dieren liet sp reker dieren zien me t
jabots die (veel) te wensen overlieten. De Italiaan moet een rijkelijke jabot
hebben, bij de borst beginnend en doorlopen tot boven aan de hals. Daarbij is
de wens om een “spaltbru st” te hebben, dus een “spleet” met naar links en naar
rechts vooruitstekende kroppluimpjes. Maar………… zo erkende spreker (op
vragen), zo’ n jabot is in feite niet c.q. nauwelijks realiseerbaar.
Rugafdekking: de nodige Italianen hebben te kampen me t een goede
rugafdekking en als gevolg daarvan krijgen sommigen ook sabelpennen. Spreker
liet de nodige dieren zien met een slechte rugafdekking, enkele met
sabelpennen. Maar ook Italianen met prima rugafdekking werden getoond.
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Bij de slechte rugafdekking zien we dat de rugdekveren té kort zijn of ze
ontbreken. De rug is dan (deels) zichtbaar. Verder zien we dat de mantelpennen
rechtop gaan staan, een lelijk gezicht.
3. Koppunten: wat wordt verwacht, waar komt het op aan?
De denkbeeldige snavellijn moet door het oog lopen. Loopt deze niet door het
oog, maar eronder of erboven dan heeft de Italiaan een verkeerde snavelinzet.
De schedel dient afgeplat te zijn. In het achterhoofd de vereiste knik. De
snavel moet krap midde llang zijn: dus kort, maar ook weer niet extreem kort.
De snavel breed en beide helften krachtig. Het voorhoofd voldoende vulling
met een voldoende voorhoofdshoek. Bij het keuren moet daar op gelet worden
en bijv. bij de lengte van de snavel de vraag stellen: kan het nog? nee: te weinig,
dan zal dit bemerkt moeten worden.
4. Kleur vereisten, bijv. bij de bonten
Een aantal bont gekleurde dieren werden door de spreker/fokker in de kooien
geplaatst en we zien het bont in uiteenlopende variëteiten van een heel klein
beetje bont tot een half/half situatie.
Het mooiste bont is de 50/50 variatie waarbij de mix over het hele lichaam
zich heeft uitgestrekt. Ook 60/40 is acceptabel terwijl 70/30 aan de grens is.
Voorts gaf spreker een uitleg over de kleuren, k leurschakeringen in bont, de
gebanden en de gekrasten.
Als “toetje” bij het eind van de middag kwam voorzitter met de
standaardtekeningen van de moederland Italiaan en de Duitse Italiaan. We
kennen deze tekeningen, we hebben ze in het Meeuwenbulletin van 2008 (blz.
48/49) afgedrukt. Voor mij het meest interessante van de gehele dag, want
wat gaat er nu gebeuren met onze “Europese” Italiaan. En inderdaad…………..
voorzitter Thomas Reister spreekt ove r de Europese standaard en dat za l
moeten komen uit, ja zeker, deze 2 standaardtekeningen.
Hij heeft de beide ideaalbeelden bewerkt en op elkaar gelegd en laat daarvan
de afdrukken zien.
Qua omvang zijn ze verge lijkbaar, ook in achterpartij, maar de Italiaanse
Italiaan heeft een (veel) andere kop, dikkere hals en robuuster lichaam. Ook de
stand van het lichaam loopt niet parallel.
De Italianen en de Duitsers hebben overleg gehad en er zijn enkele opties. We
kunnen, aldus voorzitter, de Italiaan het Duitse type geven met de Italiaanse
kop. Ook kan de Duitse kop op het Italiaanse lichaam. Alge meen wordt
bevonden dat het Duitse type eleganter is dan het Italiaanse type. Daarbij
komt ook, zo horen we later, dat de Italianen als “eigenaar” van de Italiaanse
Meeuw, niet van zins zijn om alles van hun dierbare Italiaan uit handen te
geven. Een “breekpunt” is wel de kop.
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Dat zou er op kunnen neerkomen dat we binnen afzienbare tijd een andere kop
op onze Italiaan moeten gaan zetten.
Onze Duitse medefokkers reageerden flauwtjes, alsof ze na de ze move “even”
een blik nieuwe koppen opentrekken en met bajonetsluiting erop monteren.
Ik heb al eerder in onze Meeuwenbulletins geschreven: de Italiaanse Meeuw –
blijvend in beweging.
Wordt in ieder geval vervolgd!!
Han van Doorn,
augustus 201 0.
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In het clubblad van de Duitse Italianen club heeft de voorzitter een aantal
koppen afgedrukt die hij op de laatste HSS heeft gefotografeerd en hij heeft
daarbij de meest belangrijke “kop”punten vermeld.
Met dank aan onze Duitse club, i.c. voorzitter Tho mas Reister, voor de
toestemming om de koppen met begeleidende tekst te mogen overnemen!!
Han van Doorn.
----------------------------------------------------------------------------------------1.
0-1 wit
Direct valt de prima afgeplatte
schedel en als gevolg daarvan
de knik bij het achterhoofd op.
Voorhoofd me t veel substantie,
daardoor ook een duidelijke
voorhoofd-snavelhoek.
Goed
herkenbaar: volle keelwam en
markante halsknik.

2.
1 -0 wit
Duidelijke halsknik, maar heeft
een zeer ronde kopvorm. Door
de
niet
waarneembare
kopafplatting zijn ook verder
geen enkele “hoeken” vast te
stellen.
Een
nog
wat
duidelijker
keelwam zou zeker geen nadeel
zijn.

3.
1 -0 blauw met banden
“Korte” kop, volle keelwa m en
een krappe snavel met veel
substantie. De halsknik is
echter slechts in de aanzet
herkenbaar.
Ook het achterhoofd lijkt wat
vlak te zijn.

4.
1 -0 blauw met banden
Tot op de halsknik is hier alles
voorhanden en in orde, en toch
ziet de kop er wat getrokken
en langer uit.
De schedel zou wat korter
moeten zijn.

5.
0-1 blauw met banden
Volgt men de o mtrek van de
kop, dan komt men tot de
ontdekking dat hier alle eisen
in bijzonder hoge mate vervuld
zijn.
Alleen de snavel zou wat
krapper en substantievoller
kunnen zijn.

6.
0-1 blauw met banden
Hier maakt alle s de indruk om
rond en sierlijk te zijn, de hals
is nagenoeg als een slag en dun.
De
keelwam
moet
veel
duidelijker en ook de snavel kan
wat
krapper
en
meer
substantievol.
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1

2

3

4

5

6

Enkel

1.

naar de

1-0 blauwschimmel

KOP

gekeken

2.

0-1 geelzilver schimmel

Korte
kop
met
duidelijke
afgevlakte schedel. Substantievolle
en krappe snavel.
De halsknik kan iets sprekender.
De voorhoofd-snavelhoek is dicht
bij de ond ergrens.

Brede kop, die echter nog vlakker
en korter moet zijn.
De knik in de hals is aanwezig, maar
de keelwam moet iets duidelijker
aanwezig zijn.
Ook de snavel moet zodner meer
krapper en substantievoller.

3.

4.

1-0 blauw zonder banden

1-0 meellicht zonder banden

De totaalindruk is maatgevend door
het juiste achterhoofd en is door
de volstrekt ontbrekende keelwam
vertroebeld.
Behalve dit zou ook all es iets
korter, krapper en markanter
moeten zijn.

Vlakke schedel, die echter zonder
meer korter moet zijn.
Ook de snavel moet nog iets
krapper.
Toont een duidelijke halsknik en
een volle keelwam.

5.

6.

0-1 bont

Korte, vlakke schedel, mooie
halsknik, volle keelwam, substantie
volle snav el.
Een klasse kop!

0-1 ijskleurig met banden

Mooie brede voorkop en vlakke
schedel.
Krappe, substantievolle snavel.
Jammer is van de keelwam niets te
zien.
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Tabe Kooistra Leeuwarden
Tabe was geen onbekende in Leeuwarden, hij was daar Hoofd Stadsbeheer en
had zodanig zitting in een wijkraad. Maar hij deed daarnaast nog ontzettend
veel meer. Zo hield hij de boksve reniging Olympia al meer dan 30 jaar
draaiende als voorzitter, penningmeester, trainer en coach. Zijn zoon Sjouke
(drievoudig Nederlands Kampioen boksen A-klasse) werd door he m getraind.

Duivenhokken met l osvliegende duiven.

Bijzonder e vogelkooitjes sieren de muur van zijn hu is.
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In de dierenliefhebberij had hij ook meerdere functies; hij had zitting in het
bestuur van de Friesche Sierduiven Club FSC, was voorzitter van de Chinese
Meeuwenclub en draaide mee in het bestuur van een hondenshow. Dat laatste
had te maken met zijn liefde voor de Dobermann. Wat vooral duidelijk was dat
Tabe heel veel contacten had die hem ten goede kwamen als het bijvoorbeeld
om sponsoring ging voor zijn boksvereniging of de tentoonstelling van de FSC.
Bovendien hoorde je hem nooit zeggen dat hij ergens geen tijd voor had; het
moet e ven gepland worden, maar dat lukte he m altijd en daar schuilde dan ook
zijn grote kracht.
Van wege zijn oud e
liefde
voor
de
Helmduif , schafte hij
zich onl angs dit koppel
Poolse
Kr ymka
Tuimelaars aan . Het
ras
is
(nog)
niet
erkend in Ned erland.

Als voorzitter van de Spec iaalclub
voor Chinese Meeuwen, had Tabe
uiteraard een prachtige collectie
Chinese meeuwen in het geel en wit,
hier in hun broedhokken .
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Tijdens de Algemene
Ledenv ergadering van
de NBS, gehouden op
zaterdag 14 juni 2008
in Voorthuizen, ontving
Tabe een kampioensdiploma uit handen v an
de voorzitter van de
NBS, behaald met een
Oosterse
M eeuw
Satinet, blau w witgeschubd. Hier ziet u
een aantal van de
winn aars, buit en bij
het
restaurant
gefotogr afeerd. Tabe
is derde v an l inks .

Zijn duiven waren zijn alles. Die gaven hem rust en afleiding en kregen van hem
de volle aandacht. Samen met zijn zoon Sjouke probeerden zij kwaliteitsdieren
te bemachtigen en daarmee vervolgens de alle rbeste dieren te fokken.
Tabe stuurde in op een tiental grotere shows in Nederland en in Duitsland. Hij
ging voor de prijzen, maar vond de contacten met de andere meeuwenfokkers
zeker zo be langrijk.

Een
pr achtige
verzamelin g
Oosterse
meeuwen
Satinet in div erse
kleursl agen .
Opvall end
bij
Oosterse Meeuwen
is vaak de l evens
lustige
en
vitale
uitstraling.
Op de achtergrond
een
koppel
Par el
halsband Tortels.
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Terugkerend bij de duiven, zagen we een tekening van de bekende Franse fokker ,
keurmeester en illustrator Jean Lou is Frindel. All een hij kan zo treff end een duif in
actie tekenen. Deze afbeelding is een foto van de tekenin g achter glas, die vanwege
de spiegelin g moest worden ‘bijgewerkt’. De originele tekening is n atuurlijk veel
mooier .

Tabe was geboren in Akkerwoude, een voormalig dorp in de huidige Friese
gemeente Dantumadeel en dat ligt zo’ n 25 km van Dokkum. Zijn vader had een
boerderij en er waren altijd wel dieren, waaronder kippen, duiven en vogels. Zo
kreeg hij op zijn vierde jaar al wat Helmduiven van zijn vader, die vrij
losvlogen, maar het waren wel zijn duiven, waar hij zelf ve rantwoordelijk voor
was.
De belangstelling voor duivenrassen was aangeboren en omdat hij voor de
varkens van zijn vader voer ging ophalen in de omgeving, kwa m hij aan huis bij
de gebroeders de Vries, de bekende fokkers van Oosterse Meeuwen. Vanaf dat
mo ment wilde hij alleen nog maar een koppel van dát ras. Maar in die tijd was
het niet eenvoudig om aan Oosterse meeuwen te geraken en het duurde toen
nog 12 jaar voordat hij een koppel kon bemachtigen.
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Als 24-jarige nam hij voor het eerst deel aan een tentoonstellingen en moest
ontgoocheld ervaren dat er een groot verschil bleek tussen fok- en
tentoonstellingsdieren.
Na vele jaren slaagde hij er toch in een stam op te bouwen, waarmee hij
succesvol kon exposeren.

In 2006 bekwam hij op de Europes e
Meeu wenshow te K eulen de “Köln er
Band” en de “Grand Champion ” als
beloning
voor
zijn
jar enl ange
volharding.

Laatste gezel lig
onderonsje:
6 decemb er 2009
te Maastricht

Met Tabe verliezen we een fokker met een imposante persoonlijkheid en een
immer positieve uitstraling.
Tekst en foto’s : Nico Van B enten (gepublic eerd in Avicu lture Europe Augustus 2006
maar aangepast door Luc K erkhofs n.a.v. het overl ijden va n Tabe)
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Clubshow Vlaamse Meeuwduivenclub te Lint op 5 + 6 december 2009
Na de teleurstellende inschrijvingen van vorig jaar te Tienen werd dit maal
weer gekozen voor de provincie Antwerpen als locatie voor onze clubshow. Dit
tot grote tevredenheid van de organisatoren van “De Luxeduif” als voor de
“Vlaamse Meeuwduivenclub”. Niet minder dan 162 meeuwduiven mochten we
verwelko men.
Op de verjaardag van de Goedheiligman in december had ik het genoegen een
keuring voorgeschoteld te krijgen van maar liefst 69 kortsnavelige Meeuwen en
op het eerste gezicht in een topkwaliteit!
Volgens de organisatie was de clubshow van de V laamse Meeuwduivenclub voor
de eerste maal ondergebracht bij ‘De Luxe Duif’ en was men geheel terecht dan
ook zeer tevreden over het ingezonden aantal dieren in de Meeuwenrassen.
Begonnen kon worden met de keuring van Oosterse Meeuwen in de variëteit
Blondinette met een totaal van 22 stuks. In zwartgezoomd enkele zeer
verdienstelijke dieren van Luc Kerkhofs beide oude doffers met 96 punten.
Mooie dieren waarvan mij het dier in kooi 231 het meest aansprak en
uiteindelijk de titel ‘ beste Blondinette’ mee naar huis kon nemen. Doffer in kooi
225 met als kleine wens wat kortere achterpartij maar beide dieren fraaie
krachtige koppen met mooie belijning en substantievolle snavels.
Deze laatste term zijn meerdere fokkers tegengekomen bij de beoordeling van
hun dieren. Naast het bestraffen en/of benoemen van plus- en minpunten aan
dieren is m.i. een goede zaak om positieve punten die de keurmeeste r
waarneemt bij dieren op het gebied van vitaliteit en welzijn te benoemen.
Dit om de buitenwacht te laten zien dat de voorwaarden o m op een
verantwoorde wijze kortsnavelige meeuwen (lees sierduiven) te kunnen blijven
fokken, de aandacht hebben van de liefhebbers/keurmeesters.
Enkele dieren van dhr. Deglein waren zgn. ‘ Negro’ s’ , te donkere dieren waarbij
zo ming met name op de vleugelschilden nauwelijks meer waarneembaar is.
In de kleurslag rood- en geelgezoomd een 3-tal dieren van Karel Janssens. De
oude doffer kon mij zeer bekoren en kreeg 96 punten en uiteindelijk 2 e bij de
Blondinetten. Mooie korte en brede vogel met een fraaie kop. De 2 jonge
duivinnen in geelgezoomd hadden als wens een snavelpartij die beter kon
‘ meelopen’ in de kopbelijning.
In bruingezoomd 5 dieren waarvan de doffer in kooi 239 de beste was van Jean
Deglein met 94 punten.
Hekkensluiters bij de Blondinetten waren 5 Blauw witgeschubden met wat
wensen op gebied van showconditie.
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2009
Vizor
Jan Jacobs
MJ – 95 pt.

Vlaanderse smierel
Free Hasselman
MO – 96 pt.
Satinet
Geert de Vries jr.
MJ – 97 pt.

Blondinet
Luc Kerkhofs
MO – 96 pt.
Italiaanse meeuw
Jef Van Camp
MO – 97 pt.

Luikse Barbet
Marc De Buck
MO – 95 pt.
Afrikaanse meeuw
Jef Janssens
MJ – 95 pt.

Oud-Duitse meeuw
Yves Neven
MO – 96 pt.
Antwerpse smierel
Roland Van den Bogaert
VJ – 96 pt.

Gentse meeuw
Pieter Brabant
VJ - 95 pt.
Akener Lakschildmeeuw
Jan Jacobs
MO – 96 pt.

Luikse meeuw
Dirk Beirens
MJ – 94 pt.

Satinetten met 34 dieren traditioneel de grootste groep. Bij de
zwartge zoomde (6 stuks) als eerste een imponerende oude doffer van Luc
Kerkhofs met bijzondere kopkwaliteiten. Misschien dat de fokker mij de te rm
‘ Turbit-achtig’ kwalijk neemt, maar ik waag het er toch op in dit verslag. 96
punten was zijn deel. Ook een jonge doffer van de zelfde fokker liet een fraaie
kopbelijning zien, over het algemene zouden wat compactere types niet
misstaan. In dezelfde kleurslag zeer verdienste lijke dieren van Jan Jacobs.
Bij de blauwgeschubde Satinetten 4 dieren van Huub Mertens. Fraaie compacte
types me t afhe llende stand brede borst. De jonge doffe r is e ven kandidaat
geweest voor het hoogste puntenaantal maar kwam hiervoor tekort in jabot.
Blauwwitgeband met 5 duiven van Tabe Kooistra, aangevoerd door een oude
doffer die een wat meer opgerichte stand niet zou misstaan. Overigens een
dier me t prima koppunten en bracht het hiermee tot 96 punten. Een nieuwe
term voor mij was het in België gehanteerde ‘ streep’ , indien een dier een
tekortkoming heeft die te verhelpen is, bijvoorbeeld een nat oog op het
mo ment van keuren worden geen punten toegekend maar een -.
Voor Geert de Vries jr. was de reis vanuit het verre Friesland niet geheel
zonder re sultaat. Bij de bruingezoomde Satinetten met zowel een oude als een
jonge doffer het hoogste puntenaantal met 97 punten. Beide dieren met
geweldige koppen, krachtige snavels die prima meeliepen in de kopbelijning en
bovenal prachtige types waar bij de jonge doffer bijzonder imponeerde me t
een fraaie opgerichte stand.
De
jonge
doffer
werd
later
zelfs
uitgekozen
door
collega
Meeuwenkeurmeesters Spaepen naar ik heb begrepen als beste dier van de
show. Proficiat!
Een hoge gemiddelde kwaliteit in deze kleurslag onderstreepten de heren
Jacobs en Kerkhofs door in deze klasse ook dieren te brengen met 96 en 95
punten.
In bruingeschubd absolute kwaliteitsdieren van Huub Mertens, stuk voor stuk
klasse dieren met imponerende types en stand.
De eerste oude doffer wensje op gebied van lengte in de voorkop en jabot, de
2 e oude doffer was helaas wat in de rui gevallen. Desondanks beide doffers 96
punten. Ook een oude duivin in deze kleurslag van dezelfde fokker 96 punten.
Bruinzilver witgeband, naar mijn bescheiden mening een bijzonder fraaie
kleurslag dieren met een gemiddelde ZG kwaliteit van Kooistra en Mertens.
‘ Last’ maar be slist niet ‘ Least’ een oude Kakigezoomde duivin van Luc Kerkhofs
met 96 punten en geklasseerd als op 2 na beste dier van de groep Satinetten.
Prachtige duivin met veel ‘ body’ en lengte in de kop, een iets vlakke bovensnavel
verhinderde meer.
Een niet alledaagse verschijning waren 7 Vizors in de zwartgezoo mde kleurslag.
Mooi om te zien dat er vooruitgang wordt geboekt door de fokker (of is het
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fokkers?). De beide jonge doffers konden mij het meest bekoren waarbij de
eerste 95 punten kreeg toebedeeld. Een bijzondere fokprestatie ingezonden
door Jan Jacobs.
Verheugd te zien dat ook de Afrikaanse Meeuwen vaste grond onder de voetjes
krijgen op het hok van Jef Janssens en dan ook nog niet in de meest
gemakkelijke kleurslag. Een tweetal jonge zwarte doffers waarvan de eerste
mij het meest aansprak met fraaie vulling boven de ogen en in de voorkop. De
types waren in verhouding prima met bre de borst en opgerichte stand, ze
hoeven wat mij betreft zeker niet kleiner. Rode Afrikaanse Meeuwen zijn ook
geen gemeen goed, zelfs niet op de shows van de Europese Meeuwenclub. Met
name de jonge duivin met 95 punten zou hier zeker niet misstaan. De beide
andere dieren, een jonge doffer en duivin lieten een wat ovale kop zien waarbij
de snavel van de laatste zeker meer mee zou moeten lopen in de kopbelijning.
Compli menten aan de organiserende vereniging voor de prachtige zaal met vee l
licht en uitstekende verzorging van zowel de duiven als de innerlijke mens. De
Vlaamse Meeuwduivenclub bijzonder bedankt voor de gelegenheid om op jullie
clubshow deze Meeuwen van een beoordeling te mogen voorzien.
Een waar genoegen!

Martin Treffers
In de prachtige locatie te Lint begon mijn keuring met een tiental Luikse
barbets.
Vader en zoon De Buck waren de tentoonstellers van deze dieren en ze
brachten degelijk materiaal in de kooien . Opmerkingen werden hier gemaakt
over de snavel, die zowel in onder als boven snavel k rachtig moeten blijven .De
ongewenste nekplooien en de rugdekking die nog vaster kan zijn. De kopbelijning
en kopbreedte waren prima bij deze dieren Beste duif mo 95/1 van Marc de
Buck die zijn vader klopte in deze reeks, die 2 de werd met mj/ blauw geband.
1 0 Luikse meeuwen waren de volgende; naar voor gebracht door Dirk Beirens.
De dieren waren wel in orde voor kleur, tekening en jabot, maar kwamen te kort
in stand( bijna horizontaal gewenst) en de kop welke zonder indeuking tussen
snavel en voorhoofd moet zijn. De meeste van deze dieren misten we l wat
vulling in voorkop, zodat het vol en k rachtig kopje van de Luikse meeuw we l
ontbrak Nr1 mj rood 94/1 nr2 vj 94/2.
9 Gentse meeuwen van 3 liefhebbers; Verschillende duiven met een te schuine
stand (bijna horizontaal gewenst), en te spits in kop. Het moeten volle en
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krachtige koppen zijn zonder neep en deuk en voldoende voorhoofdsvulling me t
een vast ingeplante kuif. Pieter Brabant bracht de beste vj 95/1 en 95/2 voor
Remi De Buck met mo/94/3.
Een prachtige collectie 6 Antwerpse smierels van Roland van den Bogaert; me t
prima koplengte en belijning. De kleur was goed, zg onder en bovenbek ,
duimveren aanwezig, zg wrat structuur. Bij sommige dieren mocht de jabot we l
wat rijker en nog wat meer kopbreedte gewenst
De Antwerpse smierel verschijnt terug regelmatig op de tentoonstellingen en
deze 6 mochten zeker gezien worden nr1 96/1 vj en2 mj 95.
25 Vlaanderse smierels in verschillende kleurslagen, zee r uniform, zodat he t
voor de keurmeeste r moeilijk wordt in de ze reeks de be ste naar voor te
brengen. De tekening en de kleur is bij de meeste van deze dieren in orde, maar
we moeten er op letten dat de kop goed ge vuld en zonder neep en deuk
gebracht wordt.
De kop mag niet te spits worden. Bij verschillende duiven was het geve derte in
hals en dijen te ruw. Het moet strak en glad aanliggend blijven. We wensen ook
dieren met een goed gesloten rugafdekking, geen hangvleugels gewenst.
Het was een prachtige reeks.Free Hasse lman nr 1 en 2 met mo en mj in blauw,
en we vergeten zeker Re mi de Buck niet, die prima dieren bracht in rood en
geelzilve r.

Felix Bruyndoncx

Jammer genoeg mochten wij het verslag van de heer Jan Spaepen niet
ontvangen.
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1-0 Afrikaanse Meeuw 96 pnt. E
Dietrich Stühlmacher, Hamburg, D

1-0 Afrikaanse Meeuw 95 pnt. SE
Werner Assmus, Frankfurt, D

0-1 Duitse Kleurstaartmeeuw 95 pnt. Z
Heinrich Kamp, Schüttorf, D

1-0 Anatolische Meeuw 95 pnt. SE
Walter Marwinski, Sundem, D

Verslag van de gezamenlijke clubshow Duitse-(1899)
en Europese Meeuwenclub in Keulen 2009
Een 200 tal kortsnavelige Meeuwen in Keulen is geen noemenswaardig aantal.
Als keurmee sters waren naast mij, Anders en Hans-Ove Christiansen uit
Denemarken aangesteld.
Anders Christiansen werden de rondkoppige toevertrouwd.
49 African Owls waren ingeschreven: 1 2 witte, 1 2 zwarte, 1 rode, 4 gele , 6
blauwe, 4 bruine, 1 blauwkras, 2 blauwschimmels en 7 zwartbonten.
Zoals gewoonlijk werd D. Stühlmacher winnaar in alle 4 de klassen wit, 1 x 97
pnt (LVE) op een heel mooie oude doffer, en 3x 96 pnt liet een duidelijk beeld
zien. Een jonge doffer, die ook Grand Champion werd, zijn 2 e oude doffer en
een oude duivin kregen laatstgenoemd puntenaantal.
Prachtige volumineuze koppen met meestal fraaie krachtige snavels waren te
bewonderen. In de borstpartij moesten echter meerdere vo ller zijn en in de
achterpartij korter. De grootte moeten wij ook niet uit het oog verliezen zodat
het verschil met de Engelse Owl nog duidelijk te onderscheiden is.
Duidelijk poppiger zijn de zwarten. Hier ging de keurmeester duidelijk
spaarzamer te werk met de hoge pre dikaten. Hij gaf slechts 1 x 96 pnt op een
oude doffer van D. Stühlmacher me t een geweldige kop, echter de bovensnave l
moest iets krachtiger zijn. In substantie boven de ogen en in de lengte van de
achterpartij zijn ze beter dan de witten. Op een correcte staartinplant, goed
afgedekte ruggen en een oranje/rode oogkleur moeten wij nog steeds blijven
opletten.
De beste oude duivin met eersteklas kopkwaliteiten showde Martin Treffers.
Ze moest echter afhellender in stand en de rugafdekking beter. Zeer goed
bevielen de rode oude do ffer en de 4 gele African Owls in alle vier de klassen.
Ze waren allemaal van Werner Assmus. De oude doffer kreeg verdiend, volgens
de huidige stand van het ras, het hoogste predikaat met LVM. De gelen
overtuigden in de kleur, wat niet vanzelfsprekend is. De stand moet in doorsnee
opgerichter zijn zodat de lengte van de bouw minder opvalt. Apropos: de jonge
dieren moeten in de iris kleur intensiever zijn.
De blauwe kleurslag wil ik tezamen behandelen omdat er maar 9 ingeschreven
waren; 3 kregen ook nog eens 0 punten omdat ze de tentoonstellingsleeftijd
overschreden hadden, k ruissnavel en gedeformeerde tong. Het blikpunt van
deze groep was een blauwe oude doffer met zwarte banden van Assmus. Hij
kreeg 96 pnt (meer substantie boven de ogen). Ook 4 bruine (foutief als
bruinzilver in de catalogus vermeld) kwamen uit de bekende Frankfurter stam.
Een zeer mooie jonge doffer werd Grand Champion van de gekleurde African
Owls. Hier werd een betere rugafdekking en de wens voor meer substantie in
de bovensnavel gewenst.
58

1-0 Blondinette 96 pnt. LVE
Anders Christiansen, Naestved, DK

1-0 Blondinette 97 pnt. KB
Anders Christiansen, Naestved, DK

1-0 Satinette 96 pnt. SE
Friedrich Schneider, Meppen , D

0-1 Satinette 97 pnt. KB
Richard Niema nn, Leezen , D

Als afsluiting de zwartbonten van de African Owls. In de ze kleurslag waren de
dieren van D. Stühlmacher niet te k loppen. Alleen de verve lende ste rke
achternekken baren zorgen, waar veel dieren mee behept waren. Ook de met 96
pnt gekeurde oude doffer had dit euvel. Een in kopronding en type eersteklas
jonge duivin (oogrand fijner, kop iets groter) showde Martin Treffers.
Werkelijk goede Duitse Schildmeeuwen heb ik al lange tijd niet meer gezien in
Keulen, ze worden momenteel a lleen maar in de Oost provincies getoond. ErnstDieter Heyne doet zich moeite vooral in de rondkappige. De 3 rode en gele
gladkoppige “schilden” waren te spits in kop. Hetzelfde euve l he b ik genoteerd
bij de blauwe rondkappige duivin. Enkel en alleen de roodzilver spitskappige
jonge doffer had betere eigenschappen en kreeg 95 punten.
In een heel andere “Liga” speelde de zwarte Kleurstaa rt Meeuwen. Hier
verraste zoals altijd Heinrich Kamp en ook nieuwkomer Taco Westerhuis met
heel mooie dieren. Het hoogste predikaat en hieraan de KB behaalde de
bekende oude doffer van Taco spelenderwijs. Hij is evengoed als de
overtrainde oude duivin (96 pnt) van Heinrich. Ook zij werd voor het hoogste
predikaat voorgedragen. Als kleine troostp rijs kon Kamp op een veel
aansprekende jonge duivin de titel Grand Champion behalen. De kop moet iets
gevulder en in de achterpartij iets korter zijn.
5 Turbits van Axel Oberlin waren wat kopvorm betreft niet slecht. Vooral de
oude roodzilver doffer be viel goed. Hij moest in de voorkop wat voller en in de
staart niet langer zijn. Met te oude dieren en sommige me t 11 staartpennen kan
men geen stuiver verdienen.
9 zwarte Anatoliërs heb ik al in een betere conditie gezien. Dieren met te
vlakke koppen, rijkelijk lang in achterpartij en gekleurde ogen konden geen
goedkeuring wegdragen bij de keurmeester. Direct de eerste jonge doffe r van
Walter Marwinski (meer vulling boven de ogen en betere snavelinplant) werd als
beste jong gepresenteerd. Hij kreeg de Grand Champion titel. De enige zeer
mooie oude doffer van Taco Westerhuis kreeg 96 pnt.
De Blondinetten waren zwak vertegenwoordigd in 2009. Ze werden door mij
gekeurd. Ook de 5 dieren die per abuis (waarom ook steeds) aan Hans-Ove
Christiansen waren toebedeeld. Het betrof 2 khakigeschubden, 1 dungezoomde
en 2 khakigezoonden. De beide khakigeschubde Blondinetten waren wat de
schubbing betreft heel mooi, echter de staartspiegels waren een duidelijk
problee m.
1 9 Zwartgezoomden waren wat de kwaliteit betreft in orde. 3 Jonge doffers
bevielen mij goed. 97 pnt, KB en Grand Championtitel bij de gezoomde
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Blondinetten, kreeg een wat type betreft, zoals de standaard voorschrijft, een
doffer uit de slag van Christiansen, die ook met sterke kopkwaliteiten bevallen
kon. De zoming moest iets exacter zijn. De beide anderen waren, wat dit punt
betreft, be ter. Korter in de achterpartij en meer borstbreedte en hogere
puntkap aanzet waren gewenst.
In de andere klassen vielen dieren van Luc Kerkhofs op. Geweldig in tekening en
in kopkwaliteit was zijn oude doffer (96 pnt). Een iets te lange achterpartij
verhinderde he t hoogste p redikaat. Ook zijn oude duivin met fabe lachtige
tekening en een prima opgerichte houding ontbrak het aan iets meer
voorhoofdsvu lling om het hoogste pre dikaat te behalen. Zijn jonge duivin beviel
mij ook, hoewel zij naast de “gewoonlijke wensen” nog beter moest in de
snavelpartij ronding.
Verder verme ldingswaardige dieren kwamen uit de slag van H.J. Klein en W. van
Zijl. De beide als “dungezoomde” geme lde dieren waren ook werkelijk donker
chocolade bruin dus verdund zwart. De eerdere als “dungezoo md”
tentoongestelde dieren, die bruingezoomd waren, ontbraken in 2009 helemaal.
De oude doffer van H.J. Klein met prima kopkwaliteiten moest meer opgericht
staan en strakker in vleugeldracht zijn. De jonge duivin liet het zitten in de
snavelinplant. Hetzelfde euvel had ook het enige jonge khakigezoomde dier.
De 9 rood- en 13 geelgezoomde Blondinetten waren van A. en H.O. Christiansen
en Bruno Demski. Deze namen staan borg voor een goede kwaliteit. Twee jonge
rode, met heel mooie kleur, sprongen in het oog. Opgerichter (1 ,0 jong) en iets
voller in voorkop (0,1 jong) maakte het niet mogelijk om het hoogste pre dikaat
te verkrijgen. De wat kop betreft de beste oude doffer van Demski moest
korter in achterpartij en had kapproblemen. Bij de geelgezoomde evenals bij de
rode, valt een reeds bij jonge dieren een te zware sterk opgewelfde
hartvormige neuswrat op. We wensen echter een mogelijk smalle, bre de
langwerpige die tussen de beide neuswratvleugels geen indeuking (de
zogenaamde “druk”) toont. Deze eigenlijk oeroude eis is in het nieuw bewerkte
EE standaardontwerp onmiskenbaar geformuleerd.
De jonge doffer van Christiansen en in alle opzichten de jonge duivin
(catalogusnr. 7407) viel wat betreft de neuswrattenpartij positief op. De
doffer kon het hoogste predikaat niet behalen vanwege de voorhoofdsvulling.
Echter voor de Grand Championtitel was het nog voldoende. De beste oude
dieren waren van B. Demski. De vogel met een geweldig type en een goede
kopbreedte en een fraaie zoming toonde de lichte “druk” en moest in de
voorkop voller zijn. Zijn van mij al heel hoog geprezen oude duivin overtuigde
met een geweldige kop, brede borst en kort van type. De zoming moest schoner
zijn. Haar foute hoofdkenmerk was de momente le niet optimale staartvee r
structuur.
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De Satinetten waren zeer goed ve rtegenwoordigd en laten het huidige hoge
peil van Europa zien. Ze werden aan Hans Ove Christiansen, de vers gebakken
verantwoordelijke voor keurmeeste rs aangelegenheden op Europees gebied
(quasi de Europese “zuchtwart”) toebedeeld. De spiegelstaarten in de blauwe en
bruine kleurslag documenteerden het juiste type, korte achterpartij me t
opgerichte houding (niet te korte benen) en brede, licht opgetrokken gedragen
iets gewelfde borst zoals strakke veren met een goed afgedekte rug. 12 Blauwe
met witte banden de monstreerden de huidige fokstand. Bij de jonge duivinnen
werden er twee vanwege te lange achterpartij teruggezet. Een mooie doffer
was niet geheel schoon op het vleugelschild en moest in de snavel beter
meelopen en een andere was niet volledig in de vleugelpennen. De beste oude
doffer kon zich met een prima type en fraaie kopkwaliteiten laten zien. Wensen
zoals een nog hogere aangezette kap, betere rugafdekking en correctere
spiegelstaart lieten geen hoger puntenaantal dan 95 toe. De twee andere
hadden proble men met de veerconditie. 2 Jonge duivinnen kregen slechts 92
pnt. De oude duivinnen waren een klasse apart. Alleen vooraan de bekende van
Friedrich Schneider met een onge meen fraai type. Zij kreeg 97 pnt. en KB.
Prima kopkwaliteit evenals de snavels waren absolute pluspunten bij de andere
duivinnen. Aftrek vanwege iets te grove oogrand en kapproblemen. 95 Pnt
kregen dieren van F. Schneider 3x en Theo Rijks 2x.
Met de k leuromschrijving van de voorheen genoemde “Silveretten” (4 stuks)
hadden alle drie tentoonstellers het moeilijk. Ze heten gewoon bruinzilvers me t
witte banden. De oude doffer van F. Schneider met een fraai type was al wat
grof in de oogrand (96 pnt). Zijn jonge duivin met een geweldig type (95 pnt)
moest be ter meelopen in snavelpartij en de kap hoger aangezet zijn en de jonge
doffer van Huub Mertens, me t hetzelfde puntenaantal, moest schoner in schild
en iets korter in achterpartij zijn. Bij de blauwgeschubde liet F. Schneider
prima types zien met goede voorhoofdslengte en brede snavelaanzet. Op 1 1
Satinetten in deze kleurslag kregen 3 van zijn jonge dieren 96 pnt. De iets te
laag aangezette kap is nog een klein probleem waar ook de met Grand Cha mpion
bekroonde vogel van de spiegelstaartige Satinetten debet aan was.
Kleinigheden zoals de ve rmelde aanzet van de kap, iets te lang in de
achterpartij, al te grove oogrand en wensen in de tekening drukte de
predikaten. 95 Pnt kreeg ook een oude doffer van F. Schneider en ieder 2
dieren van H. Mertens en Theo Rijks.
Ook de 13 bruinzilver geschubden waren een streling voor het oog: 1 x 97, 1 x 96
en 5x 95 punten spreken voor zich. Twee heel mooie oude doffe rs van Richard
Niemann kregen de beide hoogste predikaten. De eerste kon ook de LVM mee
naar Schleswig-Holstein meenemen. De dieren van R. Niemann waren tegenover
de anderen niet veel bete r. Het beslissende punt was de topconditie waarin de
dieren werden voorgebracht. Ook dat hoort bij het tentoonstellen. In totaliteit
kon de tekening nog wat markanter zijn. Een zoming is geen schubbing. De met
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95 pnt bekroonde dieren waren door de bank genomen hoogwaardige types met
goede kappen en snavels. Nog niet geheel door de rui, iets te lang in
achterpartij en kleine wensen wat betreft de kleur maakte het verschil met de
topdieren. 95 Pnt voor Niemann, G. de Vries en H. Mertens 3x. Laatstgenoemde
toonde ook een prachtige Sulfergeschubde jonge duivin. Bijna alles was in orde.
De wens nog iets schoner in kleur (roestvrij vleugelschild) verhinderde he t
hoogste predikaat. Ik persoonlijk vind deze wens absoluut misp laatst. Het
onderscheid in khakizilvergeschubd (wat voor dit dier duidelijk genetisch is) en
Sulfergeschubd (khakizilverge schubd met roest op het vleugelschild) is in mijn
optiek absoluut onzin. Volgens mijn mening komt de benaming “Sulfergeschubd”
van het oude begrip “Sulferette”. Ze waren meestal onzuiver in vleugelschild.
Dit heeft men eenvoudig tot raskenmerk beste mpeld. Tegenwoordig zijn er
echter khakizilvergeschubde met zuiver schoon vleugelschild.
De 11 zwartgezoomde Satinetten toonden de huidige fokstand in Europa met 3x
96 punten. Bij alle verhinderde de rijkelijk lange achterpartij het hoogste
predikaat. De eruit gekozen dieren kwamen van Kerkhofs 1 ,0 jong, Niemann 1 ,0
oud en Rijks 0,1 oud. Geen dier kwam onder ZG 93 pnt. 95 Pnt kregen dieren
van Rijks (2x) en Vatansever. De koppen en tekening waren in doorsnee
hoogwaardig.
1 3 Bruingezoomden was de grootste groep in de Satinetten. Voor hen geldt
hetze lfde als voor de zwartgezoo mden. De absolute winnaar met 1 x 97 pnt, LVE
en Grand Champion van de gezoomde Satinetten en 2x 96 pnt. Richard Niemann.
Ook zij wonnen het laatste punt door hun super presentatie. Met 95 pnt.
moesten dieren van Niemann (1 x), Van Zijl (2x) en Kerkhofs eveneens 2x, maar
genoegen nemen.
96 Pnt kreeg Luc Kerkhofs met een wondermooie khakigezoomde oude duivin,
welke aan het grote manco van de gezoomde, de iets te lange achterpartij,
schipbreuk leed. Een ander dier, een jonge duivin, in dezelfde kleurslag, kon
daar niet in meekomen.
Jammer genoeg ontbraken op deze show Engelse Owls, Domino’ s, Vizors en
Turbiteens. Hopelijk zijn zij in het komende tentoonstellingsseizoen weer in
Keulen aanwezig.
De Colonia-Show is weer van 1 9 tot 21 november 2010 in Keulen.
Rainer Dammers.
vertaling: Theo Rijks.
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Nogmaals RODE ogen bij mijn duiven: ALBINO’S?
Verleden jaar verscheen in het Meeuwenbulletin een artikel van mijn hand over
‘ het Graanoog’. Graantjes blijven so ms in één of twee neusgaten van onze
Oosterse Meeuwen (en andere kortsnavelige rassen) kleven. Als we die niet vlug
genoeg verwijderen kan dit een chronische ontsteking van één of twee oogleden
veroorzaken. Het eindresultaat is een blijvende RODE grove oogrand waardoor
die duif op tentoonstellingen afgekeurd wordt.
Daar ik mij probeer toe te spitsen op ve rdundkleurigen, die dus naakt geboren
worden, kweek ik rege lmatig zo’ n jong . Bij zo’ n naaktgeboren jong viel mij we l
na enkele dagen iets op: het oog zelf, dus de cornea of het doorzichtig
gedeelte van het oog, dat normaal bij alle duiven donker is, lichtte hier ROOD
op bij belichting. De vader is een blauwgeschubde Oo sterse Meeuw van Jan
Jacobs die fokonzuiver is voor zijn blauw en voor verdundkleurig (dus + // b)
(en met een kleine d boven de b) en de duivin is een Nederlandse
bruingeschubde of brunet ( b/-). Dit verdundkleurig jong, bruinzilvergeschubd
is zeker een duivinnetje.
Wat is een ALBINO?
Albino’ s, volkomen witte dieren, ko men bij alle gekleurde diersoorten voor.
Deze recessief vere rvende ‘ ziekte’ ontstaat door het verlies van het
melaninepigment waardoor de huid EN de ogen ontkleuren. Er bestaan witte
olifanten (geen roze!), witte panters, witte tijgers, witte ratten, enz. Een fre t
is de albino-vorm van een bunzing. Albino-konijnen zijn heel gemakkelijk van
andere witte konijnen te onderscheiden door dit opvallend rood oog dat me t
het blote oog, dus zonder be lichting, zeer goed zichtbaar is. Witte konijnen
met normale ogen zijn nooit albino’ s, enz. Albino-lachduiven zijn voor het eerst
ontstaan in Japan in 1 930.
Ook bij de mens (toch ook een dier) komen albino’ s voor. Bij blanken is dit
meesta l niet zo zichtbaar. Ze hebben blond haar en zijn overgevoelig voor de
zon (en zonnebank!) daar ze geen melanine bezitten die hun huid doet bruinen.
Vaak gaat albinisme gepaard met slecht tot zeer slecht zicht. Bij zwarten - in
de kleuterklas ve rtelde de zuster (= non) niet enkel over de zwartjes en
negertjes in Afrika maar zelfs ove r de ‘ zwarte negers’ - vallen die witte albino’ s
natuurlijk verschrikkelijk op. Ze hebben ook geel kroezelhaar. In het
zonovergoten klimaat moeten ze zich dan ook constant met toegenepen ogen
beschermen tegen de zon en die ook zoveel mogelijk vermijden. Soms verdenkt
men ze ervan dat ze behekst zijn en onheil te brengen en worden in Afrika
daarom soms vermoord!
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Albinisme is bij de mens een recessieve aandoening: dat wil zeggen dat je vader
en je moeder drager moeten zijn van het gen. Je hebt dan één kans op vier om
deze aandoening te krijgen.
Als je vader of je moeder een albino is, en de andere ouder is drager, heb je
zelfs 1 kans op twee op albino. In Europa is één op 70 drager en komt de ziekte
dan ook voor bij 1/20.000 mensen (1/70 x 1 /70 x 1/4 ). In Afrika, waar er meer
inteelt is, is één op 22 à één op 35 drager en komt a lbinisme daar voor bij
1 /2.000 à 1 /5.000 zwarten.
Merk op dat de rode ogen op veel foto’ s veroorzaakt worden doordat het felle
flashlicht teruggekaatst wordt door de hee l ste rk met bloedvaten gevulde
binnenkant van het oog (retina).
Wat is vitiligo?
Vitiligo is het ontkleuren van gekleurde huid door het, eerst plaatselijk
verdwijnen van me lanine. Deze aandoening start meestal op volwassen lee ftijd.
Eerst ontstaan er enkele ontkleurde vlekken. Deze huidgebieden, die dus zoals
bij een albino, nooit meer kunnen bruinen, zijn zeer gevoelig voor zonlicht en
verbranden zeer vlug. Zolang er maar enkele vlekken zijn kunnen vrouwen (en
mannen?) zich beschermen met een zonnecrème me t totale beschermingsfactor
en dit camoufleren met een bruine make-up, maar naarmate de ‘ ziekte’ zich
uitbreidt, is dit bijna onbegonnen werk en moeten ze de zon zoveel mogelijk
mijden. Na vele jaren is het he le lichaam dan ontkleurd en verdwijnen de
ontsierende vlekken. Ze zien er weer normaal uit, maar zijn veel witte r
geworden. Bij zwarten met vitiligo vallen die witte vlekken natuurlijk nog meer
op. Mensen met vitiligo hebben ALTIJD normale ogen en normale haren.
Rode ogen bij ‘gespeende’ dunkleurige duiven
Als een jong verdundkleurig geboren wordt, zie je dit in één oogopslag aan het
karig dons. Bij pasgeboren jongen zijn de oogjes nog dicht maar na enkele dagen
gaan die open. Wat mij, pas dit jaar, opviel was dat hun ogen rood zijn. Zeker
bij belichting is de rode schijn opvallend, maar ook bij normale lichtinval zie je
dit fenomeen, weliswaar niet zo opvallend als bij bv. een albino-konijn. MAAR
….enkele weken later worden de ogen donkerder zodat zowel verdundkleurige
als intensief gekleurde duiven dan allebei donkere ogen hebben.
N.B. Ik vond op het internet ook artikelen over de ‘ pink-eyed en red eyed
dilution die bij verschillende ‘ huisdieren’ kunnen voorkomen. Wie boomt hier
verder op door?
Jef Viaene
Overheulestraat, 8
8560 Moorsele - jefviaene@belgacom.net
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Final Touch
In de afgelopen jaren heb ik een aantal artikelen geschreven over
erfelijkheidsleer. Deze reeks ben ik gestart in 1 995 en dit artikel zal voorlopig
de laatste zijn. Ik wil verder ingaan op de rode en gele kleurslagen van de
blondinetten, een kruising van dhr. Rijks, de witbanden in combinatie met de
spreidingsfactor, de koperhals bij de blondinetten, de lavendel en iets over de
basiskleur dominant rood en de zogenaamde mahonie kleurslag. We beginnen
met de laatste kleurslagen.
In het artikel van dhr. Konings over de lavendel (2008) verteld hij dat
hij enige mahonie kleurige blondinetten heeft gefokt. Hein van Grouw schrijft
in zijn boekje ”Genetica bij duiven” 2009 hier iets over. Hij beweert dat de ze
kleurslag op basis is van dominant rood (Ba) en spreidingsfactor. Hij verwijst
naar een wetenschappelijk onderzoek hij maar ve rmeld niet welk(e )
onderzoek(en). Het is daarom moeilijk te controleren of zijn conclusies wel
kloppen. Ik heb namelijk zo mijn gerede twijfels. Deze wordt gewekt door de
teksten die hij schrijft en he t weglaten van een donkerkras getekende duif
met twee maal de “indigo” factor. In zijn boek staat een tekening van een
mahonie kleurige duif (blz. 1 47) opdat we kunnen zien hoe zo’ n duif eruit zou
zien. Hij lijkt erg veel op een dominant rode duif met tweemaal een factor voor
donkerkras eigenlijk analoog aan de rode Amsterdams tuime laars en de rode
Duitse schoonheidspostduiven. In het hoofdstuk over de indigo staat een heel
schema met de ze factor getekend op Holle kroppers. Hier word echter de
fokzuivere indigo met donkerkras tekening niet getoond. Als we nu kijken naar
de andere “Holletjes” dan kunnen we ons zo voorstellen dat deze combinatie van
factoren (tweemaal zwartpigment en twee maal donkerkras) ge makkelijk een
kleur tevoorschijn kan toveren die lijkt (of is) op mahonie. Ik vermoed nu dat in
het onderzoek waar dhr. van Grouw naar refereert onvoldoende rekening is
gehouden met de indigo factor.
In mijn artikel over indigo (2007) heb ik laten zien dat er tenminste
vermoedens zijn die wijzen in de richting dat lavendel bij de Oud-Oosterse
meeuwen stoelt op de indigo factor. Hierop is tot op heden niet gereageerd. Dit
zou namelijk duiden op het feit dat we lavendel op basis van dominant rood niet
ras eigen is en we wellicht moeten zeggen dat we deze dieren niet zouden
moeten accepteren. Een discussie hierover lijkt mij zinvol. Mogelijk dat de
indigo factor ook de kleurslagen in rood en geel beïnvloeden maar ook mogelijk
de goudhalsen.
De goudhalsen hebben zo een fraaie kleur dat het toch jammer is da t
er niet meer liefhebbers van zijn. Mijn artikel in 2005 heeft een aanzet willen
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geven in het begrip over deze fraaie kleur. Er zijn veel onduidelijkheden over
de genetische achtergrond van de ze kleurslag. Ik heb geprobeerd met de
weinige informatie die ik had tot een ideetheorie te komen. Dhr. De Jong
beweerde ooit in een vergadering dat deze dieren blauwzilve r krassen zijn. Hij
gaf echter geen tekst en uitleg en ook geen reactie op mijn mogelijk artikel.
Daarnaast als het blauwzilve r krassen zijn waar komt dan die koperen hals
vandaan. Wat is dit dan precies? Hoe duiden we dit genetisch? Is dit een van de
al bekende brons factoren? Ik weet het in ieder geval niet. Zeker weet ik wel
dat het niet zomaar blauwzilver krassen zijn, ze hebben namelijk een koperen
hals. Dit lijkt mij duidelijk en dit negeren lijkt mij niet juist.
De kleurslagen rood- en geelgeschubd zoals de duiding die over
geschubd wordt gegeven, namelijk een duif met kras tekening zonder de factor
voor spreiding en op basis van dominant rood pigment, bestaan dan niet. De
dieren die onder deze kleurslag worden ingezonden kennen deze genetische
code niet. Zij bezitten imme rs twee maal de factor voor sierduiven rood en het
basispigment is veelal bruin en soms zwart. Als we consequent zijn en de lijn die
ingezet is door de speciaal club vasthouden, dan moet we zeggen dat deze
dieren miskleuren zijn. Zij hebben imme rs geen structuurtekening en kunnen
dan ook niet als zodanig beoordeeld worden. Dit wordt overigens bevestigd
door dhr. de Jong in zijn artikel in 2008. De speciaal club zal mijn inziens dit
problee m dienen aan te pakken en het niet negeren. Een andere benaming voor
deze twee k leurslagen lijkt mij op zijn plaats. Daarbij komt dat ik vermoed dat
deze dieren ook een koperen hals factor met zich meedragen en als dusdanig
ook de mogelijkheid bieden om via blauwe dieren weer tot goudhalsen te kopen.
Laten we zeggen een soort van genetisch reservoir.
Of er echte rood- en geelgeschubde kunnen bestaan is de vraag. Ik
vermoed van wel dit in tegenstelling tot dhr. De Jong die beweert dat de ze
dieren geen spiegels zullen tonen. De reden die hij hiervoor geeft is dat het
basispatroon van roodgeschubd geen band laat zien. Echter dieren met de
libanon-brons factor tonen wel een witte spiegel in de staart en in de
slagpennen en de zwarte dieren met libanonbrons niet. Zie hiervoor de Rshewer
tuimelaars en de Libanon duiven. Waarom zou de frill stencill factor van de
Oosterse meeuwen dan dit niet kunnen bewerkstelligen? Ik weet het niet, maar
ik heb ook geen tegenargumenten of ervaringen . Het zomaar beweren dat dit
niet kan geeft geen pas.
De rood- en geel witbanden bij de blondinetten hebben als basis bruin
dan wel zwart basispigment. Dus als we sp reken over deze twee k leurslagen
spreken we eigenlijk over zwart- en/ of bruin witbanden me t een dubbe le
recessief rode factor. Hierdoor komt mijn artikel over deze zwart- en bruin
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witbanden (2007) naar voren. De stelling die ik blijf volhouden dat deze
witbanden een gezoomde staart dienen te hebben wordt in ieder geval
onderschreven door dhr. De Jong in zijn artikel over rood en geelge zoomde
(2008). Als nu twee genetica mensen het al eens zijn, dient dan het bestuur in
de vorm van zijn voorzitter dhr. Van Zijl zijn oor gewoon niet naar hen te
leggen en te luisteren naar de argumenten?
Dan staat er nog een bewering van dhr. Rijks dat hij uit een geelzilve r
Antwerpse smiere l doffer maal een zwarte Turbit duivin zomaar een
zwartschild ( Duitse schildmeeuw) duivinnetje fokte zonder kap, een praktische
ronde kop en daarbij ook nog eens 7 gekleurde staartpennen. Genetisch is dit
natuurlijk vrijwel niet mogelijk. Alleen al een ronde kop uit zo’ n kruising is niet
logisch. Daarnaast is haar vade r do minant rood. De duivinnen hieruit zouden al
snel een dominant rode kleur tonen, ten zij de geelzilveren vader fokonzuiver is
maar dan had hij wel donkere spatten op zijn schild vertoond. Wat echter
zeker niet mogelijk is, is dat het jonge duivinnetje een kleur vertoont die niet
verdund is. De vader is geelzilve r en heeft dan twee verdunningsfactoren en
vererfd de ze altijd aan zijn dochters. Daarnaast heeft dit jonge duivinnetje
ook nog eens 7 gekleurde staartpennen en gezien het feit dat dhr. Rijks een
gerenommee rd Satinetten fokker is ligt het natuurlijk voor de hand dat de
zwarte Turbit moede r een slippertje heeft ge maakt met een zwartge zoomde
Satinetten doffer. Oh, het artikel staat in het meeuwen bulletin van 1992.
Met vriendelijke groet,

Dhr. I. Buitenhuis
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Verslag Algemene ledenvergadering van de Europese Meeuwenclub in
Jebsheim/Frankrijk op 17/10/2009
Het is niet de bedoeling het volledig verslag van deze vergadering over te
nemen in ons Meeuwenbulletin maar uitsluitend de agendapunten die interessant
zijn voor de leden van de Nederlandse en Vlaamse meeuwduivenclub of van
belang zijn voor onze speciaalclubs.
Stemrecht:
a) per persoonlijk aangesloten lid: 1 stem
b) per aangesloten land (speciaalclub) en per 1 0 aangesloten leden
bekwam men één stem. Het voorste l om per aangesloten land/club 3
ste mmen te voorzien, ongeacht het aantal leden werd goedgekeurd. Zo
heeft thans ieder aangesloten land 3 stemmen maar Duitsland 1 2
ste mmen (gezien 4 clubs/groepen). Zo bekomt men een bete re
verhouding tussen de verschillende landen/clubs.
Lidgeld:
a) het individueel lidgeld wordt verhoogd tot 25,00 euro. In dit lidgeld
zit eveneens het gemeenschappelijk clubblad (samen met Duitsland)
vervat. Voor leden die tevens lid zijn bij de Duitse speciaalclub blijft
het lidgeld behouden op 1 5,00 euro, vermits zij dit clubblad
(Mövchenpost) reeds ontvangen via deze speciaalclub.
b) het lidgeld per aangesloten land/speciaalclub wordt bepaald op 30,00
euro ongeacht het aantal leden. Voorheen diende ieder aangesloten
land/speciaalclub 2 euro te betalen per 10 leden.
Bestuur:
a) voorzitter: L. Kerkhofs
b) 1 e ondervoorzitter: H.O. Christiansen (verantwoordelijk voor
keurmeeste rs en toezicht op de naleving van de gekozen fokrichting)
c) 2 e ondervoorzitter: J.L. Frindel (verantwoordelijk voor de EE
standaard en contactpersoon bij de Europese Entente)
d) Secretaris en penningmeester: R. Dammers
e) Webmaster: HP Nernes
Tentoonstelling:
De tweejaarlijkse jongdierendag telkenmale in een ander land en de
jaarlijkse tentoonstelling te Keulen worden vervangen door een
jaarlijkse tentoonstelling. Deze laatste vindt plaats rond nove mbe r
met mogelijkheid tot inkorven op vrijdag. De interesse van liefhebbe rs
uit de voormalige Oostbloklanden en de economische crisis ve rplichten
ons uit te wijken naar kleinere shows met lagere inschrijfgelden en
kortere periodes (minder hotelkosten). Het jaarlijks veranderen van
locatie brengt de EMC ook in contact met meerdere en nieuwe
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Comb. J. en R. Voncken
Elkenraderw eg 9
6321 BK Wijlre
Tel.: 043 - 4503189

Fokker van Italiaanse Meeuwen
in de kleuren: ijskleur
geelzilver geband, geelzilver gekrast

G. de Vries Jr
Goutumerdijk 20
9084 AE Goutum
Tel.: 058 - 2883391
Fokker van

OOSTERSE
MEEUWEN
Sinds 1954
Satinetten in vele kleurslagen

Theo Rijks
Fokker van

Satinetten
Burg. Lemmensstraat 21,
6163 JA Geleen
Tel: 046-4740074

liefhebbe rs. Zo mochten we vorig jaar maar liefst 8 nieuwe leden
verwelko men!
De volgende planning is voorzien;
a) 201 0 - laatste tentoonstelling te Keulen van 1 7 tot 1 9
november;
b) 2011 - Aschersleben – Duitsland (Groep Oost) 22 en 23
oktober;
c) 201 2 - Nederland;
d) 201 3 - Duitsland (Groep West); Op de algemene vergadering in
201 3 wordt dit nieuwe systeem geëvolueerd en eventuee l
aangepast. Bij akkoord krijgen wij volgende verdere planning.
e) 201 4 - Denemarken;
f) 201 5 - Duitsland (Groep Zuid)
g) 201 6 - België
h) 201 7 - Duitsland (Groep Noord)
i) 201 8 - Frankrijk;
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat nieuwe aangesloten landen
(Roemenië, Bulgarije) een aanvraag indienen om een tentoonstelling in
te richten, waar rekening mee moet gehouden worden.
Keurmeesters
Volgende keurmeesters werden aangeduid voor Keulen; J. Toro, W. van
Zijl, JL Frindel. Aangezien J. Toro reeds had toegezegd op een andere
show werd de eerst aangeduide vervanger F. Schneider aangesproken.
In 2011 zullen alle aanwezige keurmeeste rs, tegen een kleine
vergoeding, ingezet worden. De winnende dieren zullen, onder leiding
van H.O. Christiansen, door een comité van keurmeesters, aangeduid
worden.
Ook zal opnieuw een “Grand Champion” uitgereikt worden aan dieren
met het predicaat “ZG”. (voorheen minimum 96 punten)
Allerlei
In 2011 in Aschersleben za l een voorstel ingediend worden tot
wijziging van de statuten. Momenteel staat hierin vermeldt da t
afwezige leden hun stem d. m.v. schriftelijke volmacht kunnen
overmaken. In geen enkel Europees parlement is het mogelijk me t
volmacht te ste mmen. Leden die een voorstel wensen te ste mmen of te
verwerpen dienen persoonlijk aanwezig te zijn. Voorstellen to t
aanpassing dienen schriftelijk aan de voorzitter bezorgd, voor de
verzending van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ten
laatste 8 weken voor deze vergadering), zodat de ze opgenomen worden
in de uitnodiging!
Luc Kerkhofs, voorzitter EMC.
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Prijzen Clubshow 2009 te Lint
Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduivenclub” 2009
(foto : min 4 dieren/ras & clubleden)
Oud Duitse meeuw
Neven Yves
Italiaanse meeuw
Van Camp Jef
Gentse meeuw
Brabant Pieter
Blondinet
Kerkhofs Luc
Satinet
De Vries Geert
Luikse Meeuw
Beirens Dirk
Akener Lakschildmeeuw
Vizor
Afrikaanse Meeuw
Luikse Barbet
Antwerpse Smierel
Vlaanderse Smierel

Blauw zwartgekrast
Ijskleur geband
Wit
Zwartgezoomd
jr. Bruingezoomd
Rood

MO 96 6183
MO 97 3051
VJ 95 5906
MO 96 3625
MJ 97 1 562
MJ 94
Geen clublid
Jacobs Jan
Zwart
MO 96 6251
Jacobs Jan
Zwartgezoomd
MJ 95 5179
Janssens Jef
Zwart
MJ 95 5484
De Buck Marc Rood
MO 95 791 2
Van den Bogaert R. Rood
VJ 96
Geen clublid
Hasselman Free Blauw zwartgeband MO 96 351 6

Wisselprijs Beste Kortsnavelige meeuw
(te innen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 KERKHOFS Luc
2009 DE VRIES Geert jr.
Wisselprijs Beste Middensnavelige meeuw
(te innen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 VAN CAMP Jef
2009 VAN CAMP Jef
Wisselbeker “Jos De Backer”
beste trio smierels (te winnen 3x opeenvolgend of 5x in ’t totaal)
2000 HASSELMAN Free
2006 DE BUCK Remi
2001 HASSELMAN Free
2007 HASSELMAN Free
2002 VAN TROYEN Felix
2008 Geen ingeschreven smierels!
2003 DE BUCK Marc
2009 HASSELMAN Free
2004 HASSELMAN Free
Hiermee wordt Free eindwinnaar van
2005 Geen show (vogelgriep)
deze wisselbeker!
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Diversen
1. Prijs geschonken door dhr.
De Vries Geert jr.
2. Prijs geschonken door dhr.
Kerkhofs Luc
3. Prijs geschonken door dhr.
Brabant Pieter
4. Prijs geschonken door dhr.
De Buck Marc
5. Prijs geschonken door dhr.
Van den Bogaert Roland
6. Prijs geschonken door dhr.
Neven Yves
7. Prijs geschonken door dhr.
Van Camp Jef
8. Prijs geschonken door dhr.
Hasselman Free

CROES Jef voor de beste Satinet:
HANSSEN Ivo voor de beste Blondinet:
HASSELMAN Free voor de beste Gentse meeuw:
HASSELMAN Free voor de beste Luikse Barbet:
JACOBS Jan voor de beste Antwerpse smierel:
KERKHOFS Luc voor de beste Oud Duitse meeuw:
MORTIER Rudi voor de beste Italiaanse meeuw:
BENSEL Frans voor de beste Vlaanderse smierel:
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Prijzengeld seizoen 2009-2010
Brabant O-Vlaanderen
Antwerpen Interprov, Nationale
€ 5,00 97 pnt - € 2,50 96 pnt
Croes Jef
De Buck Remi
De Vuyst William
De Vries Geert Jr,
Engels Bjorn
Hasselman Free
Jacobs Jan
Janssens Karel

1 0,00
2,50

2,50
1 2,50
2,50
1 0,00

1 0,00
5,00

2,50

2,50
5,00
5,00
2,50

Kerkhofs Luc
Kooistra Tabe
Mertens Huub
Neven Yves
Sadaune Pierre
Van Camp Jef
Totaal

2,50
2,50

2,50
2,50

1 0,00
2,50
1 2,50
2,50

5,00

20,00

1 2,50
5,00
7,50
2,50
1 0,00
2,50
1 2,50
2,50

5,00

1 0,00
1 2,50
67,50

Totaal

2,50

1 5,00

1 5,00
1 2,50
11 0,00

GEWONNEN CLUBPRIJZEN
in het
TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2009/ 2010

C LUBS HO W b ij “ C HAM P IO N S HO W”
28 t/m 30 januari 2010 te Utrecht
keurmeeste rs: J.J. van de Siepkamp en T.J.A. Rijks
ingezonden:
63 Italiaanse Meeuwen, 14 Akener Lakschildmeeuwen, 1 8
Oud Duitse Meeuwen, 8 Afrikaanse Meeuwen, 3 Anatolische
Meeuwen, 3 Duitse Kleurstaart Meeuwen, 1 0 Satinetten, 11
Blondinetten en 4 Barbarisi Meeuwen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fraaie ets voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw:
M.B. Treffers met een jonge witte doffer, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Satinette:
G. de Vries Jr. met een oude bruingezoomde duivin, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette:
W.C.M. van Zijl met een jonge zwartgezoomde doffer, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Turbit: n.t.
Fraaie ets voor de fraaiste Italiaanse Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste doffe r, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw:
Comb. R. en W. van Dijk met een oude zwarte doffer, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw:
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande doffe r, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.

Bovenstaande wisselprijzen zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal.
Herinneringsprijs hiervoor is een fraaie rastekening.
9.
1 0.
11.

Beker voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met Italiaanse Meeuwen, 384 punten
€ 20,- voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met Italiaanse Meeuwen met 384 punten
€ 20,- voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen:
T.E. Westerhuis met Anatolische- en Duitse Kleurstaart Meeuwen
met 380 punten
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1 2.

1 3.
1 4.

1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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€ 1 0,- voor het fraaiste dier middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
Beker voor het fraaiste dier kortsnavelige Meeuwen:
M.B. Treffers met een jonge witte Afrikaanse Meeuw doffer, 97 pnt.
Fraai schilderij, voorstellende een Satinette en een Vizor voor mooiste
koppel Oosterse Meeuwen jong, aangeboden door T.J.A. Rijks:
J. Verlaat met een bruingeschubde Blondinette doffer 96 pnt.
en een Bluette duivin 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of dun:
M.B. Treffers met een zwartbonte duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren:
M.B. Treffers met een witte doffer jong, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd:
G. de Vries Jr. met een bruingezoomde duivin oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit:
J. Verlaat met een Bluette duivin jong, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette overige geschubde kleuren (spiegelst.):
G. de Vries Jr. met een Brunette doffer jong, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin,rood, geel of dungez.:
W.C.M. van Zijl met een zwartgezoomde doffe r jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteit:
J. de Jong met een blauwwitgebande duivin, jong, 93 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette ov.geschubde kleuren (spiegelst.):
J. Verlaat met een bruinzilver geschubde doffe r jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Vizor Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Domino Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Turbiteen: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Anatolische Meeuw:
T. Westerhuis met een zwarte duivin oud, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Turbit: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Engelse Owl: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer:
J.D. van Doorn met een roodzilver gekraste doffer jong, 97pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin:
J.D. van Doorn met een blauwgekraste duivin oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur:
R.A.G. Voncken met een ijskleurig zwartgebande doffer jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur:
J.D. van Doorn met een blauw zwartgebande duivin jong, 96 pnt.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
44.

€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw:
Comb. R. en W. van Dijk met een zwarte doffe r oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw:
T. Westerhuis met een zwarte doffer oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer:
G. van Mierlo met een blauwschild zwartgebande doffer oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin:
G. van Mierlo met een blauwschild zwartgebande duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur:
Comb. The Pigeon met een AOC doffer oud, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur:
Comb. The Pigeon met een blauwgekraste duivin jong, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Luikse Barbet: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Vlaanderse Smierel: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Gentse Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Barbarisi Meeuw:
M. van Uden met een rode doffer oud, pred. 96 pnt.
Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid: n.t.

AANM OE DIGINGS P RIJZ E N
Elk jaar worden deze prijzen uitgeloofd op alle tentoonstellingen en zijn te
winnen door de leden.
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 kortsnavelige Meeuwen
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen

W.P.K.V. Winterswijk 23 t/m 25 november 2009 te Winterswijk
Keurmeester: J.H. Schipper
Ingezonden:
38 Oud Duitse Meeuwen
H.E. Aalbers te Winterswijk met een oude witroek Oud Duitse Meeuw duivin,
96 pnt.
H.E. Aalbers te Winterswijk met een jonge witroek Oud Duitse Meeuw
duivin, 96 pnt.

83

West Brabant Show 31 okt. t/m 1 nov. 2009 te Sint Willebrord
Keurmeesters: M.C. van Uden en A. Brouwers
Ingezonden:
1 3 Italiaanse Meeuwen en 5 Barbarisi Meeuwen
J.D. van Doorn te Middelburg met een jonge blauw zwartgebande Italiaanse
Meeuw duivin, 96 pnt.

Delta-Show 6 t/m 8 november 2009 te Vlissingen
Keurmeesters: M.B. Treffers
Ingezonden:
54 Italiaanse Meeuwen
J.D. van Doorn te Middelburg met een jonge roodzilver gekraste Italiaanse
Meeuw duivin, 97 pnt.
J.D. van Doorn te Middelburg met een oude blauwgekraste Italiaanse Meeuw
duivin, 96 pnt.
J.D. van Doorn te Middelburg met een jonge ijskleur zwartgebande
Italiaanse Meeuw doffer, 96 pnt.

Friesche Sierduiven Club 6 t/m 8 november 2009 te Leeuwarden
Keurmeesters: J.G.M. Hartman, G.H.J. Kelderman en W.C.M. van Zijl
Ingezonden:
1 6 Italiaanse Meeuwen, 8 Hamburger Sticke Meeuwen,
60 Oud Duitse Meeuwen en 32 Oosterse Meeuwen
K. Joustra te Tytsjerk met een oude roodzilver gekraste Italiaanse Meeuw
doffer, 96 pnt.
G. Meijer te Midwoud met een oude roodschild Oud Duitse Meeuw doffer,
96 pnt.
G. Meijer te Midwoud met een oude geelschild Oud Duitse Meeuw doffer, 95
pnt.
G. Meijer te Midwoud met een oude geelzilverschild Oud Duitse Meeuw
doffer, 95 pnt.
G. de Vries Jr. te Goutum met een oude blauwschild zwartgebande Oud
Duitse Meeuw doffer, 97 pnt.
G. de Vries Jr. te Goutum met een oude bruingezoomde Satinette duivin, 96
pnt.
T. Kooistra te Leeuwarden met een oude bruinzilvergebande Satinette
(Silverette) duivin, 96 pnt.
J. Oord te Mildam me t een jonge blauwschild gekraste Oud Duitse Meeuw
duivin, 96 pnt.
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Keistadshow 25 t/m 28 november 2009 te Amersfoort
Keurmeesters: Th.C.M. Werkhoven en Th. Rijks
Ingezonden:
6 Vlaanderse Smierels, 31 Italiaanse Meeuwen, 4 Hamburger
Sticke Meeuwen, 9 Oud Duitse Meeuwen en 3 Oosterse Meeuwen
G.C.M. van Duivenvoorde te Heemskerk met een jonge ijskleurig
zwartgebande Italiaanse Meeuw doffer, 96 pnt.
W. van Brussel te Zwolle met een jonge roodzilverschild gebande Oud Duitse
Meeuw doffer, 95 pnt.

“Ter Verbete ring” Axel 27 t/m 29 oktober 2009 te Axel
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden:
22 Italiaanse Meeuwen
J.D. van Doorn te Middelburg met een jonge blauwgekraste Italiaanse
Meeuw duivin, 97 pnt.

Limburgse Sierduivenfokkers Club 5 december 2009 te Elsloo
Keurmeesters: W.C.M. van Zijl en R.A.M. Joosten
Ingezonden:
36 Italiaanse Meeuwen, 6 Akener Lakschildmeeuwen,
6 Oud Duitse Meeuwen en 20 Oosterse Meeuwen
Th. Rijks te Geleen met een oude blauwgeschubde Satinette duivin,
97 pnt.
J. Voncken te Wijlre met een oude geelzilver gebande Italiaanse Meeuw
doffer, 96 pnt.
T. Thomas te Kerkrade met een jonge geelschild Oud Duitse Meeuw duivin,
94 pnt.
A.S.M. van Apeldoorn te ‘ s-Gravenhage met een oude roodschild Akener
Lakschildmeeuw duivin, 96 pnt.

Noordshow 8 t/m 10 januari 2010 te Zuidlaren
Keurmeester: G.H.J. Kelderman
Ingezonden:
29 Italiaanse Meeuwen en 12 Oud Duitse Meeuwen
J.D. van Doorn te Middelburg met een jonge blauwgekraste Italiaanse
Meeuw doffer, 96 pnt.
W. Soeteman te Warnsveld me t een jonge zwartschild Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.

85

INZENDINGEN van VIERTALLEN op de Clubshow
Champion Show te Utrecht – 28-30 januari 2010

Middensnavelige Meeuwen

1-0 oud 0-1 oud
Inzender

1-0
jong

0-1
jong

punten

rang

totaal

orde

J.D. van Doorn

95

96

97

96

384

1

W. Martens

93

x

92

93

x

-

R.A.G. Voncken

92

95

96

92

375

4

W.A. van Engelenburg

91

x

x

x

x

-

K. Joustra

x

x

92

x

x

-

Jac. Netten

x

x

91

94

x

-

J. Voncken

95

95

96

95

381

2

J. de Jong

x

x

x

93

x

-

J.C. Verhage

x

x

94

x

x

-

Comb. R. en W. van Dijk

96

94

93

95

378

3

A.S.M. van Apeldoorn

93

95

94

96

378

3

D. van der Spek

91

x

93

92

x

-

C.J. Smit

x

x

94

94

x

-

G. van M ierlo

96

95

x

96

x

-

Comb. The P igeon

95

x

94

94

M. van Uden

94

96

94

94

378

95 middensnavelige Meeuwen werden door 16 liefhebbers ingezonden.
J.D. van Doorn is met 384 punten de winnaar.
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3

Kortsnavelige Meeuwen
1-0

0-1

1-0

0-1

punten

rang

oud

oud

jong

jong

totaal

orde

A. Hanssen

94

95

x

x

x

-

M.B. Treff ers

x

96

97

96

x

-

T. Westerhuis

96

95

95

94

380

1

J. Verla at

94

x

96

94

x

-

G. de Vr ies Jr.

94

96

95

x

x

-

J. Bruggeling

x

x

93

95

x

-

J. de Jong

96

x

x

93

x

-

W.C. van Zijl

x

95

96

x

x

-

Inzender

Slechts 34 kortsnavelige Meeuwen werden door 8 liefhebbers ingezonden,
waarvan 7 lid van onze club.
Doordat er helaas maar één compleet viertal aanwezig was is T. Westerhuis met
380 punten de winnaar geworden.
De beide winnaars J.D. van Doorn en T.E. Westerhuis ieder met de prijs van €
20,- hartelijk gefeliciteerd!
G. de Vries Jr.
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Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2010/2011
De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende prijzen voor haar leden en de
leden van de Meeuwenclub Nederland die in orde zijn met het lidgeld op moment
van de wedstrijd.
De prijzen van 4 tem 1 1 zullen ter beschikking gesteld worden aan alle inzenders.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.

Een foto met vermelding “clubkampioen 2009” voor ieder meeuwduivenras
indien minimum 4 dieren per ras zijn ingeschreven.
Wisselprijs voor de beste kortsnavelige meeuw.
Wisselprijs voor de beste middensnavelige meeuw.
Prijs geschonken door dhr. Jef CROES voor de beste Blondinet.
Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Antwerpse
smierel
Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Italiaanse
meeuw
Prijs geschonken door dhr. Ivo HANSSEN voor de beste Luikse Barbet
Prijs geschonken door dhr. Luc KERKHOFS voor de beste Oud Duitse meeuw
Prijs geschonken door dhr. Frans BENSEL voor de beste Satinet
Prijs geschonken door dhr. Jan JACOBS voor de beste Gentse meeuw
Prijs geschonken door dhr. Koen Simoens voor de Vlaanderse smierel·
Iedere meeuwduif met 96 punten 2,50 € en iedere meeuwduif met
97 punten 5,00 €.

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt tevens volgende geldprijzen voor haar
leden die in orde zijn met het lidgeld op moment van de wedstrijd.
€ 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten;
€ 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.
Op volgende shows:
•
West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
•
Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land van
Aalst te Merelbeke;
•
Antwerpen: Interprovinciale wedstrijden te Olen;
•
Limburg: De Rasduif te Zonhoven;
•
Brabant: De Pajottenlanders te Affligem;
•
Nationale Wedstrijden te Bastogne.
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Prijzenschema voor het
Tentoonstellingsseizoen 2010 / 2011

JUBILEUM Clubshow bij de Champion Show (NBS Bondsshow)
Minimaal 3 dieren per ras (min 93 pnt)

1. Fraaie ets voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw
2. Fraaie ets voor de fraaiste Satinette
3. Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette
4. Fraaie ets voor de fraaiste Turbit
5. Fraaie ets voor de fraaiste Italiaanse Meeuw
6. Fraaie ets voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw
7. Fraaie ets voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw
8. Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticken Meeuw
Bovenstaande wisselprijzen zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal
De winnaar ontvangt een herinneringsprijs: een fraaie ingelijste rastekening

9. € 20,00 voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen
1 0. € 20,00 voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen
11. € 1 0,- voor de fraaiste middensnavelige Meeuw
1 2. € 10,- voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw
1 3. NBS jubileum plaquette tgv 90-jarig bestaan voor de fraaiste Meeuw
van de clubrassen
1 4. € 5,00 voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw, zwart of bruin
1 5. € 5,00 voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw, overige kleuren
1 6. € 5,00 voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd
1 7. € 5,00 voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit
1 8. € 5,00 voor de fraaiste Satinette ov. geschub. kleuren (spiegelstaart )
1 9. € 5,00 voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin, rood, geel of dungez
20. € 5,00 voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteiten
21. € 5,00 voor de fraaiste Blondinette ov. gesch. kleuren (spiegelstaart)
22. € 5,00 voor de fraaiste Vizor Meeuw
23. € 5,00 voor de fraaiste Domino Meeuw
24. € 5,00 voor de fraaiste Turbiteen
25. € 5,00 voor de fraaiste Anatolische Meeuw
26. € 5,00 voor de fraaiste Turbit
27. € 5,00 voor de fraaiste Engelse Owl
28. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer
29. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin
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30. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur
31. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur
32. € 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw doffer
33. € 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw duivin
34. € 5,00 voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw
35. € 5,00 voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw
36. € 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer
37. € 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin
38. € 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer, andere kleur
39. € 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin, andere kleur
40. € 5,00 voor de fraaiste Hamburger Sticken Meeuw
41. € 5,00 voor de fraaiste Luikse Barbet
42. € 5,00 voor de fraaiste Vlaanderse Smierel
43. € 5,00 voor de fraaiste Gentse Meeuw
44. € 5,00 voor de fraaiste Barbarisi Meeuw
45.Tabe Kooistra Herinneringsprijs voor de fraaiste Oosterse Meeuw met
spiegelstaart
46. Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid

Extra prijzen t.g.v. Jubileum:
47. € 7,50 ter vrije keuze keurmeester per 1 0 dieren.
Winnaars mogen geen winnaars zijn van de prijzen 1 t/m 46

Prijzen alleen te winnen door leden van de Meeuwenclub èn de Vlaamse
Meeuwduivenclub onder voorwaarde dat de contributie op het moment
van de clubshow te Utrecht is voldaan.

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar
NBS erecertificaten worden uitgeloofd
1. € 5,00 voor het fraaiste dier per 1 5 kortsnavelige Meeuwen
2. € 5,00 voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen
Prijzen alleen te winnen door leden met minimum 93 punten
De uit te loven prijzen gelden voor alle Meeuwenrassen, met uitzondering van de
Antwerpse Smierel, Oud Holla ndse Meeuw, Chinese Meeuw en Figurita Meeuw; hiervoor
bestaan afzonderlijke speciaalc lubs.
Prijzen welke na 2 jaar niet zijn afgehaald, vervallen a an de club
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BEIRENS Dirk

Nerenbroekstraat 5
9420 Erpe-Mere

Luikse Meeuw
Luikse Barbet

BENSEL Frans

Lintsesteenweg 785
2540 Hove
tel.: 0473/336031

Antwerpse Smierel

BOGAERTS Edward

Schaliehoevelaan 49
Turbiteen
2530 Boechout
tel.: 03/4553414
e-mail: edward.bogaerts@skynet.be

BRABANT Pieter

Korte Ridderstraat 7
1785 Merchtem
tel.: 052/372364
e-mail: NH.Merchtem@skynet.be

BRUY NDONCX Felix

De Lunden 37
Antwerpse Smierel
2170 Merksem
tel.: 03/646.61.10
e-mail: f elix.bruyndoncx@skynet.be

CAMPO Guy

Mechelsebaan 38
2570 Duffel
tel.: 015/312326
e-mail: guido_campo@hotmail.com

CLOOSTERMANS H enri

Coolhemveldstraat 5
Italiaanse Meeuw
2870 Puurs
tel.: 03/889.24.62
e-mail: henr icloosterma ns@skynet.be

CORNELISSEN Pa ul

Verenigingstraat 25
3010 Kessel-Lo
tel.: 016/25.88.31

Vlaanderse Smierel

CROES Jef

Kruisstraat 15
3590 Diepenbeek
tel.: 011/32.11.83

Oud-Duitse Meeuw
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DAVIDSE Leunis

Ring 71
NL 4455 AD Nieuwdorp
tel.: 0031-113 612795

DE BUCK Marc

Kruishoutemsesteenweg 76
Vlaanderse Smierel
9750 Zingem
Luikse Barbet
tel.: 09/384.56.15
Gentse Meeuw
e-mail: debuck.vancrombrugge@skynet.be

DE BUCK Remi

Sallemeul ekouter 55
9820 Merelbeke
tel.: 09/221.36.56

Vlaanderse Smierel
Luikse Barbet
Gentse Meeuw

DE VUY ST William

Bellebargie 51
9950 Waarschoot
tel.: 09/357.31.34

Vlaanderse Smierel

DEGLEIN Jean

Tongers esteenweg 312
3840 Borgloon
tel.: 012/741795

Satinet
Blondinet

DREESEN Henri

Romeins e Dijk 76
3910 Neerpelt
tel.: 011/64.95.35

Italiaanse Meeuw

ENGELS Björn

Brugstraat 56
9880 Aalter
tel.: 09/374.07.03

Italiaanse Meeuw

HANSSEN Ivo

Vliegv eldstraat 53
3500 Hasselt
tel.: 011/81.17.06
e-mail: hanssen.Ivo@skynet.be

Turbit
Poolse meeuw

HASSELMAN Free

Koning B oudewijnlaa n 2
Vlaanderse Smierel
9170 Sint-Pauwels
Figurita meeuw
tel.: 03/779.91.92
e-mail: fr eehasselman @hotmail.c om

JACOBS Jan

Zonneken 10
9100 Sint-Niklaas
tel.: 03/777.75.61

JACQUET Francis

rue de Géronsart 38
Vlaanderse Smierel
5100 Jambes
Akener Laksch. M.
e-mail: l indadachelet@hotma il.com Oud Duitse M.
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Vlaanderse Smierel

Satinet
Blondinet
Vizor

JANSSENS Jef

Waterheidestraat 48
2300 Turnhout
tel.: 0486/024780
e-mail: jef-janssens@hotma il.com

Blondinet

JANSSENS Karel

Emiel Verreestraat 15
2300 Turnhout
tel.: 014/420132

Afrikaanse Meeuw
Satinet
Blondinet

KERKHOFS Luc

Maastrichtersteenweg 234
3770 Vroenhoven
tel.: 012/45.50.75
e-mail: l ,kerkhofs@skynet,be

Satinet
Blondinet

KOOIMAN Pieter

Reygerskreek 27
NL 4585 AP Hengstdijk

Vlaanderse Smierel

LAUW-SIKHO Nico

Kammenstraat 62
2000 Antwerpen
tel.: 03/2886631

LAWARREE Guy

rue de l ' éc ole 14
4920 Aywaille
tel.: 04/384.56.77

Satinet
Blondinet

MORTIER Rudi

Beke 18
9950 Waarschoot
tel. : 09/372.91.88

Italiaanse Meeuw

NEVEN Y ves

Ekkerput 56
3520 Zonhoven
tel.: 0496/58.01.37
e-mail: car ine.pa nis@skynet.be

Oud Duitse M eeuw

SADAUNE Pierre

Marais d’Ergies 11
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
tel.: 069/867673

SIMOENS Koenraad

Abdis Erka 30
8510 Marke
tel.: 056/21.82.21
e-mail: chablon @tel enet.be

Blondinet
Vlaanderse Smierel

STRUY F Roger

Hovenierstraat 1C
2280 Grobbendonk
tel.: 014/51.73.57
e-mail: rogerstruyf@skynet.be

Gentse Meeuw
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VAN CAMP Jozef

Duffelsesteenweg 57
2547 Lint
tel.: 03/455.73.08
e-mail: jozef.vancamp@skynet.be

VAN DEN B OGAER T Rola nd

Torenvenstraat 31
Antwerpse Smierel
2560 Kessel
tel.: 03/4808834
e-mail: rol and.vandenboga ert@skynet.be

VAN UDEN Martin

Jekerstraat 11
NL 5215 GR ’s-Hertogenbosch
tel.: 0031-73-6890322
e-mail: m. c.vanuden @home.nl

Vlaanderse Smierel

VIAENE Jef

Overheulestraat 8
8560 Moorsele
tel.: 056/41.38.03
e-mail: jefvia ene@belgac om.net

Satinet
Vlaanderse Smierel

WATERSCHOOT William

Hanswijkvaart 73
Vlaanderse Smierel
2800 Mechelen
tel.: 015/337943
e-mail: William.waterschoot@telen et.be
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Vlaanderse Smierel
Italiaanse Meeuw
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H.E. Aalbers

Kottenseweg 24-1
7101 JP Winterswijk
tel.: 0543-517763

Oud Duitse M eeuw

A.M. van Akker

Dahliastraat 13
5342 BE Oss
tel.: 06-25304802

Italiaanse Meeuw

A.S.M. van Apeldoorn

Sternlaan 18
2496 NZ ’s-Gravenhage
tel.: 06-51214962

Akener Lak.Meeuw

Werner Assmus

Sachsenhäuser Landwehrweg 90
Blondin ette
D 60599 Frankfurt/Main – 70
Afrikaanse Meeuw
Duitsland
tel.: 0049 – 69 683119
e-mail: w.assmus@assmus-gmbh.de

H. van B eek

Akerdijk 104
1175 LJ Lijnden
tel.: 06-23032115

Oud Duitse M eeuw

H. Bergma n

Im Pu mp 6
D 31553 Auhagen
Duitsland
tel.: 0049-5725 706889

Oud Duitse M eeuw

A.J. Beugelink

Prieswijk 67
7916 RP Elim
tel.: 06 - 12860676

Satinette
Blondinette

Edward Bogaerts

Schaliehoevelaan 49
Turbiteen
B 2530 Boechout
tel.: 0032-3 4553414
e-mail: edward.bogaerts@skynet.be

A. Bood

Zeilenmakersstraat 2
1551 AA Westzaan
tel: 075 - 6214075
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Jos Bruggelin g

Middelbroekweg 116
2675 KH Hons elersdijk
tel.: 0174 – 620935
e-mail: jbruggel ing@kabelfoon.nl

Blondinette
Satinette

W. van Brussel

Essinckbelt 1
8014 NV Zwolle
tel.: 038 – 4652628

Oud Duitse M eeuw

Comb. “The Pigeon”

Oude Doesburgs eweg 77
6901 HH Zevenaar
tel.: 0316 - 330296

Oud Duitse M eeuw

H. van Deurs en

Menninckstraat 99
2583 BM ’s-Gravenhage
tel.: 070 - 3523606

Afrikaanse Meeuw

J.D. van Doorn

Burg. Baaslaan 21
4333 LJ M iddelburg
corresp.: P ostbus 253
4330 AG Middelburg
tel.: 0118 - 636309
e-mail: jdvandoorn @zeelandn et.nl

Italiaanse Meeuw

H.J. Duijn

Abbenven 13
1963 RA Heemskerk
tel.: 0251 – 238570
e-mail: hjduijn@hotmail.c om

Italiaanse Meeuw

R. van Dijk

Veluwemeer 246
3446 JD Woerden
tel.: 06 – 14758677
tel.: 0348-745224
e-mail: info@va ndijkie.com

Oud Duitse M eeuw
Akener Lak.Meeuw
Hamburger Sticken

W. van Dijk

Tulpstraat 9
3442 BK Woerden
tel.: 0348 – 419159

Blondinette

M.P.H. van Esch

Anemoon 1
5071 GP Udenhout
tel.: 013 - 4684533

Dick Hamer

Tichelkuilen 12
7206 BA Zutphen
tel.: 0575 - 525836
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Oud Duitse M eeuw

J.G.M. Hartma n

Heilige Staf 6802
6601 SW Wijchen
tel.: 026 - 3255288

H. van H elden

Past. Schattenstraat 17
6372 JA La ndgraaf
tel.: 045 - 5314284

Blondinette

G. Hoornv eld

Amelandlaan 39
8443 BV Heer enveen
tel.: 0513 - 631742

Italiaanse Meeuw

T. Hummel

Zandlaan 26
7833 LA Nieuw Amsterdam
tel.: 0591 - 551086

Akener Lak.Meeuw

Jan Ja cobs

Zonneken 10
B 9100 Sint Niklaas
tel.: 0032-3 7777561

Satinette
Blondinette
Vizor

W. Janssen

Rooseindsestraat 16
5705 BT H elmond
tel.: 0492 – 540419
e-mail: wim.ja ns@pl anet.nl

Satinette
Blondinette

Jan de Jong

Brinckerinckstraat 60
2531 VE ’s-Gravenhage
tel.: 070 – 3803248
e-mail: j.d e.jong1@ziggo.nl

Blondinette

K. Joustra

Boslaan 13
9255 JG Tijtsjerk
tel.: 06 - 55714658

Italiaanse Meeuw

M. Kiestra

Tijnjedijk 57
8936 AC Leeuwarden
tel.: 058 – 2882622
e-mail: m.kiestra@chello.n l

Oud Duitse M eeuw

M.C. Konings

Edisonstraat 20
4702 NC Roos endaal
tel.: 0165 - 544370

Blondinette

A.J. Man in ’t Veld

Buizerdlaan 39
4131 CR Vianen
tel.: 0347 - 375656

Oud Duitse M eeuw
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W. Martens

De Flinten 20
7958 RZ Koekange
tel.: 0522 - 442284

J. Meeks

Willem I straat 17
6127 BP Grev enbicht
tel.: 046 - 4857839

H. Mertens

Kempenweg 19
6125 AA Obbicht
tel.: 046 – 4855196
e-mail: mertens3@home.nl

C.A. Meijer

M. van Reigersberchstraat 57
2611 GN Delft
tel.: 015 - 2141767

G. Meijer

Westerhoog 7
1679 GS Midwoud
tel.: 022 – 9202177

Satinette
Blondinette
Oud Duitse M eeuw

G. van M ierlo

Polstraat 11
6942 VK Didam
tel.: 0316 - 224387

Oud Duitse M eeuw

J. Netten

Oijens eweg 37
5346 SN Oss
tel.: 0412 - 647820

Italiaanse Meeuw

Kl. Nicolaij

Nonnestrjitte 2
8711 CP Workum
tel.: 0515 - 541971

Hamburger Sticken

H.M. Nissen

Horstweg 201
5928 ND Bler ick - Venlo
tel.: 077 - 3829113

Satinette

T. Nosl isu

Schubertstraat 18
8031 ZD Zwolle
gsm: 06 - 26384615

Satinette
Blondinette

H. Nijenbrink

Bultsweg 273
7532 XE Enschede
tel.: 053 – 4302846

Satinette
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Italiaanse Meeuw
Oud Duitse M eeuw

Satinette
Blondinette

P. van Offeren

Kanaaldijk 24
9493 TE De Punt
tel.: 06 - 30156676

Blondinette

Old Ger man Owl Club

Jeff Cap
311 Lambert Road
Orange, CT 06477 U.S.A.

J. Oord

Verzetslaan 29
8454 KK Mildam
tel.: 0513 – 681568
e-mail: p.poel4@kpnplan et.nl

Oud Duitse M eeuw

R. Oving

Kooiweg 5
9761 QJ Eelde

Oud Duitse M eeuw

E. Postma

Platinalaan 19
Oud Duitse M eeuw
9743 GA Groningen
tel.: 06 – 3601638 / 050 - 7508146

T.J.A. Rijks

Burg. Lemmensstraat 21
6163 JA Geleen
tel.: 046 - 4740074

Satinette
Blondinette

C.J.M. Scheenaart

Einsteinstraat 79
1433 BD Kudelstaart
tel.: 0464 – 529786

Satinette
Blondinette
Oud Duitse M eeuw

J. Schipper

Grote Werf 4
1156 CV Marken

J.J. van de Siepkamp

Violier 9
3434 HE Nieuwegein
tel.: 030 - 6064308

Hamburger Sticken
Akener Lak.Meeuw

G. Simonis

J. van Stolbergla an 305
2595 CH 's-Gravenhage
tel.: 070 – 3825856
e-mail: gerardsimonis @cs.com

Satinette

H. Smeets

Vliegenstraat 90
6241 CJ Bunde
tel.: 043 – 3640447
e-mail: c omb.smeets@home.nl

Satinette
Blondinette
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C.J. Smit

Raadhuisstraat 30
1484 EP Graft de Rijp
tel.: 0299 - 673560

Oud Duitse M eeuw

W. Smit

Finnen 16
9269 TC Veenwouden
tel.: 0511-477472

Oud Duitse M eeuw

W. Soeteman

Rijksstraatweg 101
7231 AD Warnsveld
tel.: 0575 - 522250

Oud Duitse M eeuw

D. van der Spek

Rietzangerstraat 10
2623 LW Delft
tel.: 06 – 42117394
e-mail: dvanderspek@wanadoo.nl

Akener Lak.Meeuw

J. Suk sr.

Auke Stellingwerfstraat 33
8921 NV Leeuwarden
tel.: 058 - 2153620

Hamburger Sticken

Franz Thomas

Bosberg 58
6464 HG K erkrade
tel.: 045 - 5451984

Oud Duitse M eeuw

M. Treff ers

Heemraadstraat 36
5165 VW Waspik
tel.: 0416 - 313038
e-mail: mbtreff ers@home. nl

Afrikaanse Meeuw
Anatolische Meeuw

Martin van Uden

Jekerstraat 11
5215 GR ’s-Hertogenbosch
tel.: 073 - 6890322

Vlaanderse Smierel

C. Veenvl iet

De Delle 83
7609 CE Almel o
tel.: 0546 - 814000

Satinette

L. Venema

Elshofstraat 79
7531 ZB Enschede
tel.: 053 - 4358058

-

J.M. Verdeuzeldonk

Hoofdstraat 10 B
5808 AT Oirlo
tel.: 0478-571957

Satinette
Blondinette
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Rocco Verhage

Zeewijksingel 35
4388 EN Oost-Souburg
tel.: 06 - 55738697

Italiaanse Meeuw

J. Verla at

Beatrixlaan 18
Blondinette
1661 BN De Weere
tel.: 06 – 20211051 / 0229 - 850324
e-mail: jarnoen olga @quicknet.nl

J. Voncken

Elkenraderweg 9
6321 BK Wijlre
tel.: 043 - 4503189

Italiaanse Meeuw

Roger Voncken

Pleistraat 18
6369 AJ Simpelveld
tel.: 045-5445733

Italiaanse Meeuw

J.M. Vonk

G. van Ledenb erchstraat 24 I
1052 VH Amsterdam

Satinette

G. de Vr ies Jr.

Goutumerdijk 20
9084 AE Goutu m
tel.: 058 – 2883391
e-mail: g.vriesjun ior@chel lo.nl

Satinette
Blondinette
Oud Duitse M eeuw

W. Wattel

Reigershoutstraat 4
4364 BB Grijpskerke
tel.: 0118 - 592056

Th.C.M. Werkhoven

Hoog Geldrop 120
5663 BH Geldrop
tel.: 040 – 2851709
e-mail: werkit@onsbrabantnet.nl

T.E. Westerhuis

Zandvoortselaan 97
Afrikaanse Meeuw
2106 CL Heemstede
Anatolische Meeuw
tel.: 06 – 27314510
Duitse Kleurstaartmeeuw
e-mail: tew.westerhuis@quicknet.nl

W.C.M. van Zijl

Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
tel.: 0174 – 247462
e-mail: wvanzijl@c aiway.nl

Satinette

Blondinette
Satinette

-------------------
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