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Voorwoord
Beste vrienden van o.a. Meeuwduiven,
De wereld draait so ms wat vierkant, maar bij alles wat draait komt e r te lkens
een mo ment dat hetgeen weggedraaid was ook weer te rugkomt. Zo rekenen we
er elk jaar weer op het dat interessante Meeuwduiven Bulletin, dat we door de
goede zorg van Han van Doorn eind augustus begin september in handen krijgen.
Voor onze Vlaamse Meeuwduivenclub is dit jaar een bijzonder jaar: 25 jaar
geleden werd de club opgericht en kende de jaren nadien een aantal
schitterende hoogtepunten.
Ook dit jaar hopen we zo’ n hoogtepunt te bereiken.
Terugblikkend op vorig jaar (201 0), hebben we 3 activiteiten gehad.
Als eerste hebben we in maart onze a lgemene ledenvergadering, waar een
aantal jaarlijkse vaste agendapunten worden besproken. Bij de start van een
jaar, bij het begin van de kweek is het altijd prettig elkaar even te ontmoeten.
Dan kenden we op 4 september onze jongdierendag. Deze gaat door in ons
clublokaal in Grobbendonk. We probeerden voor het eerst een andere formule
uit. Volgens het Amerikaanse systee m. Het verslag van dit gebeuren vind je
verder in dit bulletin.
En dan het eerste weekend van december onze jaarlijkse tentoonstelling. We
sloten weer aan bij de show van de prachtduif van Mechelen. Deze ‘ enkel duiven’
tentoonstelling ging weer door in de zaal Lerenveld te Lint. Zoals we van deze
club gewoon zijn weten zij hier elk jaar een prachtige, gezellige tentoonstelling
van te maken. Met 169 meeuwduiven mogen we echt tevreden zijn over het
aandeel dat de Meeuwduivenclub had bij het welslagen van deze tentoonstelling.
Als we dan vooruitkijken naar ons jubileumjaar (2011 ) hopen we op de
tentoonstelling die we weer op deze show onderbrengen, een nog groter aandeel
van de kooien met meeuwduiven te vu llen. Schrijf de data 3 en 4 decembe r
maar vast in grote letters in je agenda (papier of digitaal). We maken er een
feestelijk gebeuren van, met een schitterende feestavond op zaterdag 3
december 2011 in hotel ‘De Basiliek’ Trooststraat 20-22 te 2650 Edegem.
Maar voordat het zover is, zullen we eerst nog een jongdierendag organiseren
in ons clublokaal café Sporting in Grobbendonk. Gewoontegetrouw wordt dit de
eerste zate rdag van september. Vanaf 10 uur. We hopen ook hier een mooie
collectie meeuwduiven te kunnen bespreken.
Hopelijk kweken jullie betere dieren dan ikzelf, want hoe he t plots komt, wee t
ik niet, maar meer dan de helft van mijn Vlaanderse Smierels hebben ineens
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een terugslag naar de inkruising van de Voorburgse schildkropper (jaren
geleden toen ik de ongebande aan het maken was). Meeuwduiven zonder jabot,
dat zijn geen meeuwen meer hé.
Ik zie jullie graag terug op onze activiteiten en geniet nu van dit heerlijke
bulletin.
Free Hasselman.

Voorwoord
Het is weer zo: de ze week stond er een mail op van Han “denk je aan je
voorwoord”. En dan doen we dat dus. Het ene jaar doe je dat eerder dan het
andere jaar. Dat zal wel te maken hebben met inspiratie.
De duivenhobby staat bij mij tegenwoordig op een veel lager pitje als vroeger,
daar ik gekozen heb voor mijn werk en de hobby, “zeker bestuurlijk” wel gezien
heb. Niet dat ik de duiven zat ben dat echt niet, de fok is prima dit jaar, en dat
is toch het be langrijkst. Maar verder draait het bij mij alleen nog om leuke
dingen doen met de juiste mensen om me heen.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar is dat voor onze club niet top geweest.
Zeker als we naar de kortsnavels kijken. Er treedt iets als verzadiging op en
nieuwe liefhebbers komen e r bijna niet meer bij. En als we dan als harde kern
maar met weinig dieren showen is het geen indrukwekkende rij duiven meer.
Dat zal denk ik niet snel meer veranderen. De saamhorigheid is wat weg. Het
toch wegvallen van Keulen doet hier zeker geen goed aan.
Ons belangrijkste gebeurtenis in het jaar, onze clubshow, was zeker bij de
Oosterse een grote teleurstelling. Gezien het te late tijdstip laten veel fokkers
deze aan zich voorbij gaan.
De fok is dan voor deze mensen al begonnen. En geef ze eens ongelijk als de
Europese al in oktober is en je daar met je duiven bij wil zijn. Het komende jaar
zal dat zeker niet anders zijn daar we dan zelf de Europese organiseren.
Bij de middensnavels draait het een stuk beter, zeker bij de Italiaanse
meeuwen. Een volle keuring is top. Ook de berichten die we horen over de Oud
Oosterse meeuw zijn zeker positief te noemen en laten we hopen dat het gaat
lopen. Je ziet natuurlijk onze hobby over de hele breedte hard teruglopen en
rassen waarvan je denkt dat die wel zu llen aanslaan zijn ook zo weer weg. Het
draait vaak maar om een paar liefhebbers. En dan gaan we tegenwoordig voor
wat makkelijk te houden duiven. Duiven die voedsterduiven nodig hebben zullen
het alleen maar moeilijker krijgen. Maar ja, je moet daar nu net maar op vallen.
4

Grote winnaar van het afgelopen seizoen is eigenlijk Han van Doorn geweest.
Vele erecertificaten waren zijn deel en dat door het hele land heen. Van harte
Han. Een ware promotor van je ras.
Bij de Afrikanen is het Martin Treffers die het steeds bete r doet. Mooie
kwaliteit in wit en bont laat hij zien. Op de clubshow was hij met een p rachtig
type vogel de fraaiste van de kortsnavels. Klasse.
Oude tijden herleven daar Geert na jaren weer de fraaiste Oosterse liet zien.
Zo zie je dat de aanhouder wint. Ook met zijn Oud Duitse draait hij goed mee,
maar de beste zijn hier voor de heer Van Mierlo. Die ze dan ook in een perfecte
conditie in de kooien zet.
Dit jaar zijn we ons erelid Leo Venema kwijtgeraakt. Leo was voor mij een
prominent lid van onze club. Tot ver over onze grenzen bekend om zijn duiven
en zijn markante aanwezigheid. Hoewel al jaren geen duiven meer was hij er
toch altijd bij. Zeker vroeger heeft hij veel voor onze club gedaan. Al jaren
dacht je “het zal best een keer mis gaan met Leo”, toch kwam het overlijden
nog onverwachts. We zullen zijn aanwezigheid zeker missen.
Dit jaar is er voor onze kortsnavels een samenzijn in Aschersleben in Duitsland,
van 21 tot 23 oktober. Hier is dus zoals o vereengekomen een show aan
verbonden voor jonge en oude dieren. Diverse van onze leden zullen daarheen
gaan. Hoewel ik best kan begrijpen dat de afstand voor velen een bezwaar za l
zijn. Persoonlijk hoop ik daar dus een paar honderd Oosterse te zien uit het
voormalige Oosten. Vooral wat de kwaliteit brengen zal. Laten we ook proberen
daar wat duiven te showen want we zien die fokkers volgend jaar graag onze
kant op komen
De standaard perikelen in de Europese zijn dit jaar op een laag pitje gebleven
en als ik het zo zie zal dat best nog wel even duren voordat ze allen de revue
gepasseerd zijn. Ondanks dat Luc daar zeer zeker zijn best voor doet. De
reacties laten lang op zich wachten.
Als ik al het voorgaande zo nog eens lees komt het allemaal niet even positief
over, maar laten we hopen dat het volgend toch wat bete r is. Dat we elkaar
toch wat mee r mogen opzoeken om over on ze zo mooie duiven te praten. Want
daar draait het toch allemaal om.
Vooral onze clubdag en clubshow moeten he t toch doen. Anders zijn we overa l
aanwezig met iets en dan is het toch veel leuker als we dat gezamenlijke doel
hebben. Dus kom eerst naar de clubdag en neem een paar duiven mee.
Han, jij wederom dank voor je vele werk. En mijn medebestuurders voor de
goede sfeer die er is in onze vergaderingen en al wat jullie voor de club doen.
Wim van Zijl.
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Jongdierendag “Vlaamse Meeuwduivenclub” op 4 september 2010
Met een bang voorgevoel werd zaterdagmorgen richting Grobbendonk gereden.
Diverse afmeldingen en de afwezigheid van onze voorzitter, o mwille van
familiale o mstandigheden, deden he t ergste vermoeden. Aangekomen leek de ze
ongerustheid volledig
ongegrond.
De
“Prachtduif” Turnhout
had haar hokken ter
beschikking
gesteld
en
de
familie
Janssens was reeds
present om op te
bouwen. Rond 10.00
uur stond alles netjes
klaar
om
on ze
toekomstige
kampioenen te ontvangen.
Niet minder dan 24
liefhebbe rs hadden zich de moeite getroost o m de ze jongdierendag bij te
wonen. Zelfs 4 nieuwe leden mochten we verwelkomen, een onverhoopt succes.
Extra uitnodigingen versturen naar gekende meeuwenfokkers in Vlaanderen
bleek haar vruchten af te werpen.
Onze aangekondigde manier van “Amerikaans” keuren bleek ook erg in de smaak
te vallen. Een loopkooi vol duiven van hetzelfde ras geeft een totaal ander
visueel effect. Bij onze meeuwduiven staan type en stand op de eerste plaats
bij de raskenmerken en als we deze meeuwen dan samen in een loopkooi
plaatsen, springen de betere types onmiddellijk in het oog. Niettegenstaande in
de lage landen bij de meeste fokkers kop en snavel het hoogst worden
gewaardeerd, lieten de keurmeesters de dieren met mindere types het eerst
verdwijnen!
De keuze van onze keurmeesters,
Jan Spaepen en Gerard Simonis
bleek ook een voltreffer. Beide
heren worden door specialist
fokkers erg gewaardeerd o m hun
vakkennis
en
hebben
een
uitgesproken mening die ze vlot
kunnen verwoorden.
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Een ideale mix voor een geslaagde bespreking. Jan nam de bespreking van de
middensnavelige meeuwen voor zijn rekening en Gerard deze van de
kortsnavelige- en oud Oosterse meeuwen.
Begonnen werd met de bespreking van 7 Afrikaanse meeuwen van Jef Janssens.
De rode afrikanen toonden een goede oogkleur en krachtige snavel. Schedel was
echter ovaal en kan ronder in kop. Een kaki exemplaar had een mooi compact
type maar was te klein, terwijl de dunkleurige te zwak was in ondersnavel. Twee
witte dieren van goede kwaliteit waarvan vooral 1 dier met prima snave l
mo menteel erg in de koprui maar in de toekomst beslist het beste dier zodat
een bonte vogel me t te weinig voorhoofdsvulling en te vlakke bovensnavel werd
aangeduid als beste dier.
6 Luikse meeuwen in rood en geel van Dirk Beirens. Deze dieren vertoonden een
goede conditie en levendig karakter. Algemeen we rd gewe zen op een goed
uitgesneden keelwam en gewaarschuwd voor een te lang type. Beste dier werd
hier een exemplaar in rood met een zeer goede kopbelijning maar momentee l
nog in de koprui.
1 Poolse meeuw vertoonde een zeer mooie brede schedel maar had een niet
erkende puntkap.
8 Blondinetten van Karel Janssens en Luc Kerkhofs in diverse kleurslagen;
waarvan de eerste geelgeschubde met een goede kopbe lijning breder moe st in
borst en gevulder in voorhoofd. De bruingezoomde was “downface” (zee r
erfelijk), de dungezoomde moest langer in voorhoofd. De zwartgezoo mden
bleken de beteren, waarvan de eerste afvielen door een minder type en
vervolgens geen jabot.
Als be ste een dier van ondergetekende met goede afgetekende zo ming, bree d
voorhoofd en gezonde snavel.
8 Vlaanderse smierels van Remi De Buck waren allen van een goede tot zeer
goede kwaliteit.
De rode smierel had geen puntkap en de gele was te rond in kop. De 3 blauw
gebanden waren van diverse kwaliteit; bij het ene dier werd een krachtiger
ondersnavel gewenst, een ander toonde neep maar het laatste exe mplaar was
van prima kwaliteit met een krachtige snavel en prima manenpartij. Bij een
roodzilve r waren de neusdoppen te gro f en vertoonde neep, terwijl het andere
dier met krachtige snavel, zee r goed type en stand maar jammer genoeg met
een te laag aangezette kap. Als beste dier een geel zilver met pri ma stand, vee l
borstdiepte, brede borst en mooie kopbelijning. Een topper in wording!
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Edward Bogaerts bracht een vizor in de hokken en de ze mocht ge zien worden.
Een zeer krachtige vogel met mooie afhellende stand, brede kop en mooie vizor
tekening. Snavel mocht echter beter mee lopen.
4 Luikse Barbetten van Marc en Remi De Buck waren allen mooie krachtige
duiven met mooie belijnde koppen. Hier moest vader Remi echter he t onderspit
delven. Marc had een uitstekende rode Barbet die onmiddellijk opviel door zijn
krachtige kop en prima stand. Jammer genoeg liet deze meeuw het afweten in
kleur.
Ook de 1 0 spiegelstaart Satinetten van voornamelijk Huub Mertens en Luc
Kerkhofs waren van pri ma kwaliteit. De bluetten en silvere tten moesten he t
onderspit delven tegenover de geschubden. Gezien de kwaliteit van deze dieren
schifting hoofdzakelijk op grondkleur en voorhoofdslengte. Een prima
blauwgeschubd dier moest het afleggen tegen twee, nochtans erg in de rui,
brunetten. Deze dieren, beiden van Huub Mertens, vertoonden enorm vee l
rasadel; krachtige snavels, mooi opgerichte stand en prima schubbing. Twee
dieren om de volgende maanden te volgen!
1 Barberisi meeuw, weliswaar met de markante koptekening, wordt be st niet
ingezet wegens witte vleugelbogen aan beide zijden, een zeer erfelijke kwaal!
6 Oud Oosterse meeuwen
(satinetten) werden voor het
eerst op onze jongdierendag
gebracht door Ivo Hanssen. De
grote vitaliteit van deze dieren
viel onmiddellijk in het oog.
Gezien hier geen noodzaak aan
voedsterduiven en de ze dieren
dezelfde kleur en tekening
dragen
dan
hun
huidige
soortgenoten mogen minstens
dezelfde
kwaliteitseisen
verwacht worden in tekening en
kleur. Naast een krachtiger kop
waren voornamelijk wensen in grondkleur en zoming. Hier is de eerste jaren nog
veel werk aan de winkel!
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8 gezoomde Satinetten van Jan Jacobs en Luc Kerkhofs sloten de bespreking
van de kortsnavelige meeuw. In vergelijking met spiegelstaarten toonden deze
dieren in het algemeen bredere en langere koppen maar moesten ze he t
afleggen in type en stand.
Zal de ideale Oosterse meeuw een combinatie van beiden zijn?
Opmerkingen betreffende snavelinplanting, krachtiger snavel, lang in achter
partij en kap te laag aangezet. Enkele zwartgezoomden toonden prachtige
koppen maar waren te donker op de vleugelboog. Als beste een bruingezoomde
doffer van ondergetekende met prima snavel en kopbelijning. Persoonlijk vind ik
ook hem te lang in achterpartij.
De 9 Italiaanse
meeuwen
van
Bjorn Engels en
Jef Van Camp
waren in de
loopkooi
een
lust voor het
oog. Type en
stand is bij
deze meeuw van
het
allergrootste belang
en het is mooi om te zien hoe de ze dieren hun beste beentje voordragen. Hier
wordt geen grote hoge kipduif meer verlangd maar een mooie elegante duif met
een in harmonie gedragen lichaam. Als eerste verdween een bont exemplaar
omwille van twee verschillende oogkleuren! Vervo lgens werden dieren met te
weinig borstbreedte en diepte of te weinig voorhoofdsvulling teruggezet. Een
moeilijke keuze vervolgens tussen 4 Italianen van uitstekende kwaliteit waarvan
uiteindelijk een ijskleurig exemplaar van Jef werd verkozen tot beste dier
omwille van haar brede en korte kop en de mooie donkere oograndjes.
We mogen stellen dat deze “ Amerikaanse” keuring beslist voor herhaling
vatbaar is.
Een interessante bespreking, een mooie opbrengst voor de clubkas via onze
tombo la en een gezellige babbel tussen fokkers vormen de cocktail voor een
geslaagde jongdierendag.
Luc Kerkhofs
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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:

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

Satinetten (met spiegelstaart)
van prima
kwaliteit
fokt
Huub Mertens
Kem penw eg 19 6125 AA Obbicht 003146-4855196
m ertens3@hom e.nl

De Europese in 2012
Zoals de meesten onder ons wel zullen weten zullen wij als Meeuwenclub in 201 2
de Europese dagen organiseren. Na het afwegen van diverse data en shows is er
gekozen voor de SZN show te Loon op Zand. Oktober is eigenlijk de wens maar
dan was er voor ons geen passende show waar wij ons feestje konden
onderbrengen. Nu gaat dat dus van 1 t/m 4 november 2012 worden. Vanuit de
organisatie daar is er veel medewerking.
Uiteraard moeten we ook zelf daar ons steentje aan bijdragen.
Alle andere meeuwenclubs hebben hun medewe rking toegezegd en ook uit het
buitenland hopen we dat veel fokkers met de duiven onze kant opkomen.
Vooral Frankrijk, met veel middensnavelige meeuwen, toont veel belangstelling.
Eigenlijk is het treffen in eerste instantie alleen voor kortsnavels, maar wij
hebben ook de middensnavels erbij net als in sommige andere landen.
Dat maakt het meeuwen gebeuren alleen maar mooier.
Het zou toch super zijn als we daar als meeuwenclub een heel groot aantal
meeuwen in de kooien kunnen krijgen.
De hal is fantastisch, en de prijzen qua inschrijfgeld zijn normaal. Deze zullen
niet worden verhoogd. Zeker voor de buitenlandse inzenders zijn we niet duur.
Op zaterdagavond zal er een fokkersavond zijn met live muziek.
Een grote vrije verkoophoek is ook aanwezig want als je het Europees zoekt zie
je elkaar niet zoveel dus is er altijd veel handel.
Altijd fijn als je nog goede dieren wilt verkopen of kopen
De kortsnavelige tuimelaar club, IKC, brengt er eveneens zijn feestje onder,
dus het moet echt een duivenmanifestatie worden.
Bij het IBIS hotel in Tilburg zijn alvast de nodige kamers gereserveerd. Dat is
niet ver rijden naar de tentoonstellingshal.
Voor de dames die meekomen zal er op zaterdag een dagtocht worden
georganiseerd, bijvoorbeeld naar Breda of 's-Hertogenbosch. Mooie steden
waar veel te zien valt.
U ziet het: we zullen trachten met alles rekening te houden
Rest mij u te vragen om alvast de datu m in uw agenda te noteren en zorg dat u
erbij bent:

1 t/m 4 november 2012

Je mag het niet missen !!
Wim van Zijl.
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 19/03/2011
aanwezig Jef & Lieve Van Camp, Luc Kerkhofs, Free Hasselman, Ivo Hanssen,
Jan Jacobs, Edward Bogaerts, Roland Van den Bogaert, William Waterschoot,
Leunis Davidse, Jean Deglein, Freddy Coppens
verontschuldigd, H. Mertens, J. Siepkamp, De Buck Remi, De Buck Marc, Frans
Bensel, Yves Ne ven, M. Treffers, L. Cuyvers, L. Van Droogenbroeck, Jo Weyns,
P. Brabant, D. Beirens, T. Westerhuis, K. Simoens
Dit jaar mochten we maar liefst 8 nieuwe leden verwe lkomen; de he ren Dirk
Beirens, Louis Cuyvers, Jan Spaepen, Conny Van Kerckhoven, Peter Paridaen,
Lars Van Droogenbroeck, Jo Weyns en Freddy Coppens. Volgende lid werd
geschrapt van onze ledenlijst; F. Bensel. Dit brengt ons ledentotaal momentee l
op 43 leden.
1)

Een gedetailleerd verslag van de voornaamste in- en uitgaven 201 0
bevestigt de ge zonde financiële toestand van onze vereniging. Het kasboek
werd ter controle door Roland Van Den Bogaert en Edward Bogaerts
goedgekeurd.
2) Onze jongdierendag zal plaatsvinden op 3 september 2011 in ons
clublokaal te Grobbendonk. Besloten werd de meeuwen gezamen lijk te
bespreken volgens he t Ame rikaans systeem. Jef en Karel Janssens zorgen
voor de hokken en een extra groot hok (60 x 60). De dieren kunnen een
gratis beoordeling bekomen.
Volgende keurmeesters zullen voorgedragen worden op onze clubshow op
3 en 4 december 2011 te Lint.
Voor de kortsnavelige meeuwen; dhr. Theo Werkhoven;
Voor de Italiaanse- en andere buitenlandse meeuwen: dhr. Jan
Spaepen;
Voor de Belgische meeuwen; dhr. Felix Bruyndoncx.
Volgende prijzen worden ter beschikking gesteld aan alle inzenders van
meeuwduiven.
1. Een foto met vermelding “raskampioen 2011 ” 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. Naturaprijs voor het 2 e beste dier van ieder meeuwduivenras.
5. Naturaprijs voor het 3 e beste dier van ieder meeuwduivenras.
6. Een herinneringsgeschenk ter ere van ons 25-jarig jubileum aan iedere
inzender van meeuwduiven.
7. Miniatuur duiventil voor de beste kort- en middensnavelige meeuw
geschonken door Leunis Davidse.
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8.

Iedere meeuwduif met 96 punten 2,50 € en iedere meeuwduif met
97 punten 5,00 €. (prijs nr. 8 is voorbehouden aan leden van de
Vlaamse en Nederlandse Meeuwduivenclub in regel met het lidgeld
2011)

3) Kopij meeuwenbulletin 2011 :
•
Voorwoord door Free Hasselman
•
Verslag jongdierendag 2010 door L. Kerkhofs
•
Keurmeesterverslag clubshow te Lint + foto’ s winnende dieren
•
ledenlijst en prijzentafel 2011
4) 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 op 5 en 6 november 2011;
•
Oost-Vlaanderen : Werk van den Akker – Land van Aalst te Merelbeke
op 22 en 23/10/2011 ;
•
Limburg: De Rasduif te Houthalen op 5 en 6/11 /2011 ;
•
Brabant: De Pajottenlanders te Affligem op 25, 26 en 27/11 /2011 ;
•
Nationale Wedstrijden te Ath op 21 en 22/01 /201 2.
5) Volgende algemene vergadering op 03/03/2012.
6) Besloten werd de volgorde van de geplande clubshow in 201 2 en 2013 te
wijzigen gezien de organisatie van een Europese Meeuwenshow op 2-3 en
4/11 /2012 te Loon op Zand (Nederland). In 201 2 wordt bijgevolg onze
clubshow ondergebracht te Turnhout en in 2013 te Hasselt.
7) Op onze jubileumshow te Lint zal Dick Hamer worden verzocht een dia
avond te verzorgen betreffende meeuwduiven tijdens onze fee stavond die
zal doorgaan in Hotel Basiliek, Trooststraat 22 te 2650 Edegem tel.
03/457 00 1 6. Lieve van Camp zal een optie nemen op de kleine zaal (tot
40 personen) en een suggestiemenu zal besproken worden op on ze
jongdierendag. De kosten voor de huur van de zaal (€ 60 voor de kleine en
€ 1 20 voor de grote zaal) evenals het aperitief zal door de clubkas
gedragen worden.
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Notulen van de Voorjaarsvergadering op zaterdag 7 mei 2011
in een gebouw bij het Sportcomplex in Leerdam.
Om ongeveer 1 0.40 uur opent voorzitter W. van Zijl de opening en heet allen
een hartelijk welkom.
Hij merkt op dat er weinig opkomst is. Aanwezig zijn 18 leden.
Afge meld hebben de leden K. Nicolay, M. Treffers, J.J. van de Siepkamp en M.
van Uden.
Opening
De voorzitter deelt mee dat in het afge lopen jaar ons erelid Leo Venema is
overleden en zegt daarbij dat de ze veel heeft betekend voor de Meeuwenclub.
Ook bij de organisatie van de Europese Meeuwen Clubdagen was hij zeer
betrokken en organiseerde hij onder andere loterijen met fantastische prijzen
Hoewel hij al een aantal jaren geen duiven meer had, was hij toch een trouw
bezoeker van de vergaderingen, vergezeld door zijn 2 vrienden uit Enschede.
Zeer recent is C. Schoonenberg overleden, hoewel geen lid van onze club, was
deze toch ook, hoewel indirect, be trokken bij onze club. Hij heeft in het
algemeen veel voor de sierduivensport in Nederland gedaan en was vele jaren
bestuurslid van de NBS.
Beide worden staande in een moment van stilte herdacht.
Ingekomen stukken en mededelingen
De mededelingen en ingekomen stukken betroffen aanvragen voor medewe rking
op tentoonstellingen.
Notulen
De notulen worden, na jaren, weer voorgelezen door de secretaris. Zonder opof aanmerkingen worden deze onder dankzegging goedgekeurd.
Bestuursverkiezing
Aan beurt van aftreden was W. van Zijl. Aangezien hij vooraf had kenbaar
gemaakt zich weer kandidaat te stellen en er geen tegenkandidaten waren
gemeld werd hij herko zen en blijft hij het voorzittersa mbt uitvoeren. De
benoeming werd met een hartelijk applaus ondersteund.
Contributie verhoging
Hoewel de kaspositie zeer goed is meende het bestuur toch te ko men me t een
voorstel de jaarlijkse contributie met € 5,00 te verhogen naar € 15,00. Na een
korte toelichting kan de vergadering hiermee akkoord gaan. Voor jeugdleden zal
deze dan € 1 0,00 per jaar gaan bedragen.
Onderbrengen clubshow
Bij een deel van de leden bestaan wat bezwaren betreffende de late datu m van
de huidige Champion Show in januari waar onze club in lengte van jaren altijd
trouw haar clubshow heeft ondergebracht.
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Er volgde een discussie of deze traditie moet worden losge laten en er worden
een tweetal namen van najaarsshows genoemd om in aanmerking te komen.
Geopperd wordt om ieder jaar een show aan te wijzen waar de clubshow dan
dient te worden ondergebracht.
Bij stemming wordt besloten voor 201 2 deze onder te brengen bij SZN in Loon
op Zand, tegelijk met de EMC clubshow.
Keurmeesters
Als keurmeeste rs zullen fungeren:
Th. Werkhoven voor de kortsnavelige Meeuwen en
W. van Zijl voor de middensnavelige Meeuwen.
Inhoud Bulletin
De inhoud van het Bulletin 2010 gaf aanleiding tot discussie. Het bestuur heeft
hierover uitgebreid van gedachten gewisseld. De te plaatsen artikelen dienen
gerelateerd te zijn aan onze sierduivensport. Indien er artikelen worden
ingediend welke discutabel zijn, dan zal de beslissing tot plaatsing in het
Bulletin door de voorzitter, secretaris en J. van Doorn worden genomen.
Bulletin 2011
Hiervoor zullen de volgende leden zorg dragen:
Verslag Keulen en Erfurt
L. Kerkhofs
Verslag Belgische Jongdierendag
L. Kerkhofs
Prijzenlijst
L. Kerkhofs
Verslag EMC. vergadering
L. Kerkhofs
Stamopbouw
L. Kerkhofs
Ziekte
L. Kerkhofs
Oud-Oosterse Meeuw
L. Kerkhofs
Voorwoord
W. van Zijl
Foto's
R. van Dijk
Keuring
R. Joosten
Keuring
Th. Werkhoven
Artikel Afrikaanse Meeuw
T. Westerhuis
Interview M.P.H. van Esch
T. Westerhuis
Italiaanse Meeuw contra Italiaanse Italiaanse Meeuw J.D. van Doorn
Foto's Italiaanse Meeuw
R. van Dijk
Reisverhaal eerste Oosterse Meeuwen naar Engeland G. de Vries Jr.
Diversen
G. de Vries Jr.
Prijzenlijst
G. de Vries Jr.
Kleurenproblematiek Zoomtekening / Schubtekening H. Mertens
Verloting
De door de leden meegebrachte prijzen zijn verloot en bracht €. 94.00 op voor
de kas.
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Advertenties
Ten aanzien van de plaatsing van advertenties in ons Bulletin zegt de
vergadering hiermee door te gaan.
PR
De voorzitter zegt dat de stand van de Meeuwenclub bij de
Postduivenmanifestatie in Houten meer geïntegreerd moeten worden tussen de
Postduivenstands. Het is een goede propaganda voor onze Meeuwenrassen om
daar aanwezig te zijn.
R. van Dijk zal een paar R.B. voor dit doel laten maken, terwijl G. Simonis
toezegt flyers in kleur te laten maken om deze in Aschersleben uit te reiken.
EMC organisatie
L. Kerkhofs deelde mee dat de Europese Meeuwen Clubdagen zijn vervallen en
hiervoor EMC clubshows, wisselend te houden in Europa en dan in november
onder te brengen bij kleine lokale shows, mede in verband met lage
inschrijvingtarieven.
Voor 2012 zal Nederland dit op zich nemen, voor 2013 Gruppe West en 201 4
Denemarken.
Verder geeft hij informatie over de bijeenkomst in Aschersle ben en zegt dat
nadere informatie zal volgen.
EMC clubdagen bij SZN in Loon op Zand op 2 – 4 november 2012
Voorzitter La ming van de Sierduivenclub Zuid-Nederland SZN is zeer positief
en heeft ook voorstellen aangereikt. Overnachtings gelegenheid is aanwezig in
Tilburg. Tijdens de binnenkort te houden vergadering zal het verdere verloop
met dhr. Laming worden besproken.
Oud-Oosterse meeuw
Na een korte toelichting wordt besloten de Oud-Oosterse Meeuw toe te laten
tot onze Meeuwenclub rassen.
Wijziging Prijzenlijst
De elk jaar uitgeloofde zogenaamde " aanmoedigingsprijzen" zullen worden
omgezet in prijzen uit te loven op districtshows op die tentoonstellingen waar
de NBS haar provinciale kampioensprijzen uitlooft.
Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft zich over de boeken gebogen en alles in orde
bevonden. Bij monde van W. van Dijk zegt deze het bestuur de ve rgadering
voor te stellen de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen met applaus
wordt onderstreept.
Leerdam
Het bestuur deelt mee dat het onderko men in Leerdam zeker nog 4 à 5 jaar
beschikbaar blijft, het me t
instemming van de vergadering wordt aangehoord.
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Uitreiking prijzen
De bekende enveloppen met inhoud worden aan de gelukkige winnaars
uitgereikt. De spiegels en de rastekeningen van J. de Jong zullen later worden
uitgereikt.
Sluiting
Aangezien er geen duiven zijn meegebracht, althans niet op de tafel worden
gebracht, sluit de voorzitte r de vergadering, wenst ieder een goed fokseizoen
en een goede thuis komst.
Secr. G. de Vries Jr.

Contributie 2012
Attentie,
Op de voorjaarsvergadering op 7 mei 2011 is op voorstel van het bestuur met
algehele inste mming van de vergadering besloten de jaarlijkse contributie met
ingang van het nieuwe jaar 2012 met € 5,- te verhogen naar € 15,-, voor
jeugdleden tot 1 6 jaar wordt het dan € 1 0,- per jaar.
Zie de notulen.
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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

Van niets vermoedende leek tot beginnende duivenhouder
Op een mooie zo merse dag (zo beginnen veel sprookjes) kwa m mijn wederhe lft
thuis met een piepklein duifje in haar hand, het was amper bep luimd. Ze had
dat gevonden aan de grote statie in Mechelen waar veel van die wilde duiven
huizen en kweken. Dat kleine jonge mormel was waarschijnlijk uit het nest
gevallen. Mijn eerst reactie was; “ met wat kom jij naar huis!”. Mijn echtgenote
zegde met een vertede rde blik in haar ogen; “ we kunnen dit beestje toch niet
laten dood gaan. We moeten dat proberen te redden. “
Oké, die vertederde blik en de vastberadenheid van mijn vrouw lieten me
besluiten van het toch maar te proberen. Nu moet ge weten dat ik wel enige
ervaring had met k rombekken (parkieten en papegaaien) met de hand groot te
brengen, om ze ta m te maken.
Maar duiven oei….. oei…. geen enkel haar op mijn hoofd had daar ooit aan
gedacht. Hoe moet men daar aan beginnen!?!?!?!
Vlug op het internet gezocht en in de boeken gekeken hoe men dat zou kunnen
doen, maar er was weinig of niets van te vinden. Ergens begon er een lichtje te
branden.
In het verre verleden waren mijn kinderen eens naar huis gekomen met kleine
kippen (tsiepkes in het dialect), met Pasen. Deze hadden we groot gekregen
met havermout, brood en zo verder. We konden dat eens proberen.
Dat piepkleine duifje in een kartonnen doos gezet en er havervlokken bij
gegooid. Mijn eega en ik bleven maar kijken, maar al vlug kwamen we me t
ontzetting vast te vaststellen dat dit lieve wezentje nog niet alleen kon eten.
Weer een probleem, wat nu gedaan. Hoe gaan we dat klaarspelen.
Mijn interesse was gewekt en er was reeds een band ontstaan me t dit klein
hoopje leven. Nu wilde ik ook niet meer opgeven: “het moest en zal er door
komen”.
Ik zegde tegen mijn vrouw maak jij wat havervlokken nat met magere me lk en
maak er een lopend papje van. Ik zelf ga naar de apotheker om een grote dikke
spuit. Thuis gekomen hebben we deze lopende brij in die pikuur gedaan, ik hield
de bek van de duif open en mijn echtgenote spoot de brij in de bek. Daarna
lieten we de duif in de kartonnen doos liggen.
De eerste dag hebben we dat nog vier maal herhaald. Het jong sliep meestal,
maar s’ avonds was het nog in leven. We konden gerust gaan slapen.
s’ Morgens opgestaan was het eerste wat we deden, naar onze beschermeling
gaan kijken……. En ja het leefde nog. Een eerste overwinning. Nog voor wij zelf
gingen eten of iets anders doen, hebben we ons lieve diertje zijn
havermoutpapje gegeven. Een ding verontrustte me wel, de stoelgang was nogal
plat en waterig was. Hier moesten we iets aan doen.
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Naar een graanhandelaar gereden en daar inlichtingen gevraagd. Die persoon
rade mij aan van gekapte kippenmengeling en snoepzaad voor duiven te mengen
en in water te laten weken en dat in de bek op te spuiten. Wel heb ik nog aan
dat mengsel “Alvitil” toegevoegd een vitaminen preparaat voor kinderen. Later
op de tweede dag werd de mest al wat meer gebonden. We konden zien dat we
op de goede weg waren.
We hebben dit vol gehouden en hebben dat duifje zien uitgroeien tot een
volwaardige kloeke duif. Geleidelijk aan hebben we dat ook de voeding aan
gepast. Ik moet er niet bij vertellen dat die duif heel tam was en dat ze
mette rtijd begon rond te vliegen in huis. Het spijtige daaraan was dat ze overal
waar ze vloog haar naamkaartje (str…) achterliet. Dat was niet naar de zin van
mijn vrouw en de duif moest naar buiten. Ze concludeerde: “De duif is gered en
is goed gezond. Het is tijd dat ge die loslaat, dat ze naar haar soortgenoten
terug kon vliegen. Zo gezegd zo gedaan, maar jammer het draaide anders uit
dan wij gedacht hadden: in plaats van naar haar soortgenoten te vliegen, blee f
de duif waar ze was. Hier op onze hof.
Ze vloog wel heel hoog en ver en telkens hadden we de hoop: ze gaat naar haar
soortgenoten. Op zoeken
Maar nee….. ze kwam steeds terug.
Zoals goede vrienden aan den toog zeggen: “een pint is geen pint”, zo dacht ik
er ook over: één duif is geen duif.
Enkele dagen later hadden we geluk en ongeluk, er was een duif tegen de
hoogspanningskabel gevlogen (was ongeluk). De duif was niet dood, maar had
enkel haar linkervleugel gekwetst (was geluk). We keken de duif na en die had
een stempel van de eigenaar langs de binnenkant van de vleugel. We hebben die
duivenmelker opgebeld om te vragen deze duif te komen halen. Zijn uitleg was:
“ze is al enkele dagen onder weg, doet ze maar dood en leg ze in de pan het is
geen goede”. Van een sportieve duivenmelker gesproken.
Deze duif ve rzorgd….. en ja ze kwam e r door, alleen kon ze niet goed mee r
vliegen. Nu had ik twee duiven en die kwamen zelfs goed ove r een. Vlug een
geïmproviseerd hok in elkaar gestoken en ik was vertrokken.
Ik mocht mij eigenaar noemen van een kreupele- en een wilde duif. Spijtig
heeft het niet lang geduurd, want de kat van de buren had die kreupele duif a l
vlug opgepeuzeld. Blijkbaar was voor de kat, duif beter om eten dan het
droogvoer dat ze kreeg.
Weer naar af. Terug weer maar één duif.
Maar mijn echtgenote en ik lieten de moed niet zakken. We wilden en zouden
een speelkameraadje vinden voor ons geadopteerde duif. Vol goede moed naar
de markten getrokken van Herentals, Mol, Lier en Heist op den berg.
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Tof zeg …… Wij stonden versteld….. onze mond viel open van verbazing. Er
waren duiven en pluimvee, die we nog nooit gezien hadden, en ze waren nog niet
eens zo duur in aankoop. Voor 400 Fr (1 0 €) hadden we al een koppel echte
rasduiven (dat dachten we toen toch) Ik moet jullie niet vertellen dat we al rap
drie koppeltjes duiven meenamen naar huis: een koppeltje smierels, een
koppeltje Oud Hollandse kapucijnen en een koppeltje nonduiven.
Ge kunt begrijpen hoe we ons voelden als we de markt verlieten: we waren
eigenaar geworden van drie koppeltjes zeldza me duiven, voor maar 1 200 Fr
(30 €). Die verkoper wist het zo goed uit te leggen dat we ons niet eens
afvroegen: “Hoe moeten we die huisvesten”. Deze vragen kwamen maar aan de
orde als we thuis kwamen. Dat hokje dat ik eerst in elkaar gestoken had was
maar voor twee duiven.
Maar zoals men zegt: “waar een wil is, is een weg”. Ik had er nog een gedeelte
van een hok staan, dat vroeger dienst had gedaan om parkieten te huisvesten.
Zo goed en zo kwaad werd dit omgetoverd tot een duivenkot, of beter wat ik
dacht dat een duivenkot was. Maar allee ze konden gehuisvest worden.
Zoals jullie reeds ve rmoeden uit de bovenstaande tekst, wist ik he le maal niets
van duiven en duiven houden. Ik was dringend toe aan het vergaren van een
beetje kennis.
En waar vind je die: in de bibliotheek, of dat dacht ik tenminste. Enkele boeken
geleend en gelezen. De algemene informatie over duiven hadden ze precies van
elkaar overgeschreven, zo leek dat alle maal op elkaar. Ook de rasbeschrijvingen
waren heel su mmier opgeste ld. Veel hee ft me dat niet vooruit geholpen, alleen
had ik een beter inzicht hoe er ongeveer een duivenhok moest uitzien, om de
duiven gezond te houden, en een nestje te kweken. Want dit zou volgens de
boeken het mooiste zijn aan duiven houden.
Oké, het eerste jaar aangevat met kweken. Heel enthousiast verzorgde ik de
duiven, alleen wist ik nog veel niet van de kweek. Zo kweekte ik niet Oud
Hollandse Kapucijnen, maar zoiets als Oud-Hollandse nonachtige Kapucijnen of
Hollandse kapucijnachtige Nonduiven.
Ook Kapucijnse smierels en
smiere lachtige nonduiven.
Ge ziet mijn eerste jaar kweken had ik al enkele nieuwe rassen uitgevonden.
Goed hé voor een beginner. (zeg ik nu; met een rode blos op mijn wangen. Maar
toen wist ik niet beter).
Ik ondervond zelf dat het zo niet verder kon, en als er iets te be reiken was
met mijn nieuwe hobby, ik op zoek moest gaan naar een club speciaal voor
duiven.
Gelukkig was er in december een duiven tentoonstelling in onze stad. Daar naar
toe gegaan met mijn gade.
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En ja ge kunt wel denken, nu viel niet alleen mijn mond open van verbazing, maar
nu rolden ook nog mijn oogballen uit hun kassen. Wat was dat allemaal zovee l
mooie duiven, zoveel mooie kleuren en rare duiven met een ballon (kroppers),
duiven die op kippen leken (kipduiven). Duiven met poten en met zonder poten,
allee bij nader inzicht hadden die pluimen op hun poten. Er zaten daar enkele
duiven die precies met blinkend donker koper beslagen waren, me t blinkende
zwarte vleugels (vinkduiven). Zo’n kleuren zocht ik, alleen moesten die kleuren
veel en veel bleker zijn, iets zoals paste lkleuren. Mijn vrouw vond en vindt die
vinkduiven nog altijd zeer mooi.
We zijn dan wijselijk maar iets gaan drinken, niet omdat we dorst hadden, maar
gewoon om een beetje te bekomen van wat er allemaal te zien was. Moest er
een van die mensen van de club vrij zijn dan kon ik er eens mee gaan praten
over de duiven.
Terwijl we daar iets zaten te nuttigen, zag ik daar een grote nogal corpulente
man (meer dan 1 .90 m) staan van zo ongeveer 30 à 40 jaar (later heb ik
vernomen dat die persoon leraar was), daar heb ik dan inlichtingen gevraagd.
Die rade me aan van lid te worden van een duivenvereniging. Die persoon heeft
mij dan nog heel wat andere inlichtingen gegeven. Waarvoor ik hem dankbaar
was en nog ben.
Ik moest dan naar de schatbewaarder van die club gaan om het lidgeld te
betalen, en wat bleek , die persoon had bijna niets anders dan Oud Hollandse
Kapucijnen.
Op die eerste vergadering gekomen zag ik dat de meerde rheid van die mensen
reeds een ge zegende leeftijd hadden, enkele jongeren waren er; meer niet. Er
waren uiteindelijk maar twee duivenliefhebbers die Oud Hollandse Kapucijnen
hadden. Onder die twee was er ogenschijnlijk geen rivaliteit, maar naar mate ik
meer naar die vergaderingen ging kon ik toch in de diepte die rivaliteit voelen.
Van die ene persoon heb ik heel wat duiven gekregen en heb daar met rede lijke
resultaten mee gekweekt, ze lfs in die zin dat ik na drie jaar lid te zijn graag
eens mee wou doen aan een tentoonstelling. (was in de beginne tegen die
tentoonstellingen juist voor die ongezonde rivaliteit)
Maar…. Maar ….. driewerf maar…. ik wist nog altijd niet hoe ik een duif moest
klaar maken voor een tentoonstelling. Drie jaar in een club en nog altijd
onkundig, voor wat be treft duiven klaar maken voor een tentoonstelling. Van
een begeleiding voor de nieuwkomers was geen sprake. De nieuwelingen moesten
maar iets probe ren mee te pikken als die geve stigde waarden tegen elkaar aan
het praten waren. Waarschijnlijk is dat normaal en is dat in elke club zo , maar
zeker niet bevorderlijk voor de hobby.
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Zo kan men zien dat e r vijf nieuwe beginnende leden komen en na enkele jaren
blijven er nog twee of een over. De andere stoppen met de hobby bij gebrek
aan begeleiding en raad. En dan maar klagen dat ons hobby achteruit gaat.
Vermits ik moeilijkheden had met de duiven in conditie te brengen voor een
tentoonstelling, zocht ik naar andere duiven waar ik minder werk aan had. Bij de
voorzitter van een andere club aangeklopt, die Lahore duiven kweekt, kocht ik
daar een koppel Lahore. Heel mooie duiven. Die persoon legde me uit hoe ik die
moest verzorgen en klaarmaken voor een tentoonstelling. En ja…. Dat duurde
nog geen vijf minuten. Dat was de duif: groot, mooi, veel wit aan en niet veel
werk.
Ja … ja….. ik zie jullie al lachen terwijl ge dit leest.
Als ik dat ze lf moest doen was dat heel wat moeilijker, dan ik het had zien
doen. Later hoorde ik zeggen dat die man een van de beste duivenliefhebbe r
was in het klaarmaken van duiven.
Zo ging er weer een jaar voorbij, zonder dat ik veel bij geleerd had. Bijgevolg
bleef ik maar zoeken naar de duif die voor mij geschikt was of waar ik bekwaam
voor was.
Op de website van die Belgische sierduivenclub staat een item “ zoekertjes”.
Daar kon men lezen dat er Zuid Duitse Schildduiven zwart te koop waren. Het
eerste wat mij opviel was die mooie, diepe, blinkende zwarte kleur. Als twee de
punt de kopvorm.
Nu moet ge weten dat ik vroeger krombekken (parkieten) gehad en gekweekt
heb, Daar speelt de zang niet mee , maar de kleur en de tekening zoveel te
meer.
Nu kan men begrijpen dat ik heel gevoelig ben voor een mooie diepe kleur.
Van het ogenblik dat ik die duiven in mijn volière had, is er ergens een klik in
mijn hoofd gekomen, en ben beginnen zoeken naar lectuur over kleurduiven.
Nu moest ik toch wat meer we ten over kleurduiven, vooraleer ik mij nog andere
duiven ging aanschaffen. Ik vroeg aan de persoon die mij die Zuid Duitse
schildduiven verkocht had of hij toevallig documentatie had over die groep
duiven. En jawel hoor hij bracht documentatie mee; maar spijtig genoeg in het
Duits. Gezocht naar Nederlandse lectuur. Enkele firma’ s opgebeld die
dierenboeken hadden, maar geen in het Nederlands.
Wat nu gedaan. Proberen Duits leren lezen?
Ik zat zowat in zak en as. Mijn moed begon mij nu toch stilaan in mijn schoenen
te zakken en heb er e ven maar sterk aan gedacht te stoppen met duiven
houden. Dan nog liever terug naar mijn parkieten, maar dan op een kleinere
schaal dan voorheen. Maar zoals het sp reekwoord zegt: “ als de nood he t
hoogst is komt de redding”. Dat was bij mij ook het geval.
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De redding voor mij was een toffe man (qua karakter) uit West Vlaanderen. Ik
had die persoon gebeld om te vragen of hij Thurgauer Meelkleur duiven te koop
had. Dat was zo en had gevraagd om twee koppels duiven. Ik kon ze nog niet
komen halen omdat in ons club een tentoonstelling begon.
Als ik dan eens goed nadenk (wat moeilijk is voor mij) ben ik van dat ogenblik in
een stroomversnelling terecht gekomen.
Op onze tentoonstelling zag ik twee duiven Bernhadiner Schecke zwart staan.
Heel mooi. Maar aan de ringen kon men zien dat die zuster en broer waren ,
daarom heb ik die niet gekocht. Ze hadden mij vroeger afgeraden van zo een
dichte inteelt. Maar die kleur zwart, dat was heel mooi en diep zwart. Er was
nog heel veel wit aan ook. Ik kon lezen dat dit ras eveneens een kleurduif was.
Juist na die tentoonstelling kwam ik te weten dat een persoon uit Ravels al zijn
Bernhadiners weg deed wegens ziekte. Ik heb er geen gras ove r laten groeien
en mij die aangeschaft.
Ik had nu wel een problee m. Ik had beloofd aan die persoon uit Oostka mp van
die twee koppels Thurgauer Meelkleur te komen halen, maar mijn budget was
op. Het zat in Ravels en die duiven uit Ravels zaten bij mij. Ik heb dan weer
gemaild o m mij te verontschuldigen, dat ik die duiven niet kon komen halen.
Geen enkel probleem kreeg ik als antwoord en als ik nog vragen had moest ik die
maar stellen hij zou die met plezier beantwoorden.
Wat ook gebeurd is.
Hij is zowat mijn begeleider geworden op afstand. Het is heel fijn en het geeft
een goed gevoel te weten waar men terecht kan met zijn vragen of als men eens
met de handen in het haar zit.
Na al die gebeurtenissen kon ik niet anders dan mij het boek aanschaffen “alles
über Rassetauben” Band 4 die volledig handelt over Farbentauben (kleurduiven).
In de beginne was dat taaltje geen Duits voor mij maar Chinees, of anders
gezegd. Ik snapte er geen bal van. Mooie foto’ s dat wel.
Mij een woordenboek Duits - Nederlands en de moed der wanhoop beginnen
lezen. Eerst was het nog elk woord ve rtalen en dan nog dikwijls de zin niet
verstaan. Maar langzamerhand beterde dat en begon de snelheid toch vlugger
te gaan. Maar alles bij elkaar hee ft he t toch bijna een jaar geduurd vooraleer
ik alles begreep wat er allemaal instond.
Maar het voordeel was nu dat ik wist welke duiven er allemaal waren en welke
duiven er in mijn lijn liggen. Spijtig genoeg wist ik nu dat de Zuid Duitse
kleurduiven eigenlijk te moeilijk zijn voor een simpele geest als ik. Maar toch
heeft die Zuid Duitse schildduiven geholpen met mijn keuze. Deze duiven
hebben een ronde kap. Om die mooi te maken moeten die onzichtbaar bijgeknipt
worden.
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Weer was het hetze lfde liedje: zien doen is gemakkelijk, maar ze lf doen is het
een echt karwei. Van alle duiven die ik gekweekt heb van die soort had heb ik
die kap geknipt. In de beginne zelf zo ver dat er van een kap geen sprake meer
was. Mijn duiven hebben zo wat alle kopvormen gehad, zelfs onbestaande
kopstructuren.
Natuurlijk hoe meer men he t doet hoe bete r men dat leert te doen. Op een
bepaald ogenblik had ik weer wat ver gesneden en heb er dan maar een puntkap
van gemaakt, voor de grap. En ja dat was nu de kopvorm die ik het liefst had.
Dat was het: “ een schildduif met een puntkap.”
Ik wist nu onmidde llijk waar ik moe st gaan zoeken, allee in de boeken toch. Ik
kwam terecht bij de Zwitserse kleurduiven. Mooie zachte kleuren en de
kopvorm ik vond het daar allemaal
Nu beste le zer, geloo f het of niet: ik had weer een groot probleem. Deze
duiven waren hier in België of Nederland niet te vinden.
Alleen de Thurgauer Meelkleur (opgepast: is geen schildduif) was er in
Oostkamp. Die heb ik dan ook gekocht.
Hier wil ik onmiddellijk aan toevoegen dat er in het boek “De 500 mooiste
duivenrassen van a tot z” de Thurgauerrassen, behalve de schildduif,
afgeschilderd worden als schuwe duiven die een vrije vlucht nodig hebben.
Ik zelf heb dat nog niet ondervonden. Bij mijn meelkleuren mag ik ze lfs
onder het lichaam van de duif gaan kijken naar de eieren. Ze protesteren
wel en durven met hun vleugels slaan, maar gaan niet van de nest.
Dat ze niet zijn als bijvoorbeeld een smierel is normaal, men moet
tenslotte naar de aard van het beest kijken.
Och ja….. ik had er al een drie of vier jarenplan van gemaakt om in het bezit te
komen van die Thurgauer schildduiven.
Maar weer bleek ik geluk te hebben. Ik kreeg hulp langs meerdere kanten in de
eerste plaats van de mannen die regelmatig in Duitsland gingen tentoonstellen.
Die wisten me te zeggen dat er inderdaad mooie exemplaren waren in Duitsland.
Ze hadden zelfs geïnformeerd o m schildduiven te kopen, wat spijtig niet gelukt
is. Toch mijn welgemeende dank daarvoor.
Niet getreurd er bestaat zoiets al internet. Na lang zoeken heb ik de website
van de Zwitserse duivenclub in Duitsland gevonden.( http://www.sv-schweizertauben.de.vu/ ) De secretaris van onze club heeft dan een emailtje gestuurd en
zelfs nog eens getelefoneerd, waarvoor ik hem dank. Daarna heb ik zelf contact
opgenomen met die club en de bal was aan het rollen. Het zijn echt heel toffe
mensen. Het zijn nog echte duivenliefhebbers, die u trachten te helpen waar
kan en niet alleen op het geld uit zijn.
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Op 12/12/2005 ben ik dan zelf naar Langlen in Duitsland gereden, om twee
koppeltjes te gaan halen. Die mensen waren zo vriendelijk en zo enthousiast dat
ik er versteld van stond, Zelfs in België had ik dat nog niet meegemaakt, ik met
mijn gebrekkig Duits. De raad die ze mij gegeven hebben, was zovee l dat ik het
moest noteren om het niet te vergeten. Echt het was prachtig zo’n mensen
tegen te komen. Uiteindelijk als ik in de auto stapte terug naar België had ik
geen twee koppeltjes maar vijf koppels, die nu allemaal goed aan het kweken
zijn. Mijn drie of vier jarenplan was daarmee fel ingekrompen.
Zelfs nu kom ik er nog regelmatig met die mensen in contact en ze zijn steeds
even vriendelijke en behulp zaam. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in
de Zwitserse duiven moet ge maar naar de site gaan hierboven verme ld en eens
een kijkje nemen. Heb geen angst om contact op te nemen. Ze zullen u zeker
helpen.
Nu ben ik dit jaar aan de kweek begonnen met
2 koppels zwarte Bernhadiner Schecke
1 Koppel blauwe Bernhadiner Schecke
(Deze duiven zijn zowat een nostalgie voor mij, omdat dit toch een van de
rassen was waarmee ik aan de kleurduiven begonnen ben.)
3 koppels Thurgauer Meelkleur ( geband)
5 koppels
“
Schildduif ( verschillende kleurslagen)
2 Koppels Luzerne eenkleur
Ik ben nu aan de tweede ronde bezig
Vanaf volgend jaar hoop ik mijn 18 kweekkooien bezet te krijgen door alleen
nog de Thurgauerrassen.
Dat was het hoe ik begonnen ben en hoe dat ik uiteindelijk bij de kleurduiven
terecht gekomen ben.
William Waterschoot.
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Italiaanse Meeuwen op de Champion Show 2011
De leden van de Meeuwenclub weten steeds meer Italiaanse Meeuwen van een
steeds hoger nivo in de kooi te krijgen op de clubshow.
Maar liefst 75! Italianen op de Champion Show van 7 verschillende liefhebbe rs,
de kortsnavelige meeuwen met name de Oosterse Meeuwen staken hier maar
schril tegen af in aantal.
Bijna de helft van de Italiaanse Meeuwen was ijskleurig (geband en gekrast),
dit geeft de populariteit van deze kleurslag weer.
Als eerste een kwartet blauw zwartgebande dieren van Han van Doorn met als
beste een jonge doffer met 96 punten. Het eerste dier in deze reeks viel
negatief op door een dikke/gedrongen hals.
Bij de ijskleurig zwartgebande Italianen was het derde dier in de rij erg
onrustig, later kwam ik mee rdere dieren tegen die als een gek van links naar
rechts en visa versa door de kooi met een halve marathon bezig waren.
Op het mo ment dat je derge lijke dieren aantreft is er van de stand, toch he t
eerste wat je beoordeelt geen chocola te maken. Later in de keuring kwam ik
meerde re dieren tegen (van verschillende fokkers) die zo onrustig waren
ondanks dat de kooien aan de achterzijde keurig waren afgeschermd.
Het is een meeuwenras, dus vertrouwelijkheid moet er ingebakken zitten.
Kooigewenning of training is zeker geen overbodige luxe.
Hoewel er duidelijk vooruitgang zit in de substantie in het voorhoofd, blijft dit
toch nog punt van verschil met de overige kleurslagen. In de ijskleurigen dan
ook ten opzichte van de andere kleuren wat meer opme rkingen over
voorhoofdsvu lling en snavelhoek. Voordeel is wel weer dat de halsjes wat ranker
zijn en daardoor valt de halsknik wat beter op.
Kooinummer 6237 en 6238 beide veel te ronde koppen, het tweede dier ook een
opmerking over de oograndkleur. Die wordt toch bij deze kleurslag echt donker
verlangd.
3 dieren die er echt uitsprongen (in positieve zin) waren kooinr. 6236, een
jonge doffer van Han van Doorn met als kleine wens een wat betere
rugafdekking. Kooinr. 6231 en 6243 resp. een oude en jonge duivin eveneens van
Han van Doorn gingen de strijd aan voor het beste dier van de ijskleurigen.
Uiteindelijk gaf de voorkopvulling van de jonge duivin de doorslag en zou aan
het einde van de keuring met 97 punten de beste Italiaan op 1 na worden.
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Fraaiste middensnavelige Meeuw
clubshow
tevens fraaiste Italia anse M eeuw
roodzilver gekrast, doffer jong, 97 pnt.
Inzender: Ha n van Doorn

Fraaiste Oud-Oosterse M eeuw
Satinette, bruin gezoomd
doffer jon g, 94 pnt.
Inzender: Den nis van der Spek

Foto’s: Ronald van Dijk

Een hele mooie verschijning waren de meellicht gebanden en ongebanden van
dhr. Martens. Een kleurslag die we niet zo vaak zien. Zowel de jonge als oude
gebande duivin konden worden bekroond met 95 punten.
Bij
de
roodzilver
k leurslag
(geband)
direct
een
hele
mooie
rasvertegenwoordiger in de oude doffe rs. Een dier wat me t 96 punten beloond
kon worden en uiteindelijk na de jonge ijskleurige duivin het brons
binnensleepte bij de Italiaanse Meeuwen voor Han van Doorn.
Opvallend was dat de showconditie bij diverse dieren in de ze k leurslag beslist
beter kon (verschillende fokkers). Jonge doffer in kooinr. 6257 kampte me t
een iets harige veerkwaliteit.
Geelzilvergeband, enkele dieren met de opmerking ‘oogranden beter omsloten’ ,
staat wat leuker op de kaart als ‘ kale of brede oogranden’ in feite zal he t een
combinatie zijn van daadwerkelijk te brede oogranden die ook nog eens slecht
omsloten zijn door veren. Opvallend was dat vooral jonge dieren met dit euvel
te kampen hadden.
Mooiste dier in deze kleurslag was een oude duivin met 96 punten van Jan
Voncken.
Bij de blauwgekraste dieren een jonge doffer in kooinr. 6274 met een super
compact lichaam. Breed en kort. Jammer van de wat dikke hals en zelfs iets
blazen. In kooinr. 6275 een jonge duivin waarbij ik in mijn aantekeningen heb
staan ‘ snavel te kort?’ . Punt van aandacht lijkt me.
IJskleurig gekrast was beduidend minder als de gebande variëteit. Over he t
algemeen lagen de wensen op het gebied van voorkopvulling en borstbreedte/diepte.
Dan de gekraste in roodzilver en geelzilver van 4 inzenders. De eerste oude
doffer mee r borstdiepte en een betere rugafdekking, de tweede mocht beslist
vaster hori zontaal staan terwijl de derde een perfecte horizontale en vaste
stand liet zien, helaas had dit dier van dhr. Joustra wat kopwensen.
De jonge roodzilvergekraste doffer in kooinr. 6286 mocht zich mooiste
Italiaanse Meeuw noemen van de Champion Show met 97 punten. Prachtige kop
met veel vulling in de voorkop en toch niet te rond in de achterkop, fraai
halsknikje en met een uitmuntende stand.
De jonge duivin in kooinr. 6287 had wensen ten aanzien van de beenlengte en de
laatste van de roodzilvergekraste bleek een gebande te zijn met een be slist te
ronde kop.
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Ten slotte een drietal geelzilvergekraste waarvan de middelste weer een
marathon liep in 1 ,5 uur. Kortom veel te onrustig en daardoor zeker ten aanzien
van de stand niet te beoordelen.
Het eerste dier een jonge doffe r van dhr. Verhage mocht wat korter in de
achterpartij en het laatste dier van de heer Martens zeer verdienstelijk met
96 punten en kleine wens in de achterkop.
Alge mene aandachtspunten die door de hele keuring opvielen waren wat mij
betreft dat enkele dieren duidelijk downfaced (laagzichtig) waren. Mogelijk dat
de huidige dat een wens ‘ stompe hoek’ tussen voorhoofd en snavel volstaat,
bijdraagt dat de fokkers minder letten op een horizontale snavelinplanting. Ik
weet dat snavelinplanting een stokpaardje van me is en hoewel geen strikte eis
in de tentoonstellingskooi, is het denk ik toch wel een goede zaak om bij het
samenste llen van de fokparen hierop te letten. Maakt het bereiken van een
duidelijke stompe hoek met het voorhoofd ook direct een stuk gemakkelijker.
Ook miste ik bij enkele dieren duidelijk goede verhoudingen tussen been/halslengte en lichaam. Geen eisen aan hals- en beenlengte zoals bij de Duitse
Modena maar sommige dieren hadden juist dusdanige korte benen (of hals) dat
van goede verhouding geen sprake was. Hoewel de term ‘ elegant’ niet meer thuis
lijkt te horen in een beoordeling, geeft het wel goed weer wat we wensen.
Ook viel op dat het fenomeen ‘ stijve benen’ erin sluipt. Een enkel dier was
hiermee behept, he t zal de fokker niet in alle gevallen opvallen dat een dier te
korte benen heeft als hij ze overstrekt.
Collega Arbeider schrijft in Kleindiermagazine dat hij de lengte in de
achterpartij bij diverse dieren storend vond, ik denk dat dit voornamelijk een
optisch probleem was door gebrek aan been- en eventueel halslengte.
Als laatste zijn er bij diverse dieren op merkingen gemaakt over de
rugafdekking. Ook de vleugeldracht (goed op de staart en niet ernaast of ergo
eronder) verdient de aandacht van de fokkers.
Ik moet wel zeggen dat ik de indruk heb dat de rugafdekking door de aandacht
die hierop is gevestigd de afgelopen jaren wel is verbeterd.
Al met al een mooie volle keuring Italiaanse Meeuwen met als winnaar een
elegante doffer met een prima vaste stand, mooie hals- en beenlengte goed in
verhouding tot het lichaam en geweldige kopbelijning, Han proficiat!
Martin Treffers.
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Keurverslag clubshow op de 2e Champion Show jan. 2011
(Oud-Duitse meeuwen)
Het aantal ingezonden Oud-Duitse meeuwen bestond uit 33 stuks. Van de ene
kant gelukkig meer dan de 18 stuks op de 1 e Champion Show. Van de andere kant
herinner ik me nog mijn keurverslag van de clubshow van januari 2008, waar
toen bij de clubshow bij Avicorni het fraaie aantal van 66 Oud-Duitse meeuwen
de kooien bevolkte.
Voorafgaand aan mijn keurverslag wil ik even de be langrijkste raskenmerken
van dit ras onder de aandacht brengen. Ik heb daar een reden voor.
A) Compact, kort en breed type met een naar voren gedragen borst. (Voor
compact vindt u in het woordenboek: opeengedrongen).
B) Laag gesteld met een licht afhellende stand.
C) Brede ronde kop met een goed ge vuld voorhoofd. Een krachtige
middellange snavel, een sto mpe hoek vormend met de voorkop. Een
brede volle vertikaal gedragen schelpkap met midde lgrote rozetten.
U moet maar eens aandachtig de beoordelingskaarten van uw dieren nalezen.
Het overgrote deel van de wensen en tekortkomingen tijdens de keuring vindt u
terug in de bovenstaande raskenmerken.
De rij Oud-Duitse meeuwen werd, zoals gebruikelijk, geopend door de kleur
wit. Voor de 2 ingestuurde dieren waren evenveel kooien gereserveerd maar
bleven uiteindelijk onbewoond. In zwart 5 ingeschreven dieren. Op zich mooie
dieren maar konden iets korter in achterpartij en met name gevulder in de
voorkop. De oude duivin kooinr. 6299 van de heer C. Smit werd de beste in deze
kleurslag met 95 pt. Dezelfde inzender showde nog een jonge doffer me t 94
pt., een jonge duivin met 94 pt. en een oude doffer met 93 pt. De jonge duivin
kooi 6302 moest egaler en veel intensiever van kleur.
Vervolgens 20 stuks in blauw-zwartgeband. Al vele jaren de toonaangevende
kleurslag, zowel in aantal als in kwaliteit. Met de allereerste oude doffer
kooinr 6303 van de heer G. de Vries jr. was het al meteen raak. Een fraai dier
met een mooie brede geronde kop en een fraaie brede vertikaal staande
schelpkap. Jammer dat hij niet iets korter was in achterpartij, daarom 96 pt.
Verder nog zeer goede dieren van de heer G. van Mierlo met 95 pt., G. de Vries
jr. en Comb. Van Dijk met 94 pt. en nogmaals G. van Mierlo met 93 pt.
Bij de oude duivinnen was de heer G. van Mierlo de anderen duidelijk de baas.
Zijn dieren in de kooien 6311 en 6310 behaalden beiden 96 pt. De heer G. de
Vries jr. showde zeer goede dieren met 95 en 94 pt. De Comb. Van Dijk
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Barbarisi Meeuw
roodschild, doffer oud, 96 pnt.
Inzender: Martin van Uden

Duitse Kleurstaart Meeuw
zwart, duivin jong, 95 pnt.
Inzender: Taco Westerhuis

Oud-Duitse Meeuw
blauwschild zwartgeb., doffer jong, 97 pnt.
Inzender: G. van Mierlo

Akener Lakschild Meeuw
zwart, duivin oud, 95 pnt
Inzender: Combinatie va n Dijk
Foto’s: Ronald van Dijk

behaalde ook 94 pt. met de wens voor iets meer vulling in de voorkop en daarbij
liet deze duivin wat roest in de banden zien.
De heer G. van Mierlo was ook in de klasse van de jonge doffers de winnaar. Op
zijn jonge doffer kooinr 631 6 was weinig aan te merken. Een uitmuntend dier in
de belangrijkste raskenmerken met als gevolg dat aan deze jonge heer 97 pt.
werden toegekend.
Hij werd daarmee de beste van de Oud-Duitse meeuwen en tevens de beste van
mijn keuring. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat als deze jonge doffer
nog iets korter en nog iets compacter was geweest hij wellicht bij de
hoofdereprijzenjury iets verder had kunnen komen. De heer G. de Vries jr.
showde in kooi 631 3 een fraai compact type, een omschrijving die ik tijdens de
keuring slechts enkele keren heb kunnen gebruiken, vanwege enkele wensen
moest dit dier met 95 pt. genoegen nemen. De heren G. de Vries jr., G. van
Mierlo en de Co mb. Van Dijk brachten nog zeer goede dieren in de kooien met
94 pt.
Tenslotte nog de jonge duivinnen. De Comb. Van Dijk hield in deze klasse de
concurrentie achter zich in kooi kooinr. 6322 met 95 pt. op de voet gevolgd
door G. de Vries jr. met eveneens 95 pt. Zeer goede dieren werden nog
geshowd door de heren G. de Vries jr., G. van Mierlo en de Co mb. Van Dijk. De
jonge duivin in kooinr. 6322 miste duidelijk enkele pennen in een vleugel. Bij
nader inzien waren het witte pennen en kwam daarmee het aantal op 1 2 witte
pennen, hetgeen er een te veel was. Jammer.
De heren W. Martens en W. Slikboer brachten 2 roodschilden in de kooien. De
oude duivin van de heer W. Martens kooinr. 6323 behaalde 94 pt. met de
opmerking dat de snavel krachtiger kon en daarbij iets aan de snavelpunt
getoiletteerd had kunnen worden. De jonge doffer in kooinr. 6324 liet wat de
kleur betre ft vee l te wensen over en moest du s egaler en intensiever! De enige
oude duivin geelschild van de heer W. Martens kooinr. 6325 kwam op meerde re
punten wat te kort en moest met 93 pt. genoegen nemen. De heer W. Martens
bracht ook 2 roodzilver gebande dieren in kooi. Op beide dieren was wat aan te
merken; korter in achterpartij, gevulder in voorkop en een kap die sterk
voorover helde. Bovendien kon de showconditie ook wel wat beter. Beide dieren
kwamen daardoor niet hoger als 93 pt. Als laatste was een kooi gereserveerd
voor een blauwschild gekraste oude doffe r van de Comb. Van Dijk. Mijn keuring
eindigde hiermee zoals hij begon, ook deze bewoner had zich afgemeld.
Afsluitend nog een kleine opmerking. U kunt de showconditie van uw dieren
zeker verbeteren door wat tijd te beste den aan bijvoorbeeld een doorgroeiend
puntje van de snavel bij te werken en/of enkele storende veren in de buurt van
buik en dijen te toiletteren. Daarentegen wil ik u waarschuwen als u van plan
bent om van een slechte schelpkap een fraaie schelpkap te maken.
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De kans is (erg) groot dat het resultaat van uw inspanning de waardering van de
schelpkap niet ten goede komt. Probeer eerst eens een dier te verbete ren wat
u zeker niet van plan bent in te sturen op een show………………………….
Samenvattend kijk ik terug op een mooie collectie Oud-Duitse meeuwen op deze
2 e Champion Show, maar laten we als speciaalclub ons best doen om op de
volgende clubshow wat meer dieren van dit fraaie ras in de kooien te krijgen.
Vanaf deze plaats wil ik de heer G. van Mierlo hartelijk feliciteren met zijn
mooie winnende dier!
Tenslotte mag ik niet vergeten om mijn schrijver gedurende deze keurdag,
keurmeeste r Taco Westerhuis, hartelijk te bedanken voor zijn enthousiaste
bijdrage.
Theo Werkhoven.

Keurverslag clubshow op Champion Show
Met bijzonder vee l genoegen heb ik de clubshow van de Meeuwenclub gekeurd,
nota bene was dit nog wel de jubileumeditie. Goed gehumeurd en voorbereid, ja
u leest het goed! In zenders betalen tegenwoordig € 5 inschrijfgeld en hebben
dan ook recht om een fatsoenlijke keuring. Natuurlijk, achteraf zal e r altijd
wel discussie zijn over een incidenteel dier maar bedenk altijd dat daarbij het
mo ment een grote rol speelt.
Na veel koffie en een rondje socialiseren dan toch maar eens aan het werk. Te
beginnen met een viertal zwarte Akener Lakschildmeeuwen van Co mbinatie van
Dijk.
De oude doffer was vrij grof van type en ook qua kleur was het geen
hoogvlieger, natuurlijk niet, het is immers een meeuw! Maar zonder flauwekul ik
had sterk de indruk dat dit dier Smierelbloed had. De oude duivin was een stuk
eleganter en vooral qua kleur veel beter daarom ook 95 punten. De jonge doffer
was van gemiddelde kwaliteit (94), te rwijl de jonge duivin negatief opviel door
haar stand en gebrek aan breedte.
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Oud Oosterse Meeuw
Dennis van der Spek showden 4 diertjes. De wensen zitten vooral in het gebrek
aan borstbreedte en –diepte, maar ook te vlakke standen. Dat is ook niet zo
vree md gelet op het feit dat het ras eerst tijdens de vorige bondsshow is
erkend.
Barbarisi Meeuw
Martin van Uden laat al een aantal jaren dit mooie ras zien in Nederland. De
tekening ligt goed vast evenals de kopvorm, de wensen zitten vooral in de types.
De oude doffers waren van een goed niveau getuige de scores 94-95 en 96
punten.
Vooral de 3 e doffer was mooi qua verhoudingen al kon dit dier in het geheel wel
wat forser.
De jonge duivin stond hiermee in schril contrast: smalle borst, lang van lichaam
en bovendien een belabberde stand, kompleet door horizontaal.
Afrikaanse Meeuw
Negen dieren waren er ingeschreven, waarvan helaas 2 absent. De gemiddelde
kwaliteit lag bijzonder hoog. In de witten drie machtige dieren, allen van
Martin treffers. Een beste oude doffers met een mooi type scoorde 95 punten.
De oude duivin kon mij nog meer bekoren, vooral de gigantische breedte in de
voorkop maakte indruk, daarom dan ook 96 punten. Ook de jonge duivin maakte
indruk, de kleine wens zat hem hier vooral in de lengte van het achterhoofd,
desondanks 96 punten.
Taco Westerhuis en Martin Treffers toonden beiden een verdienste lijke
zwarte maar de absolute uitblinker zat in de zwartbonte. Een formidabe le
jonge doffer van Martin Treffe rs met een geweldig type en stand, een
bijzonder fraai geronde kop en een perfecte bekzetting mocht 97 punten op
zijn palmares bijschreven. Naar later zou blijken was dit dier ook de beste van
mijn keuring en van alle kortsnavels. Een welgemeende felicitatie is hier zeker
op zijn plaats.
Anatolische Meeuw
Vijf zwarten allen van Taco Westerhuis in alweer een gemiddeld goede
kwaliteit. Uitblinker in dit groepje was een fraaie oude duivin met veel
pluspunten in kop en snavel daarom dan ook 96 punten. De overige dieren lieten
alle (kleine) wensen zien variërend tussen type, kop en snavel.

35

Fraaiste kortsnavelige Meeuw clubshow
tevens fraaiste Afrikaanse Meeuw
zwartbont, doffer jon g, 97 pnt.
Inzender: Martin Tref fers

Fraaiste Anatolische Meeuw
zwart, duivin oud, 96 pnt.
Inzender: Taco Westerhuis

Fraaiste Satinette
bruin gezoomd, du ivin jong, 96 pnt.
Inzender: Geert de Vries Jr.

Fraaiste Blondin ette
blauw geschubd, duivin jong, 96 pnt.
Inzender: Jarno Verlaat
Foto’s: Ronald van Dijk

Duitse Kleurstaartmeeuw
Vier dieren, allen van Taco, in een zeer goede kwaliteit getuige de predikaten
94-93-94-95.
Toch had er meer ingezeten voor de jonge duivin ware het niet dat een
knobbeltje op de vleugel leidde tot puntaftrek.
Oosterse Meeuw
In totaal waren er 1 9 Satinetten ingeschreven verdeeld ove r 5 kleurslagen. De
rij werd geopend door 3 blauw witgebanden van Theo Rijks. Stuk voor stuk
mooie dieren met beste koppen erop, de wensen zitten vooral in de lengte van
de staart en de stand. De jonge duivin viel hierbij positief op en scoorde dan
ook een verdiende 96.
Beide bruinzilvers waren van een zee r goed niveau. In de blauwgeschubden was
het opnieuw Theo Rijks welke de fraaiste toonde, beloning wederom 96. In
zwartge zoomd verdienstelijke dieren van Willem van Zijl.
In de bruingezoomden ging de strijd tussen 4 fokkers. Uiteindelijk trok Geert
de Vries Jr met een jonge duivin aan het langste eind. Een bijzonder mooie
verschijning, al was er nog wel klein wensje, maar vooral een recent ontstane
vervuiling belette het hoogste predikaat.
Dus blijft de teller steken op 96, al bleek dit later toch voldoende om de pot
bij de Oosterse te winnen.
Zestien Blondinetten waren er ingeschreven door de heren Verlaat en De Jong.
Allereerst 8 blauwgeschubden in een mooie kwaliteit. Jan de Jong showde een
fraaie oude doffer met een i mposante kop, beloning 95 punten. Maar de beste
was voor J. Verlaat zijn jonge duivin ging er met de 96 vandoor. In bruinzilver
geschubd showde de zelfde fokker ook 2 dieren me t 95 punten. Tot slot een 1
enkele zwart- en 1 bruingezoomde. Hoewel de zo ming van de jonge zwarte
doffer vrij zwaar was viel dit dit toch positief op vanwege zijn type en stand.
De beloning was navenant met 96 punten.
Al met al heb ik een prettige keuring beleefd me t bijzondere fraaie dieren in
de kooien. Toch wil ik nog wel even kwijt dat ik bij menig dier een opmerking
over de substantie van de snavel heb geplaatst. De oorzaak lag m.i. vooral bij
wat al te enthousiast gevijl.
Nijmegen, 15-02-2011
Rob Joosten.
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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

25 Jaar Vlaamse Meeuwduivenclub
Vele duivenliefhebbers he bben nood aan
specifieke informatie betreffende hun
geliefde rassen. Deze informatie wordt
eveneens verstrekt via de tallo ze
regionale verenigingen die ons land rijk
is, maar als deze fokkers zich willen
verdiepen in een welbepaald ras of zich
internationaal wensen te manifesteren
sluiten ze best aan bij een speciaalclub.
Deze clubs bestaan in onze buurlanden
bijna voor alle rassen maar in ons land is
dit niet zo vanzelfsprekend. Deze
noodzaak leidde in 1986 tot de oprichting
van de Belgische vereniging voor Oosterse meeuwen. Onder impuls van wijlen de
heer Jos Michielsen als voorzitter en de heer Erwin Vercammen als secretaris
werden een tiental fokkers verenigd.

Erwin Vercammen tijdens onze Clubshow in
1988 bij “Het Limburgs Erf” te Hasselt
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Gebrek aan fokkers van voormelde rassen had al vrij vlug schaalvergroting tot
gevolg. Eerst werd onze vereniging uitgebreid naar alle kortsnavelige en
vervolgens in 1 992 naar alle meeuwduivenrassen en naar analogie van de
opsplitsing van onze landsbond (V.I.V.F.N. en A.I.W.) werd in 2004 gekozen voor
onze huidige benaming: Vlaamse Meeuwduivenclub.
De keuze voor een V laamse speciaalclub ontstond uit praktische overwegingen.
Onze speciaalclub heeft sinds 2002 een samenwerkingsakkoord met de
Nederlandse Meeuwenclub. Dit akkoord wordt bekrachtigd door de publicatie
van een gemeenschappelijk jaarlijks clubblad: Het Meeuwenbulletin.
Dit blad bevat een schat aan informatie betreffende clubrassen ,
clubtentoonstellingen, ledenlijsten enz… Een waar verza melobject voor de
echte meeuwduiven fokker en andere gemotiveerde duivenliefhebbers. Een
“Belgische” speciaalclub is aan haar leden (moreel) ve rplicht de correspondentie
te voeren in beide landstalen. Zulk een blad uitbrengen in beide landstalen is
financieel onhaalbaar en onbegonnen werk voor hobbyisten!
Het hoogtepunt van onze vereniging is onze jaarlijkse clubshow. Deze wordt
jaarlijks ondergebracht bij een plaatselijke vereniging. Onze club verdeelt geen
fokkerskaarten. Zo zullen wij lokale verenigingen geen leden afsnoepen. Deze
verenigingen geven immers de noodzakelijke zuurstof aan onze liefhe bberij
zonder de ze plaatselijke verenigingen is het voor een speciaalclub onmogelijk te
overleven. Wie neemt anders nog initiatieven voor het organiseren van shows en
andere grote evenementen! Een goede wisselwerking tussen regionale
verenigingen en speciaalclubs draagt imme rs bij tot het welslagen van een show.
Andere hoogtepunten gedurende de afgelopen 25 jaar was de organisatie van
de bijeenkomsten van de Europese Meeuwenclub in 1989 te Antwerpen en in
2005 te Houthalen. Deze laatste bijeenkomst we rd ove rigens uitvoerig
toegelicht in Het Vlaams Neerhof van 06/2006.
Ook draagt onze vereniging haar steentje bij om de be staande standaarden te
moderniseren en/of te verbeteren. Bij het opstellen van de nieuwe standaard
van de Vlaanderse smierel en Gentse meeuw werd op onze club een beroep
gedaan en ook internationaal zorgen we voor de nodige input om de bestaande
standaarden van de kortsnavelige meeuwen aan te passen. Deze vallen immers
onder de bevoegdheid van de Europese Meeuwenclub, waarbij de Vlaamse
Meeuwduivenclub aangesloten is.
Luc Kerkhofs.
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Oud-Oosterse Meeuw
Thans doet de Ou d Ooster se meeu w zijn opmars in Europa en hebben wij het
verzoek gekregen om dit ras op onze shows te laten erkennen.
De naam Oud Oosterse Meeuw verscheen
in een rasartikel in Geflügel Börse 8/2002.
lezen was in het Oostenrijkse Kleindierdeze duif feitelijk niet zo jong en niet zo
Het woord ‘ Oud’ in de naam geeft al aan
gaat om een originele vorm van een
tientallen jaren en bij veel
bekend
is,
namelijk
de
(Moderne) Oosterse meeuw. De
oorsprong
moet
ge zocht
worden in het oude Turkeije.
Het
werd
in
het
Ottomaanse
rijk
gekweekt voor de

voor het eerst
Zoals ook al te
magazine,
is
‘nieuw’ als ras.
dat het hier
ras, wat hier al
fokkers

Ottomaanse Sultan. Het
ras is daar bekend onder de naam
Hünkari,
wat
vogel van de sultan betekent.
Zoals
bij
vele
duivenrassen vond er in de loop
der tijden ook bij de Oosterse Meeuw een proces van veranderingen plaats. Dit
proces gebeurde in de diverse landstreken van de wereld. Bij de veranderingen
in de raseigenschappen waren er duiven met een type tussen de Oude en
Moderne Oosterse Meeuw. Deze aanpassingen begon men het eerst te zien
buiten Anatolië, de bakermat van dit ras, en dan vooral in Midden en West
Europa en in de USA. Het duurde echter wel 1 50 jaar voordat ze geperfectioneerd waren in het type van de hedendaagse Oosterse Meeuw me t zijn
verfijnde schoonheid, maar inderdaad ook extre me kenme rken. Oostelijk van
het voormalige ‘ IJzeren Gordijn’ bleef echter de onveranderde, pure vo rm
bestaan. De erkenning van het ‘ nieuwe/oude’ type was dan ook volledig terecht.
Links: een blauw witband satinet

Rechts: een zwartgezoomde satinet
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Zeer veel intere sse
Na de eerste verschijningen in Midden Europa en de artikelen in de vakbladen
volgden moedige pogingen om het ras bekendheid te ge ven aan een groter
publiek d.m.v. tentoonstellingen en duivenmarkten. Sindsdien is de belangstelling voor de Oud-Oosterse Meeuw enorm toegenomen. De in het Westen zo
radicaal veranderde Oosterse Meeuwen waren vanwege de exotische kleuren en
zeer vertrouwelijke aard altijd zeer in trek bij de duivenliefhebbers. Ondanks
dat is er maar een kleine kern van bevlogen fokkers die door de jaren heen
trouw blijven aan het ras. Vooral het tijdrovende broeden met voedste rduiven,
die bij dit ras noodzakelijk zijn, is een reden dat er niet meer fokkers bijkomen. Juist op dit punt geeft de Oud-Oosterse Meeuw geen problemen.
Ze hebben een middelgrote snavel en de fokkerij gaat wat dit betreft geheel
zonder proble men; ze brengen hun jongen perfect groot en he bben een
natuurlijke, vitale constitutie. Ze kunnen dan ook gerust aanbevolen worden aan
beginners of aan jeugdige fokkers, zonder de angst dat de fokresultaten zo
matig of slecht zijn dat ze meteen weer afhaken.

Volledig onveranderde (pure) Oud-Oosterse Meeuwen blauw en
verdund blauw witgeband op een dierenmarkt in Virovitica, Kroatië,
in febuari 2009
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Bruin geschubde satinet op de duivenmarkt
van Izmir in augustus 2003

De Oud-Oosterse Meeuw in Detail
Het algemeen voorkomen van de Oud-Oosterse Meeuw is dat van een elegante
duif, iets opgericht van houding en vrij kort tonend, maar dan vooral als he t
dier in actie is; de lijn van het oog tot de poten is dan vrijwel vertikaal. Ze
moeten, in vergelijk met hun ‘ moderne’ neef, echt klein en fijn overkomen.
Verder zijn natuurlijk de koponderdelen, inclusief de snave l en ogen, van doorslaggevend belang voor de identiteit van het nieuwe ras. De snavel kunnen we
omschrijven als krap middellang en, anders dan bij de Ooste rse Meeuw, een
lichte hoek vormend me t het voorhoofd. De gewelfde bovenlijn van de kop loopt
zonder onderbreking door tot in de puntkap. De grote, donkere en expressieve
ogen zijn rondom maar spaarzaam bevederd. De ogen hebben brede ,
lichtgekleurde en onbevederde oogranden. Zoals vele ‘ Meeuwen’ , hebben ook
onze mooie Oud-Oosterse Meeuwen een duidelijke keelwam en een goed
ontwikkelde jabot; dat is een langwerpige veerkrans onder de snavel vooraan de
hals.
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De meeste raseigenschappen liggen inmiddels al goed vast in de fokstammen;
anderen hebben nog wat aandacht nodig en moeten in de praktijk op bredere
basis verder vastgelegd worden. Aangaande staart, poten en bevedering zijn er
zelden proble men. In tegenstelling met de correcte vorm van de kop, die tot op
zekere hoogte nog wat aandacht van de fokkers vereist. De juiste hoek tussen
de snavel en de koplijn is iets wat slechts met veel geduld bereikt zal worden
en de fokkers nog wel een tijd be zig zal houden. Eerlijk gezegd zijn er nog
maar weinig duiven die dit onderdeel tot in de perfectie laten zien.
De reden hiervoor is, dat veel van de Oud-Oosterse Meeuwen voor een deel het
product waren van kruisingen met de Oosterse Meeuw. Absoluut raszuivere
Oud-Oosterse Meeuwen waren moeilijk te verkrijgen toen de fokkers met dit
ras aan de slag gingen.
Veel gestelde vraag
Zoals u in de standaard kunt zien, zijn de kleurslagen voor onze Oud-Oosterse
Meeuwen verdeeld in twee brede categorieën. Dat zijn in de eerste plaats de
Satinetten met spiegelstaart en dan de Satinetten met ge zoomde staart. Ik
heb gemerkt dat het voor vee l fokkers (en soms ook voor de keurmeester) niet
geheel duidelijk is volgens welk genetisch criterium deze verde ling bij de
Oosterse Meeuwen gemaakt is. Het antwoord is echter verbazend si mpel. De
gezoomde Meeuw heeft altijd de spread factor voor kleur. Bij de Spiegelstaart
ontbreekt dit gen echter. Het is dan duidelijk dat bijv. een blauw-witgeschubde
Oosterse Meeuw – dus een duif zonder de spread factor - vanzelfsprekend een
spiegelstaart heeft. Zou de spread factor voor kleur daar bij komen, dan zou
de kleurslag ‘ zwartgezoomd’ ontstaan, die, zoals de naam al zegt, een gezoomde
staart laat zien. Deze formulering, “zoals de naam al zegt”, is alleen van
toepassing op de speciale terminologie voor de Oosterse Meeuw, dat op een
enkele uitzondering na het enige ras is waar de vraagstelling: “met of zonder
spiegelstaart” van toepassing is.
Traditionele namen
In de Standaard omschrijving van de Oud-Oosterse Meeuw staan alleen de
genetisch correcte kleurbenamingen vermeld. De benamingen die tientallen
jaren een traditie waren, zijn opzettelijk weggelaten. In de herziene ‘EE’
Standaard voor de Oosterse Meeuw waren de ze k leurslagen ook weggelaten.
Onder druk echter van de Europese Meeuwen Club (voor kortsnavelige
meeuwen) werden in de laatste herziening deze kleurrijke benamingen achter
de genetisch correcte benaming tussen haakjes weer toegevoegd!
(”Bluette” voor de blauw-witgebande, “Silverette” voor de bruin-witgebande,
“Sulfurette” voor de kaki zilvergeschubde en “Brunette” voor de bruin
geschubde meeuw).
44

Natuurlijk is het van belang dat de fokker de genetische achtergrond van de
kleurslagen kent, maar dat bereikt men niet perse met een genetisch correcte
naam voor de kleurslag, voor zover dat al mogelijk is, maar door zich ve rder te
verdiepen in de duivengenetica. De vaak geopperde bewering dat onze oude
duivenrassen een belangrijk erfgoed en cultuurgoed der mensheid zijn, verliest
snel zijn waarde als dit enkel gericht is op de duif zelf. In deze context zijn de
doorgegeven tradities in onze hobby het be langrijkst. Slechts dat wat wij
mensen me t onze hoofden en handen van onze hobby maken, kan als cultuurgoed
aangeduid worden – daarbij behoren ongetwijfeld ook de vele kleurslagen van
de Oosterse Meeuw die generaties lang zijn doorgegeven.
Met dank aan Geflügel Börse; het meest toonaangevende kleindiermagazine
van Duitsland (http://www.gefluegel-boerse.com/) en het digitaal magazine
Aviculture-Europe (http://www.aviculture-europe.nl/) voor de vertaling.
Luc Kerkhofs
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Standaard van de Oud-Ooste rse Meeuw
Land van oorsprong: Midden Oosten
Algemeen voorkomen
Korte, bijna middelgrote Meeuw, iets opgerichte houding, bijna middellange
snavel, puntkap en bekousd.
Raskenmerken
Type:
Compact, licht naar achteren doorgebogen hals.
Stand:
Krap middelhoog, licht afhellende houding.
Kop:
Langwerpig, achter de neusdoppen goed gevuld, een , in profiel
matig gebogen belijning met lichte snavel-voorhoofdhoek;
tussen snavelaanzet en ogen zijwaarts goed gevuld; de puntkap
ten minste tot de schedellijn reikend.
Oogkleur:
Donker.
Oogranden:
Bleek, weinig afgedekt.
Snavel:
Krap middellang, aan de basis krachtig, goed gesloten, me t het
voorhoofd een lichte hoek vormend, vleesk leurig.
Neusdoppen:
Fijn.
Keel:
Goed ontwikkelde keelwam.
Hals:
Vol uit het lichaam komend, kort, krachtig; in postuur licht
naar achteren gebogen; goed ontwikkeld jabot.
Borst:
Breed, gewelfd, iets opgetrokken gedragen.
Rug:
Afhe llend, breed in de schouders.
Vleugels:
Krachtig, gesloten, vleugeldracht normaal.
Staart:
Kort, staartdracht normaal.
Benen:
Krap middellang, bekousd.
Bevedering:
Goed ontwikkeld, glad aanliggend.
Kleurslagen
a/ Satinette met spiegelstaart:
Rood-, geel-, blauw-, blauwzilve r-, roodzilver- , geelzilver-, bruinzilveren kakizilver witgeband;
rood-, geel-, blauw-, bruin-, kaki-, blauwzilver-, roodzilve r-,
geelzilve r- bruinzilver- kakizilver-geschubd;
de laatstgenoemde me t goudkraag en zwavelkleurig geschubd.
b/ Satinette met gezoomde staart:
Zwart-, dun-, rood-, geel-, bruin-, kaki- aszilver (lavendel)- en crèmegezoomd.
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Kleur en tekening
Zie voor kleuren het hoofdstuk " Specificatie van kleuren" in de NBSstandaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.
Satinette: Het hele lichaam wit met uitzondering van het schild en de staart. 5
tot 1 2 buitenste slagpennen wit; bij voorkeur verschil tussen links en rechts o f
omgekeerd niet meer dan 2.
Iets gekleurde broek en dijbeenbevedering is toegestaan.
Ernstige fouten
Te groot, lang, smal lichaam; afwijkende vleugeldracht; te platte schedel;
afwijkende puntkap; ontbrekend jabot; ontbrekende keelwam; korte en/of
sterk afhangende snavel; te roestig vleugelpatroon; onscherpe zoming; ernstige
kleur- en tekeningfouten.
Beoordeling
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande
volgorde van betekenis:
- Type en stand
- Kleur en tekening
- Kop en snavel
- Jabot
- Voebevedering
Ringmaat: 8 mm
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Leo Venema overleden

Op 28 januari 2011 is ons erelid Leo Venema uit Enschede op 84 jarige leeftijd
overleden.
Venema fokte in het verleden zowe l Oosterse Meeuwen als wel Turbits. Met de
Turbits behaalde hij in de jaren omstreeks 1 980 grote successen, waaronder
het Europees Kampioenschap op de Europese tentoonstelling in Denemarken.
Daarnaast herinneren wij ons dat hij zich met groot enthousiasme inzette bij
de organisatie van de clubdagen van de Europese Meeuwenclub in Deventer in
1 982 en in Beekbergen in 1991.
Ook later na zijn operatie, hoewel hij toen geen duiven meer kon houden, blee f
hij geïnteresseerd in het we l en wee van de Ne derlandse Meeuwenclub maar
ook in de Europese Meeuwenclub.
Samen met een paar duivenvrienden uit Enschede getuigde hij altijd daarvan
door zijn aanwezigheid bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de beide clubs en bij
de jongdierbesprekingen.
Bij de clubdagen van de Meeuwenclub bracht hij vaak zelfge maakte prijzen
voor de loterij mee.
Als club houden we heel goede herinneringen over aan Leo Venema, ook zullen
we missen zijn telefonische verjaardagfelicitaties aan ons, die hij nimme r
vergat over te slaan.
Op onze clubbijeenkomst op 7 mei in Leerda m hebben we Leo Vene ma me t een
mo ment van stilte herdacht als ie mand die bij ons hoorde en mede de
Meeuwenclub kleur heeft gegeven!
Dat hij moge rusten in vrede!
Namens bestuur en leden van de Meeuwenclub,
secr. Geert de Vries Jr.
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Wat leerde ons het afgelopen tentoonstellingsseizoen bij de
Italiaanse M eeuwen?
In het voorbije tentoonstellingssei zoen hebben we op vele tentoonstellingen in
Nederland ons Italiaans raspaardje kunnen bewonderen. Van noord (FSC
Leeuwarden) tot zuid (Delta-Show Vlissingen, LSC – Elsloo) en alles wat
daartussen ligt, zagen we prachtige collecties zitten van een aantal serieuze
fokkers van onze Italiaanse Meeuw met goede tot uitstekende resultaten,
waarbij de 97 punten grens ook (terecht!) werd bereikt.
Op de 2 grootste Nationale tentoonstellingen Noord Show en Champion Show
(Bondsshow NBS) was het bijzonder o m rijen Italianen te kunnen bewonderen.
Bijzonder blij kunnen we zijn dat op de Noord Show een I taliaan kampioen van
de show werd. En op de Champion Show had keurmeeste r Tre ffers een volle
keuring (zie zijn verslag elders in dit Meeuwenbulletin).
Zoals gezegd, we zagen prachtige Italianen die de hoge tot hoogste predikaten
ten volle verdienden.
Maar…………. we zagen ook nog genoeg dieren waar nog gesleuteld aan moet
worden. Nu is dat feit niet zo erg want als we zien dat bij de meest gefokte
Meeuw in Nederland, de Oud Hollandse Meeuw, op de clubshow er nog velen
zitten die in de midden ZG groep dankbaar moeten zijn, en dat met zo’ n 150
leden op de ledenlijst. Daarbij het punt dat de Italiaan in de laatste 25 jaar
vele ma len standaardwijzigingen en verfijningen heeft ondergaan. Dan moeten
we een keer tevreden zijn dat het handjevol serieuze fokkers in zo’ n weinig tijd
zo’ n fraaie collectie Italianen op de Champion Show hebben neergezet!!
Desondanks, naast tevredenheid moeten we de realiteit onder ogen zien en
moeten we wel verder, want stilstand is teruggang. Er is nog genoeg te doen,
lees daarvoor het keurverslag van Martin Treffers nog maar eens door. Genoeg
opbouwende woorden waar we wat aan hebben. Lees daarbij ook nog het
keurverslag van onze Siep van vorig jaar (Meeuwenbulletin 201 0, blz. 1 5 – 1 7).
Genoeg werk aan de winkel.
Het meest be langrijke is en blijft het type en de stand. Velen – en ik bezondig
me daar ook nogal eens aan – kijken als eerste naar de kop, maar de standaard
zegt nu eenmaal dat type en stand vóór de kop gaat. In het voorbije seizoen
zagen we gelukkig het gros aan Italianen die de goede stand te pakken hebben.
Dat moet ook zo blijven en wees hierin onverbiddelijk: alles wat niet goed
horizontaal staat, vliegt er uit. Houdt zo’ n diertje niet aan omdat ze zo mooi
van kleur is of zo’ n mooi kopje heeft, nee, met een slechte (afhellende) staat
gaat men bergafwaarts. We kunnen hierin streng selecteren omdat er zovee l
goede dieren in Nederland voorhanden zijn.
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Een aantal keren zagen we op de shows dieren die door het horizontale heen
staan. Iets door het horizontale is op zich geen problee m, maar als “iets”
“meer” wordt, dan is het terecht dat er een opmerking op de beoordelingskaart
komt te staan. Letwel: we spreken hier over showdieren. Voor de fok kunnen ze
vanzelfsprekend erg waardevol zijn.
In type zagen we nogal wat dieren die terecht een aanmerking kregen vanwege:
lang, smal, weinig borstdiepte, -breedte. We kunnen daarbij ook noemen weinig
rugafdekking, laag gesteld, weinig halslengte, of verkeerde ve rhouding
benen:hals. Bij kleine inzendingen op shows valt het niet altijd zo op, maar zijn
er een 70 – 80 ingestuurd zoals op Noordshow en Cha mpion Show, dan zien we
het kaf van het koren.
We willen een zo kort en zo breed mogelijke duif, goed gevulde, brede borst,
de vleugelbogen mogen niet zichtbaar zijn, dat wil zeggen, dat de borst vooruit
moet steken en de vleugelbogen zitten als he t ware in de borstveren
verscholen. Daarbij moet de Italiaan middellange benen hebben met dito hals,
alles in verhouding. De hals daarbij slank, niet dun, maar een geproportioneerde
hals dat bij het beestje past. We kunnen het niet in millimeters uitleggen, de
fokker en kenner-keurmeester weet waarover we sp reken. We zagen op de
Champion Show nogal wat dieren die hieraan niet geheel konden voldoen. Werk
aan de winkel! Geen nood, ook in Duitsland met zo’ n 130 leden op de ledenlijst
zien we genoeg Italianen die het ZG bereik ook maar net haalden.
Wat de hals betre ft: oppassen dat we niet zonder meer de wat dikkere halzen
gaan veroordelen: er staat ook nog een kop op en dat heeft ontegenzeggelijk
met elkaar te maken. Zie hierna.
Belangrijk punt is ook de rugafdekking. Onvoldoende rugafdekking, vroeger
“open rug” genoemd. Jaren geleden vernam de Dierenbescherming dat er op een
tentoonstelling dieren met open ruggen zaten. En zoals een goed lid van zo’ n
organisatie betaamt: op naar die show om actie tegen dat dieren onrecht te
ondernemen, want dat is dierenkwelling. Ze kwamen van de koude kermis thuis,
omdat ze het letterlijk opvatten. We kunnen dus beter spreken van
onvoldoende rugafdekking, dat komt doordat de rugafdekveren te kort zijn – of
(gedeeltelijk) ontbreken – waardoor de rug onvoldoende afgedekt is. Dat staat
lelijk en werkt sabelpennen – omhoogstaande mantelpennen – in de hand. Ook
brede dieren kunnen en moeten een normaal gesloten rug hebben.
Op de tentoonstellingen zagen we geregeld dieren waarvan de ruggen
onvoldoende waren afgedekt met rugafdekveren. Ingrijpen is noodzakelijk, we
moeten hierop selecteren.
De kop en snavel zijn een onderdeel van de Italiaan dat bij de meest
belangrijke onderdelen van het dier hoort. Voor keurmeesters is dit wel he t
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meest moeilijke onderdeel van de Italiaan en we zagen dan ook op diverse
tentoonstellingen dat men er de nodige moeite mee had om alle koppen een
juiste beoordeling te tegen. Met name als het gaat om kleinere inzendingen dan
is al vlug eenoog koning in het land er blinden.
Zo lazen we begin november op een show dat vrijwel bij alle koppen de
snavelvorm en inplanting onder de pluspunten werden gerekend, terwijl de
dieren die achter deze beoordelingskaarten zaten toch werkelijk heel
verschillende kopuitvoeringen hadden. Van zo’n oppervlakkige keuring leren we
niet veel. Ook zagen we op diverse tentoonste llingen koppen met een rechte
voorhoofdslijn, de Figurita kop. Dat was vroeger een eis en nu een verbod voor
de Italiaan. Voorts zagen we te lange (spitse) snavels, te weinig substantie in
boven- en ondersnavel, te weinig voorhoofdshoek, te weinig voorhoofdsvulling,
te ronde koppen, te smal in kop, te gerond in achterkop of te lange
achterkoppen. Wat we willen is allereerst en in verhouding met het lichaam een
kort, breed en goed gevuld kopje, zo kort en breed en gevuld als maar mogelijk
is. En dan komen we bij het punt verhouding hals en kop, want een brede kop op
een smalle hals is nauwelijks realiseerbaar en ook niet mooi. Ook dit moeten we
in verhouding zien. Voorts moet de denkbeeldige snavellijn door het oog lopen.
De snavel op zich moet k rap midde llang zijn. En wat is nu “krap middellang”. De
voorzitter van de Duitse speciaalclub heeft in het in juli verschenen clubboekje
van de Duitse club er een heel artikel aan gewijd. Daarbij heeft hij voorbeelden
geplaatst van enkele rassen. In de standaard, aldus voorzitter Reister, heeft
de opsteller daarvan nergens aangegeven hoeveel concreet “krap middellang” is.
Reister schrijft: “een Italiaanse kop moet markant zijn in alle verlangde
onderdelen, alle s is krap en substantievol in elk onderdeel. Wel moet alles in
proportie en harmonisch met elkaar zijn. De snavel moet daarbij ook de
krapheid hebben. En wie een maat als oriënteringshulp nodig heeft, kan zich op
de ogen oriënteren: de doorsnee van het oog en de
snavellengte zijn nagenoeg identiek.”
Zelf heb ik in het afgelopen tentoonstellingsseizoen
inmiddels de op merkingen gekregen dat de snavel “niet
korter” en “te kort” is. Merkwaardig, en is ook niet
juist. Want “krap middellang” wil niet zeggen “kort”
zoals bij een Oosterse Meeuw en de Afrikaan. Ter
vergelijking: bij de Oud Duitse Meeuw staat in de
standaard vermeld dat de snavel middellang behoort te zijn. En vergelijk dan
eens de snavellengte (meer de snavelkortheid) van de Oud Duitse met de
Italiaan. De doffer waar het hier om gaat heeft inderdaad een “krap
middellange” snavel, is tevens e rg breed en substantievol in kop en snavel en
heeft daarbij een goede voorhoofdshoek met veel voorhoofdsvulling. Als
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fokdoffe r heeft hij het dit jaar met zijn vrouwtje prima gedaan: verschillende
malen zijn beide jongen in een normaal (dus snel) te mpo opgekweekt. Ik heb
daarbij specifiek gelet op het voeren van de jongen door deze doffe r. En dat
deed hij goed, de jongen werden door he m pri ma volgestopt. Het is dan ook
gevaarlijk om op de beoordelingskaart te schrijven dat de snavel te kort is
geworden. Als fokker zijn we juist bezig o m aan de standaardeisen te voldoen!
Terecht kreeg deze do ffer op de clubshow een uitstekende kop-beoordelingwaardering.
Ook een belangrijk onderdeel is de voorhoofdshoek: de hoek snavel-voorhoofd.
Een dier met veel voorhoofdsvulling zal zonder mee r een markantere
voorhoofdshoek hebben dan eentje die de vulling mist. Een goed dier moet een
krachtige boven- en ondersnavel bezitten, zo breed mogelijk aangezet en
overgaand in een stompe hoek naar het voorhoofd.
Bij een aanmerkelijk aantal dieren missen we nog de goede voorhoofdsvulling.
Dat kan ook niet anders omdat deze eis nog maar enkele jaren is toegevoegd
aan het eisenpakket. De fokkers zijn aan het bouwen en
de keurmee ster zal hier rekening mee moeten houden.
Ook kunnen we de lat nog niet in alle kleurslagen even
hoog leggen.
Het volgende koponderdeel is de schedel, achterhoofd en
hals. Op sommige beoordelingskaarten komen we nog wel
eens tegen een positieve regel over een prima trapezium
kopje. Wel, dat is met de laatste wijziging van de standaard (2005) uit de
standaard verdwenen. De trapezium voorkop is
geschiedenis. We verlangen al jaren een iets
gerond voorhoofd overgaand in een vlak
gedeelte boven de schedel met voldoende
vulling boven de ogen. De schedel moet kort
zijn en enigszins hoekig overgaand in de hals
met het bekende knikje bij aanvang van de hals.
Dat is dan de achterkant van de kop.
Aan de voorkant hebben we ook nog iets te me lden. De Italiaan moet gezegend
zijn met een goed ontwikkelde jabot en een keelwam. De keelwam moet goed te
zien zijn en begint waar de ondersnavel eindigt. Let wel: een zichtbare
keelwam, maar niet zo eentje als bijv. bij de Syrische Wamduif. Dat is veel te
veel wam.
Een volgend onderdeel van de kop zijn de ogen en de oogranden. Bij de rondgang
op de Nederlandse tentoonstellingen kwamen we weinig foute ogen tegen als
balkoog of twee verschillende ogen. Wel kan bij de nodige dieren de oogkleur
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intensiever. Bij de oogranden daarentegen waren de verschillen groter.
Persoonlijk vind ik het nog steeds erg jammer dat door he t inkruisen van
tuimelaars èn het gegeven dat in Italië de dieren (brede ) oogranden moeten
hebben, de bredere oogranden de laatste jaren in het ras zijn geslopen. Niets
mooier dan de mooie blauwgrijze oogranden die nauwelijks te zien zijn bij bijv.
de blauw zwartgebanden en de gekrasten. Rode oogranden zijn uit den boze;
deze zien we de laatste jaren ook praktisch niet meer. Prima uitgeselecteerd.
In Duitsland zie je steeds meer dieren met vleesk leurige oogranden. Het is
toegestaan en er wordt ook niet op gekort in predikaten. Ook op onze
tentoonstellingen zien we ze steeds meer. Waar wel tegen moet worden
opgetreden is het terugtreden van de veertjes op de huid rond de oogranden,
dus de huid die aansluit aan de oogranden. Dit is ook een erfenis van kruisingen.
Selecteer deze dieren uit, want het wordt alleen maar meer en het is een
afschuwelijk gezicht. Op onze tentoonstellingen zagen we verscheidene dieren
die dit hadden.
Een oograndenkwestie bij de ijskleurigen en ijsgekrasten is het feit dat de
oogranden te licht worden. In de standaard staat goed omschreven dat de
oogranden pruimenblauw moeten zijn. Op de twee laatste clubshows zijn deze
dieren met té lichte oogranden teruggezet in punten, dat is ook wel terecht.
We zien, alhoewel ze in de minderheid zijn, wel goede oograndenkleuren.
Opgemerkt zij dat in Duitsland de oogranden bij de ijs en ijsgekrasten ook de
laatste jaren achteruit zijn gegaan. Er wordt nu weer aan gewerkt, maar dat
kost – ook in Duitsland – tijd.
“Kleur en tekening is het allerlaatste waar naar gekeken wordt” heb ik al eens in
een artikel over on ze Italiaan geschreven. Niet dat het schilderwerk niet
belangrijk is, maar het is allereerst geen kleurduif en voorts staat het in de
beoordelingsrangorde op een lage plaats. Toch kunnen we en mogen we er niet
omheen. Het huisje moet een kleurtje hebben.
De meeste dieren op de show volde den wel aan deze (lage) wens, zij het dat e r
altijd wel opmerkingen over gemaakt kunnen worden.
Gemaakt kunnen worden is natuurlijk gemakkelijk wanneer men het ras niet zo
erg kent en bij het willen toepassen van puntenverschillen opme rkingen te
maken over een witte rug (is toegestaan), een egalere kleur of wat scherpere
krastekening.
Gemaakt moeten worden is wat lastiger want uitstekende dieren in type, stand
en kopkwaliteiten wil een kenner-keurmeester niet graag laten “zakken” door
een opmerking over de kleur. Volstaan wordt dan met de opmerking als “kan iets
meer krastekening hebben” of “banden kunnen iets scherper” en dat richt over
het algemeen geen schade aan.
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Toch mag niet alles vergoelijkt worden en als he t echt niet goed zit met de
kleur, dan móet er opgetreden worden. Zo zagen we op enkele tentoonstellingen
blauw zwartgebande dieren met een véé l te lichte lichaamskleur, zagen we
roest in de banden, roodzilve r gebanden met banden die nauwelijks nog te zien
waren. Dat zijn kleurproblemen die zonder meer in predikaat gedrukt moeten
worden. Bij de roodzilver gebanden zien we veel ve rschillen en ze verraden ook
duidelijk hun afkomst. Sommige zijn in kop beijzeld, anderen zijn erg blauwig.
In Duitsland maken ze e r weinig proble men over. Wel als de schildkleur e rg
gewolkt is en krassig begint te worden. Een beetje gewolkt is geen probleem:
“kan iets schoner schild hebben”. Bij gelijke kwaliteit gaat de helder gekleurde
vanzelfsprekend vóór. Bij de geelzilvers even zo: sommige zijn heel licht en
anderen weer blauwig. Ook hierin weinig problemen, als het maar niet extree m
wordt. Twee jaar geleden is het kleurpallet op de Duitse clubdag uitvoerig
besproken. Ook toen werd gezegd dat type, stand en kop het allerbe langrijkste
is, dat we (nog) niet zo moeilijk moeten doen over het schilderwerk.
Tenslotte de ijs en ijsgekrasten. Bij de ijskleurigen is de wens om een zo licht
mogelijk dier in de kooi te zetten met mooie donkergekleurde banden op schild
en de staart (géén zwarte banden, is niet juist en staat niet meer in de
standaard). De fokkers van de ijskleurigen kennen dit en proberen dit zo goed
mogelijk in de fok na te komen. Echter, hoe lichter men de ijskleurigen fokt,
des te meer kans op steeds lichtere banden op schild en staartband en
vervolgens krijgen we, te beginnen op de buik, witte veren. We zullen steeds
een wat donkerder ijsgekleurd dier moeten gebruiken om de zaak in evenwicht
te houden. Voor de show geldt dus zo licht mogelijk gekleurde dieren met zo
donker mogelijk gekleurde banden. Voor de fok moeten we dieren aanhouden
die gerust wat donkerder zijn, met name de kop en hals, met natuurlijk goede
donkergekleurde banden. Wel moeten dieren het hok verlaten die een
duidelijke (roest-)band op de borst hebben. De ijsgekrasten kunnen niet geheel
voldoen aan de ijswensen. Zij zullen, als gevolg van de krastekening, iets
donkerder van lichaamskleur zijn. Op enkele tentoonstellingen zagen we
ijskleurigen waarbij het verenpak niet egaal gekleurd was, maar er hele fijne
donkere streepjes te zien waren. Dat kan het gevolg zijn door het houden van
de dieren in een donkere ruimte. IJskleurigen die dagelijks in de zon kunnen
zitten zullen dit euvel niet (vlug) hebben.
Het tentoonstellingsseizoen overziend, kunnen we stellen dat we een prachtig
Italianen seizoen hebben gehad. Ik hoop dat u als fokker, keurmee ster,
liefhebbe r, met de ze rondgang over de shows uw voordeel kunt doen.
Han van Doorn,
augustus 2011.
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Kortsnavelige meeuwen in Keulen en Erfurt 2010
Slechts 1 1 6 kortsnavels waren ingeschreven in Keulen. Dit zeer slechte
resultaat gedeelte lijk om privé redenen maar voornamelijk omdat diverse
exposanten hun dieren een week later hadden ingeschreven op de VDT show te
Erfurt. Op deze laatste show waren bijna 1 70 korten te bewonderen.
Bij de witte Afrikaanse meeuwen was de afwezigheid van D. Stühlmacher
duidelijk merkbaar. Maar met de aanwezige dieren kon men tevreden zijn,
gezien deze bijna allen afstammen uit deze Duitse topstam. Brede en ronde
koppen waren bijna steeds aanwezig. Maar de overige wensen zoals; kortere
achterpartij, meer borstbreedte, beter mee lopende en krachtigere snavel
scheidde het kaft van het koren. In Keulen (4 dieren) een prima jonge doffe r
van H. Kamp met 96 P. In Erfurt(1 5 dieren) was de kwaliteit nog iets beter. De
beste dieren waren van H. Kamp, K. Tragmann en G. Roggmann. Slechts 5
zwarten in Keulen en Erfurt is een slecht resultaat. De jonge zwarte doffer van
W. Assmu s had prima koppunten maar de zeer grijze kleur hield hem op 95 P.
Gewenst werd een betere oogkleur en een fijnere oogrand. De in Erfurt
tentoongestelde dieren konden mij niet bevallen. Het merendeel had te kleine
koppen en een weinig opgerichte stand. Wat een plezier was het voor mij de
tentoongestelde dieren van Stühlmacher op de LV-Show in Hamburg te
bewonderen. Ze stonden allemaal zoals “beelden”, kort in de achterpartij, prima
opgerichte stand en super ronde koppen met veel vulling boven de ogen.
Onze ere voorzitter W. Assmus showde in Keulen een dunne, een bruine, een
rode en 2 gele Afrikanen. Zoals gewoonlijk kon de kwaliteit overtuigen.
Uitstekend was de genetisch “echte” dun kleurige jonge duivin met een enorm
brede kop en een perfecte snavel. De iets te krachtige “hengstnek”
verhinderde het hoogste predicaat. 96 P. was er nog in geel en bruin.
In Erfurt was deze zeldza me kleurslag niet aanwezig. De 4 blauwen in Keulen
moesten in stand meer opgericht en hadden snavelproble men. Hier konden de
dieren van Erfurt me beter bekoren. Ook deze toonden echter dikwijls een te
horizontale stand. De 22 (hoofdzakelijk jonge dieren) hadden echter enkele
zeer typische rasvertegenwoordigers onder hun rangen. Prima ronde koppen
zonder nek en krachtige snavels. Een uitmuntende jonge doffer van Wünschirs
kreeg het hoogste predicaat met de hieraan verbonden VDT Ereband. Een 96 P
predicaat en 4x 95 P. vervolledigden de do minantie van deze succesrijke stam.
Maar ook 2 mooie jonge duivinnen van Th. Muller waren beslist de moeite.
De 3 blauwschimme ls in Keulen hadden bijna allemaal snavelproble men (bete r
meelopende snavels). De 4 ingezonden dieren te Erfurt van Wünschirs waren
klasse. In het bijzonder de oude doffer toonde een perfect meeuwentype me t
dito kop. Jamme r verhinderde zijn grootte een toppredicaat.
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In Keulen was er nog een blauwkras en roodzilver Afrikaan te zien, maar beiden
geen topdieren. Prima, in het bijzonder in type, was echter een zwartbonte
jonge doffer van T. Westerhuis. Indien meer wit had hij beslist het hoogste
predicaat verdiend.
De Duitse schildmeeuwen zijn dominant in de nieuwe Duitse deelstaten. Met te
kleine koppen, smalle snavelinbouw en slecht mee lopende snavels is geen prijs
meer te winnen. De 6 geëxposeerde dieren te Keulen overtuigen in achterpartij.
Kokette types worden verlangd maar geen “dwergen”. Bij de te Erfurt getoonde
zwarten en blauwen moet men echter oppassen dat ze niet te groot worden.
Aanvaardbare types met mooie brede en ronde koppen waren te bewonderen
onder de 11 zwarten. Hier leverden Th. Müller en G. Roggmann een harde strijd.
De hoofdprijs ging echter naar een prima jonge duivin van Th. Müller (96 P. EB).
Van de 5 ingeschreven blauwen waren er slechts 2 van Th. Müller aanwezig,
deze gaven echter geen juiste weergave betreffende de huidige stand van het
ras.
Wondermooie moderne meeuwen kan men bij de Duitse kleurstaartmeeuwen
(allen in zwart) bewonderen. Bij deze harmonie tussen grootte, de typisch
opgerichte stand met korte achterpartij en mooie rugafdekking. Ook mogen zij
in kop en snavel gezien worden! De kwaliteit werd in Keulen bevestigd door de
hoge predicaten onder de 6 tentoongestelde dieren. Eenmaal het hoogste
predicaat met “Kölner” Band en 1 x 96 P. voor de beste dieren van H. Kamp en 2x
96 P. voor T. Westerhuis. Ook in Erfurt (1 2 dieren) domineerden de
kleurstaarten van H. Kamp dit ras Op 9 tentoongestelde dieren 1 x 96 P. BPL en
6x 95 P. Bij verschillende dieren had het best nog een puntje meer mogen zijn.
Hoe dan ook het resultaat spreekt voor zich!
Zo goed was het niet bij hun “neven” de Anatoliers. De beste dieren zaten in
Keulen. T. Westerhuis toonde 4 zwarte. De jonge doffer had een mooie kop,
toch was het vleugelschild niet volledig zuiver (schimmel?). Persoonlijk vond ik
zijn oude duivin van 2010 met een fantastisch type het beste (96 P.). In Erfurt
toonde W. Marwinski 10 zwarten en een bruine jonge vogel. Bij de meesten
mochten de koppen wat ronder zijn, ook dikwijls dieren met snavelproble men.
De tekening was meestal OK. Met een mooi doffer bekwam hij het hoogste
predicaat met DCB (duivenclubband). 2 andere dieren behaalde 95 P. De enige
Anatolier die W. Marwinski niet toebehoorde was van M. Barbeito 95 P. (beter
meelopende snavel en meer voorhoofdsvulling).
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Zeer moeilijk te fokken zijn de Turbits. In Keulen 4 dieren van A. Oberlin. Een
geelzilve r oude duivin kreeg 96 P. Bij haar, net zoals bij de mee ste anderen
dieren, moest de snavel beter indraaien. Meer Turbits waren in Erfurt te zien
(3 rode, 2 gele en 1 blauw en blauwzilver, 7 roodzilvers en 4 geelzilvers). De
rode en gele moesten bijna allen in stand meer opgericht en in achterpartij
korter. De eerste, een oude rode doffer (95 P. Inzender JA Lang) was in staart
relatief kort en bezat een mooie snavel. Een lovenswaardig “zuiver”
vleugelschild toonde de jonge blauwe doffer. Hij moest in kop echter duidelijk
langer zijn. De meest typische vogel was voor mij de blauwzilver duivin. Zij
bezat het gewenst opgericht type. De rui was echter nog niet volledig achter
de rug. Hoe dan ook had, ook zij, het sto rend onzuivere vleugelschild. Deze
dominante erfelijke factor “sooty”, zie je bij bijna alle gebande Turbits. Vele
omschrijven deze “Sootyfactor” als “restkras” wat natuurlijk onzin is. Slechts
door strenge selectie kun je dit kwaad verdringen. Een lichtpunt in deze
richting was de eerste roodzilve r jonge doffer van R. en J. Klose met 96 P. (kop
iets brede r). Deze heren bezaten e veneens voornoemde blauwen en
blauwzilve rs. De volgende rode en geelzilvers waren beslist geen slechte dieren,
maar ook zij zaten bijna allemaal opgescheept met voornoemde wensen. 3
dieren van JA Lang kregen 95 P. Bij meerdere Turbits was de
“snavelverzo rging” echter fel overdre ven. Iets wat bij alle meeuwen consequent
moet worden bestraft!!
Een alomvattend beeld inzake type lieten de, maar liefst, 1 9 Engelse Owls in
Erfurt na. 1 dier in zwart, 1 1 blauwen, 3 blauwkras, 1 roodzilver, 1
roodzilve rkras, 4 witte en 1 bonte. Waar waren de mooie gele en rode? De
meeste kon men als grote Afrikanen beschouwen. Zij mochten beslist groter,
maar de weg erheen is gemaakt. Een uitstekende collectie kwam uit de topstam
van A. Geuppert. Zij waren richtingbepalend in body en kop; met hele maal
vooraan een jonge duivin met 97 P. en EB, die eveneens in de
kampioenenafdeling stond (de 3 beste meeuwen op de VDT show). Een mooie
oude doffer zat haar zeer dicht op de hielen (mee r jabot), gevolgd door een
andere oude doffer. Naast body ontbrak het andere dieren aan een correcte
snavelinplanting of aan borstbreedte. Vermeldenswaardige dieren van K.
Grützner en D. Hornbostel.
Werkelijk achtergebleven waren dit jaar de anders grootste groep van alle
kortsnavelige meeuwen, de blondinetten, 24 stuks in Keulen en slechts 1 8 te
Erfurt.
Zoals gewoonlijk openden de spiegelstaarten de rij. 8 blauwgeschubden waren
in Erfurt aanwezig. Met een oude duivin op kop konden ze bekoren met mooie
types. Zo is het echter niet steeds. De tekening ligt bijna steeds in ieders
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bereik maar betreffende de snavelinbouw waren en wensen. Zo ook bij de
nochtans mooie jonge doffer van St. Haftendorn. Hij bekwam 96 P. Een jonge
duivin uit dezelfde sta m was bijna evenwaardig. Bij haar waren er, naast bete r
meelopende snavel, ook wensen naar een zuivere tekening (95P.). Een mooie
oude doffer was er e veneens van D. Schmischke. Hij moest fijner in
neusvleugels en minder “zilver” in de hals. In Keulen ontbrak deze kleurslag
volledig. Slechts 1 bruingeschubd en 4 sulfurgeschubde dieren waren aanwezig.
Deze dieren waren, behalve een oude sulfur geschubde duivin (95 P.) van A.
Oberlin geen goede rasvertegenwoordigers. Steeds was op de keurkaarten te
lezen dat de snavel de kopbelijning beter moest volgen.
De rode en gele blondinetten waren allemaal van B. Demski. Hier was de
kwaliteit merkelijk beter. 2 gelen met witte banden konden bekoren. Bij de
jonge duivin met 95 P. moest kleur en spiegel beter zijn. 4 roodgezoomde
dieren toonden een mooi type. Hier kleine wensen in zoming en snavel. Het
beste dier kreeg 95 P. De mooiste collectie waren de geelgezoomden. De
bekende oude duivin toont de gewenste meeuwentype met prima koppunten. De
zo ming mag echter iets markanter. Vervolgens staat steeds de wens naar
betere staartkleur en zo ming op de keurkaart. Of dit te bereiken is durf ik te
betwijfelen. Niettemin moet men erin slagen om een betere (vaste re) staart te
bekomen. 2x 96 P. (1 x BPL) en 3x 95 P., op 6 dieren van B. Demski, geven een
goed beeld omtrent de kwaliteit van deze groep.
Bijna nog beter waren de 7 zwartgezoo mden. Bij deze dieren is he t precies
gemakkelijker om een mooie zo ming te bekomen. Om werke lijk perfect te zijn,
zag ik ze liever nog iets korter in achterpartij. Een goede opgerichte stand,
snavel en fijne neusvleugels zonder druk lijkt in de stam van Luc Kerkhofs
vastgelegd; op 4 dieren 1 x 97 P. met LVM en 2x 96 P. Mij beviel de jonge
doffer me t 96 P. bijna nog beter dan zijn stalgenoot die het hoogste predicaat
bekwam. Hiermee konden de 1 0 zwartgezoo mden in Erfurt niet wedijveren. Ze
hadden nog problemen met een lichte deuk tussen de neusvleugels en een iets
onderbroken lijn tussen voorhoofd en snavel (snaveldruk). Dit laatste
verhinderde bij de nochtans zeer mooie jonge doffer het hoogste predicaat. De
2 uit dezelfde stam tentoongestelde dieren met 95 P. hadden bijkomend nog
kleine problemen met de tekening. Een oude duivin van D. Hornbostel bekwam
evenveel punten. Zij kon iets meer voorhoofdsvulling gebruiken.
De satinetten waren beter vertegenwoordigd. De bluetten (blauwgeband)
hebben de laatste jaren enorm aan kwaliteit gewonnen. In Erfurt (alle maal van
specialist Fr. Schneider) stonden 4 stuks. Een overjarig dier met 95
P.(onberispelijk afgeronde voorkop) stond tussen de jongen. De bekende super
duivin verkreeg weer het hoogste predicaat met de DCB. In de kooi ernaast een
absoluut gelijkwaardige kakigebande duivin, eveneens met 97 P, die zoals ik
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achteraf vernam, een dochter is van deze mooie bluette. Deze kwaliteit haalden
de blauwgebanden in Keulen niet. Het eerste dier was veel te groot. De
volgende 3 oude vogels bekwa men 95 P. De doffer van A. Oberlin was duidelijk
te lang in achterpartij en de twee andere van H. Mertens hadden schelpkappen.
4 bruinzilvergebanden volgden onder een verkeerde kleurbenaming. Een mij
bekende oude duivin (zuiverder in banden) met mooi type (96 P.) was van H.
Mertens. Ook de zelfde plu spunten in type voor een oude duivin, onder de 7
blauwgeschubden was van H. Mertens. De snavel moest echter beter mee lopen,
vandaar slechts 95 P. Hetzelfde predicaat bekwam een oude doffer van A.
Oberlin. Bij deze was de schubtekening bijna herleid tot zoming. De 4
blauwgeschubde dieren in Erfurt van Fr. Schneider toonden prima type en
enorme schede lbreedte. Dit laatste gaat echter ten koste van de vulling boven
de ogen en de voorhoofdsvulling. Hoe dan ook waren nogal veel gekleurde
veertjes uit de kop “geplukt”, zodat er 3 met “slechts” 95 P. tevreden moesten
zijn. In Erfurt tenslotte 9 jonge dieren in bruingeschubd en bruingezoomd van
R. Niemann. Ze waren zeer aan elkaar gewaagd maar een absolute topvogel kon
ik er niet tussen vinden. Vele achterpartijen waren nogal lang. Vergeleken met
de blauwgeschubden ontbrak de mee sten aan snavelbreedte en meelopende
snavels. De met 96 P. tentoongestelde bruingeschubde duivin met wondermooi
type mocht iets meer snavelbreedte en de volgende (95 P) mocht korter in
achterpartij en meer lengte voor de ogen. De 4 te Keulen van H. Mertens waren
in type meestal beter. Een top type toonde de met 97 P. oude doffer.
Evenwaardig in type presenteerde zich een jonge duivin waarvan de snavel
beter moe st meelopen. De jonge doffer, eveneens met 95 P., mocht mijn inziens
in achterpartij duidelijk korter.
5 zwartgezoo mde satinetten zijn qua aantal een absoluut dieptepunt (in Erfurt
ontbraken ze volledig). Onmiddellijk de eerste jonge doffer van Luc Kerkhofs
was, behalve iets te weinig voorhoofdsvulling, een prima rasvertegenwoordiger.
Misschien is zijn fokwaarde hoger in te schatten dan deze van zijn topdier. De
met 97 P. en “Kölner” band gedecoreerde oude duivin is een absolute
“showvogel” met supertekening. Ze presenteert zich steeds op haar be st. Ook
magertjes geste ld bij de bruingezoomden, slechts 4 stuks!!! Het meest
opvallende dier was een jonge doffe r eveneens van Luc Kerkhofs me t een
enorme brede sanvelinbouw. De voorkop was echter extree m sterk mee lopend,
wat voor de fok beslist een voordeel is, maar daarom nog niet thuishoort in een
tentoonstellingskooi. De eveneens met 96 P. bekroonde jonge doffer in Erfurt
van R. Niemann kon gezien het weinig volume van de kop dit niet vo lledig
bijbenen. Daarvoor was zijn schedel in alle richtingen teveel gerond. Een mooi
vol afgerond voorhoofd met aanvullend een mooie krachtige snavel was voor
vele dieren een probleem. De snavel ging ook dikwijls buiten het profiel. Twee

61

zeer mooie duivinnen bleven steken op 95 P., daar ze beiden iets te lang waren
en enerzijds strakker in zoming en anderzijds voller in voorhoofd moesten.
De groep van de zeldza me Vizor en Turbiteen was in Erfurt afwezig, vandaar
dat ik weer overga naar Keulen. 4 Vizors (Satinetten me t een gekleurde kop) in
zwartge zoomd werden in de kooien gebracht door J. Jacobs en E. Bogaerts uit
België. Jamme r dat, mijn inziens, de gekleurde koppen niet zwart, maar eerde r
“grijs” zijn, wat echter niet als een fout mag beschouwd worden!!! Maar zo, is
het contrast minder. Bij dit ras zorgt het beko men van een gesloten
koptekening nog steeds voor problemen. Wij moeten deze fokkers echter
dankbaar zijn dat ze zich om de ze rariteiten bekommeren. Het be ste dier was
een jonge doffer van J. Jacobs. 8 ingezonden Turbiteens, waarvan 2 hokken
leeg bleven, en 1 dier dat omwille van overschrijding van de leeftijdsgrens geen
beoordeling bekwam, waren, op een na, allemaal van A. Oberlin. Als beste dier
een zwart exe mplaar met spitskap en 96 P. Lovenwaardig dat al deze dieren de
vereiste driepunttekening vertoonden. Kleine foutjes zoals gekleurde borst of
minder dan 5 witte slagpennen dienen wij, gezien de zeldzaamheid, mild te
beoordelen. De koppen mochten meestal nog iets geronder.
Wat mij tot nadenken stemt, is dat op districtshows bij vele rassen en
kleurslagen duidelijk meer dieren worden tentoongesteld en dat de kwaliteit
ook beter was dan op de grote shows.
Zien wat ons 2011 brengt.
Rainer Dammers
(vertaald door Luc Kerkhofs)
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Speciaalshow van de Meeuwduivenclub bij de Luxeduif Lint
4-5 december 2010
Antwerpse Smierels: spijtig genoeg waren er maar 5 exemplaren ingeschreven.
Wanneer gaan de Antwerpse smierelfokkers nu eens eindelijk allen tezamen op
één speciaalshow hun dieren showen?
Deze kleine presentatie mocht wel gezien worden. Een jonge roodzilver
gekraste doffer was een zeer mooi dier en behaalde 96/1. Mits een beetje
toilet had ik deze zeker voorgedragen voor het hoogste predikaat. De 4
overigen waren roden en bekwamen 95/2, 94/3 ( deze had een zg type en kop
maar een ondermaatse kleur), 93 ( deze had een zg type en kleur maar had een
iets te spitse voorkop) en 92 ( een zeer mooie smierel maar één grote witte
slagpen was afgebroken).
Gentse meeuwen: 9 Gentse meeuwen waren van zeer goede kwaliteit. Een oude
duivin was met 97/1 de beste, verder nog een zeer mooie oude duivin met 96/2
en dan nog 2 x 95, 3 x 94 en 2x 90 ( deze beide dieren hadden een totaal
gebrek aan tentoonstellingsconditie. De twee dieren met 90 buiten beschouwing
gelaten was het een zeer mooie serie. Opvallend goede koppen en korte types.
Luikse Barbet: 11 Luikse Barbets van goede tot zeer goede kwaliteit. Ze
bekwamen 2 x 95, 6 x 94, 1 x 93 en 2 x 92. De meesten waren zg van type en
kopvorm maar een opmerking die ik bijna bij allen moest maken was een betere
rugafdekking. De beste was een jonge roodgekraste duivin met een goede
kopvorm, k leur en krassing maar de rugafdekking kon nog beter. De roden
konden allemaal nog bete r van kleur. De roodzilver gebanden konden zuiverde r
van kleur op het vleugelschild. De gele kon beter van kleur en de twee blauwe
zwart gebanden lieten het zitten in rugafdekking maar waren we l goed in
kopvorm en kleur. Alles te zamen een serie die mocht gezien worden maar een
echte topper zat er niet tussen.
Vlaanderse Smierels: 42 stuks waren ingeschreven maar er waren spijtig
genoeg 1 0 dieren afwezig. De predicaten waren 4 x 96, 9 x 95, 7 x 94, 4 x 93,
6 x 92, 1 x 91 en 1 x 90. Een blauwzilver donkergebande doffer was een zeer
mooi dier en bekwam 96/1 , ook bij de geelzilver gekraste en gebanden ( één
met 96/2) zaten zeer mooie vogels met een kort type en zeer goede kleur. Bij
de roden en de gelen zaten zeer mooie dieren maar een echte topper vond ik
niet. Opmerkelijk waren de 3 blauw ongebanden die een zg type en stand
toonden. Eertijds toonden de blauw ongebanden meestal een te opgerichte
stand maar bij deze 3 dieren was er niets meer van te merken. De grootse
serie waren de blauw zwartgebanden.
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2010
Luikse Meeuw - 7703
Dirk Beirens
VJ – 96 pt.

Satinet - 2656
Luc Kerkhofs
MJ – 96 pt.
Akener Lakschildmeeuw – 2152
Francis Jacquet
VJ – 95 pt.

Blondinet - 7603
Jean Deglein
MO – 96 pt.
Luikse Barbet – 3930
Marc De Buck
VJ – 95 pt.

Antwerpse Smierel - 3221
Roland Van Den Bogaert
MJ – 96 pt.
Afrikaanse Meeuw - 2880
Jef Janssens
MJ – 95 pt.

Italiaanse Meeuw - 5212
Jef Van Camp
VJ – 96 pt.

Oud Duitse Meeuw – 3767
Yves Neven
MJ – 96 pt.

Gentse Meeuw - 2474
Louis Cuyvers
VO – 97 pt.

Vlaanderse Smierel – 1418
Francis Jacquet
VO – 96 pt.

Zoals gebruikelijk zitten in deze kleurslag altijd zg dieren (96/3 voor een
duivin). Spijtig waren er enkele die tekort schoten in algemene conditie. Een
zeer mooie was ook de jonge roodzilver gekraste doffer die 95 bekwam, een
kleurslag die men ze lden ziet. Op enkele dieren na was het dus een zeer mooie
collectie.
De Vlaanderse smierel zit al enkele jaren echt in de lift betreft aantal
tentoongestelde dieren. Ook kwalitatief gaat het zeer goed. Bovendien worden
de Vlaanderse smierels regelmatig in 10 tot 1 2 verschillende kleurslagen
getoond. Ze zijn dus goed bezig die Vlaanderse smierelfokkers.

Juul Lauwers
Als voorzitter van de inrichtende vereniging werd me de verantwoordelijkheid
voor keuring van oosterse meeuwen in handen gegeven.
De keurmeester aangeduid voor deze taak, meldde zich ziek 2 dagen voor de
show. Ik heb nog enkele pogingen gewaagd een ervaren meeuwenkeurmeester te
vragen, dit bleek een ijdele poging. Dus zelf maar aan het werk.
Als eerste de Blondinetten:
Zwartgezoomd: Wat me vooral opviel bij de zwartgezoo mde was wel de zee r
brede snavelbasis en ook de forse typen van alle dieren. Iets te zware neus,
vergeleken bij de snavels, wat de snavels ruim te fijn deed uitschijnen. De
bevedering van voorkop toonde ook meer gevuld net achter de neusbasis, net
voor het oog was de bevedering minder ste rk wat een kleine vernauwing liet
zien. De stand bij de meeste dieren nog iets meer opgericht als zeer kleine
wens en iets meer gedrongen. Een jonge duivin in hoknummer 354 kreeg als
beste 96.
Rood en geel gezoomden: Deze variëteit op de ze show gebracht moet nog hee l
wat weg goedmaken. De fokker zal met andere woorden nog vee l werk hebben ,
om de ze variëteit werkelijk te kunnen op hetzelfde niveau te brengen van de
vorige variëteit. Opvallend was hier eveneens krachtige dieren, maar in kopvorm
moet er nog een en ander verbeterd worden. Van alle dieren versma lt de kop
van boven de ogen naar de snavel toe, enkele dieren toonden snavelfouten zoals
deukjes, niet goed meelopende snavels en wratdeuken. Ook in deze klasse waren
zeer verdienstelijke dieren ingezonden. Een oude duivin in hoknummer 358
kreeg als beste 94.
Blauw geschubd: Bij deze variëteit was de algemene kwaliteit gewoon goed te
noemen, geen topdieren. Alle ingezonden dieren van deze klasse forse duiven in
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een duidelijke geschubde variëteit. Elke vleugelschild dekveer met een
duidelijk aanwezig driehoekje op het eind van de veerschachten. Snavelzetting
en andere snavel proble men aanwezig bij deze variëteit. Beste hier een oude
doffer in hoknummer 361 met 94.
Bruin geschubd: De ingezonden dieren van deze variëteit ge middeld veel bete r
dan de vorige. Goed ingezette snavels, mee lopend en van goede substantie,
tevens goede kleur, jamme r genoeg zat bij deze klasse ook een dun gezoomde (
de verdunde kleur van zwart) wel zeer goed van kopvorm en snavel, jamme r
kompleet miskleur. Beste dier met 96 in hoknummer 366 een oude doffer.
Vervolgens de Satinetten:
Zwart gezoomd: 2x 96, 1 x 95 en 1 x 93 is het bewijs van sterke kwaliteit in
deze variëteit. De eerste oude doffer toonde op het ogenblik van de keuring
een lichte irritatie van de oogranden en nog 96. De zwart gezoo mde satinetten
hebben duidelijk een mee r elegante kopvorm en be tere snavelinplanting. Jonge
doffer in hoknummer 374 met 96 werd hier de be ste en tevens beste dier van
mijn keuring.
Blauw geschubd: Niettegenstaande de zeer, zeer mooie koppen toch te lange
dieren in deze klasse. Zeer goed gevormde snavels, zowe l boven- als
ondersnavel, welke ook zeer goed mee lopen. Zeer goede kleuren en tekening
welke geen aanleiding geven voor enige opmerking. Beste dier in deze groep met
96 man jong in hoknummer 379. Een jonge blauw gezoomde duivin was verloren
gelopen in deze klasse; niettegenstaande het prachtige type, de uitmuntende
kopvorm en bijzonder mooie kleur en zoo m patroon (in plaats van geschubd) en
daarom sorry krijgt dit dier een laag predicaat. De uitleg hiervoor is dat elke
variëteit op een ander niveau beoordeeld dient te worden, een variëteit welke
op een hoog niveau van veredeling staat kan je niet plaatsen tussen dieren van
een variëteit welke niet hetzelfde niveau van veredeling be reikt heeft en
daarbij dan het hoogste predicaat claimen.
Bruin gezoomd: Een dier aanwezig jonge duivin kreeg 93, kon in het geheel
forser en kopvorm met toch wat wensen.
Bruin geschubd: Duiven met zeer goede kop en snavelkwaliteit, meelopend en
goed aangezet, met goede ondersnavels. Wel te veel lengte bij de duiven van
deze klasse. Kleur en tekening patroon zeer goed. Beste zat in hoknummer 389
een jonge doffer.
Bruinzilver witgeband: Slechts 2 zeer goede dieren aanwezig in deze klasse, dit
in alle raskenmerken. De duivin kon meer body hebben, doch dit dier had een
prachtig type en geen opmerkingen naar snavelvorm. Oude duivin in hoknumme r
393 met 96 was beste in deze klasse.
Kaki gezoomd: Een zee r mooie oude duivin met enkele kleine opmerkingen sloot
de rij van de oosterse meeuwen.
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Jammer dat het barre winterweer roet in het e ten gestrooid heeft gedurende
dit weekend.
Tenslotte de Afrikaanse meeuwen:
Zeven Afrikaanse meeuwen van gemiddeld goede kwaliteit en in verschillende
variëteiten. Een duivin dun, goede kopvorm snavel goed gevormd en goede
mondlijn. Enkel de rugdekking kon hier veel beter. Twee roden volgden, de ze
dieren kunnen beter in kleur, kopvorm was zeer goed te noemen, maar de
andere raseigenschappen de rastypische eigenschappen waren iets te weinig
aanwezig. De twee witte dieren welke hierop volgden waren zeer goed te
noemen, jammer dat de doffer nog niet geheel door de rui was. Als laatste een
zwartbonte duivin en ook een goede duivin. Alle maal jonge dieren. De beste zat
in hoknummer 408 met 95.

Guy Campo

Luikse meeuwen: 9 Luikse meeuwen van zee r goede kwaliteit. Zes dieren in de
rode kleurslag. Momenteel is dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië de meest
verspreide kleurslag. Een jonge duivin behaalde 96/1 , een tweede jonge duivin
behaalde 95/3. Verder hadden we nog een jonge doffer met 94 en een jonge
duivin met 93. De oude rode doffer behaalde 92 en de oude rode duivin
behaalde 93. Naast de zes rode bevonden zich twee gele: een oude doffer me t
95 en een oude duivin die de tweede beste van het ras werd (95/2). Als
afsluiter een blauw zwartgebande jonge doffer met 94. Blauw zwartgeband
blijft zowe l in Vlaanderen als in Wallonië een zeldza me kleurslag. Een enkel dier
vertoonde iets teveel keelwa m, bij een paar dieren was er sprake van een lichte
deuk in de snavel-voorhoofdslijn, maar de mee ste dieren kregen opmerkingen
over te conditioneren bovensnavels en te toiletteren zadel. Opme rkingen die,
met een beetje meer aandacht van de fokker, konden vermeden worden.
Italiaanse meeuwen: Ook hier 9 dieren ingeschreven. Acht ijskleur
zwartgebande en één blauw gekraste. Ook hier een vrouw jong die met het
hoogste predicaat aan de haal ging, namelijk 96/1 . Een jonge doffer met 95/2
en terug een jonge duivin met 95/3. Verder werd bij de ijskleur zwartgebande
nog driemaal het p redicaat 94 en tweemaal het predicaat 93 toegekend. Bij
sommige dieren was de kleur van de oograndjes te licht, bij andere exe mplaren
kon de hoek tussen snavel en voorhoofd markanter. Er waren ook een paar
dieren waarbij de ver doorgefokte ijskleur langzaam de intensiteit van de
bandjes, slagpennen en staartband aantastte. Toch een aandachtspunt voor de
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fokker. De blauw gekraste jonge doffer miste het knikje in de hals en toonde
over de hele lijn iets te fors en wat lang in achterpartij. Toch een mooie
collectie waarbij achteraf bleek dat hier de Belgische specialisten van dit ras
vertegenwoordigd waren.
Oud-Duitse meeuw: Hier waren 11 exemplaren ingeschreven waarbij we
startten met een mooie collectie van zeven zwarte. Het hoogste pre dicaat was
hier een 95/2, vier dieren kregen 94 en twee dieren haalden 93. Mooie dieren
in type, sommige konden nog iets korte r in achterpartij wat zeker he t
totaalbeeld ten goede kwam. De meeste dieren van deze reeks hadden hogere
predicaten ontvangen indien de fokker iets meer aandacht had besteed aan het
toiletteren van het zadel. Dit is iets dat bij schildmeeuwen altijd een beetje
extra toiletteerwerk vraagt, doch steeds re sulteert in een hoger predicaat. Na
de zwarte reeks een blauw zwartgebande jonge doffer die de beste van het ras
werd met 96/1 . Deze werd gevolgd door een blauw gekraste jonge doffer me t
95/3. De rij werd afgesloten met een roodzilve r gebande jonge doffer (94) en
een geelzilver gebande jonge duivin (93) die een opmerking kreeg over de te
lage inplanting van de kap. Over het algemeen ook hier een zee r goede
vertegenwoordiging van de kwaliteit die momenteel in België aanwezig is.
Als laatste ras de Akener lakschildmeeuw. De barre weerso mstandigheden
tijdens het weekend van 4 en 5 dece mber, met daarbovenop de vooraf
aangekondigde kans op ijzel op zondagnamiddag, hadden ervoor gezorgd dat
tijdens de tentoonstelling een deel van de kooien leeg bleef. Hierdoor waren
ook slechts 5 van de 11 ingeschreven Akener lakschildmeeuwen aanwezig. Bij de
zwarte was één man oud aanwezig met pre dikaat 93, één vrouw jong met 94 en
een tweede vrouw jong met 95/1. Verder was er nog een rode vrouw oud met
94/3 en een gele vrouw oud met 95/2. Een paar van deze diertjes hadden
ontsierende doffe neusdoppen die wezen op een conditieverlies in de periode
voorafgaand aan de tentoonstelling. Sommige van deze diertjes voelden ook iets
te licht aan wat waarschijnlijk de tol was van een ver gevorderd
tentoonstellingsseizoen. Nagenoeg bij alle exemplaren waren de “schmalzkiele”
onvoldoende vertegenwoordigd of werden deze , wat so mmige kale plekken
onder de vleugels deden vermoeden , onterecht door de fokker
“geconditioneerd”. Specialist kleurduivenkeurmeesters, tijdens de keuring een
paar kooien van mij verwijderd, deelden de ze mening.
Aan het einde van de keuring was het terug hevig beginnen sneeuwen en
bijgevolg spoedde ik me de nagenoeg honderd kilometer terug huiswaarts.

Marc De Buck
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Hoe het kwam, hoe het ging en hoe het gaat!
Hoe het kwam
Daar ik ben groot gebracht op de boerderij van mijn ouders, heb ik de liefde
voor en het omgaan met dieren al van kinds af aan met de paplepel
meegekregen. Op zo'n boerderij worden bijna elke week wel dieren geboren,
maar gaan er ook weer naar de " eeuwig jachtvelden".
Toen een van mijn broers via een schoolvriendje van de lagere school een koppel
sierduiven kreeg (volgens mij waren het zwarte Modena’ s), werd ik besmet me t
het duivenvirus. Ik was toen zelf 1 4 jaar. Ik vond het fascinerend hoe binnen
één week deze duiven al moesten worden losge laten zodat ze me teen met de
nestbouw konden beginnen. De duiventil hing namelijk tegen een muur van de
schuur en was toen in principe eigenlijk te klein voor deze toch forse duiven.
En wat is het toch een wonder dat binnen nog geen 3 weken uit zo'n eitje dan
zo'n klein duivenkuikentje er uitrolt. Het duivenvirus had zich toen duidelijk bij
mij geïmplanteerd.
De eerste jaren daarna heb ik echter postduiven gehad. De Strassers van mijn
broer brachten die vanzelf me t zich mee. In no-time landen verschillende
gestrande postduiven op ons erf. Het ene trekt imme rs het andere vanze lf aan.
Mijn oom, die bij ons inwoonde, was in die tijd mijn grote sponsor. Hij kocht mij
een duivenmand en maakte me lid van de plaatse lijke reisduivensportvereniging
in ons dorp. En ik deed dus mee als jeugdlid aan de wedstrijd-vluchten.
Echter dan komt de tijd dat je als jongen van 18 verder gaat studeren,
verkering krijgt en op stap begint te gaan. En dan wil je ’ s zondagsmiddags naar
je meisje, maar dan waren de duivenvluchten uitgesteld i.v.m. het slechte wee r
en dan stond je maar te wachten....en wachten….. . Dus .. moesten er keuze s
gemaakt worden en werd het " Dag duiven”.
Dus toen ik 20 werd ben ik gestopt met de postduivensport. Maar het
duivenvirus zit er nu eenmaal. Dus toen ik een paar jaar later getrouwd was,
wilde ik toch weer een koppeltje duiven op een til, achter in de tuin. Maar ik
wilde nu wel sierduiven, echter was de vraag welk ras ik ging nemen.
Mijn vader kwam destijds bij de voorzitter van de plaatselijke
kleindierenvereniging thuis, en deze verwee s mij door naar ene Sjeng Meeks in
Grevenbicht, een dorp 1 km verderop. Deze goede man zou Nederlandse
Hoogvliegers hebben, want ik wilde (mijn reisduiven gewend zijnde) natuurlijk
wel iets hebben wat goed kon vliegen. Ik heb toen dhr. Sjeng Meeks gebeld en
ja, ik kon langskomen, hij had wel een paar koppeltjes voor mij.
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Zit ik daar bij Sjeng thuis in de serre, gaat hij zijn duivenhok in en komt terug
met een duivenschotel waarin, voor mij toen nog onbekend, een jonge Oosterse
Meeuw (een Brunet) van rond de 3 weken zat. Ik had nog nooit iets zo moois
gezien en ik was meteen hele maal verkocht. Wat vond ik dit duifje geweldig
uitzien! Schitterend! Ik was helemaal verkocht. Dus toen ik naar huis ging kwam
deze jongeman niet alleen thuis met een paar koppels Hoogvliegers maar ook
met een paar jonge Satinetten.
Met mijn schoonvader werd op de
vliering boven de schuur en garage
met oude en gebruikte materialen
een duivenhokje gebouwd. Ik weet
nog dat ik alleen in het midden van
hok rechtop kon staan, maar wat
was ik gelukkig dat ik zulke aparte
duiven kon houden. En hier werden
dan het jaar erop de eerste
zelfgefokte satinetten geboren.
Het eerste jaar fokte ik er uit 3
koppels 21 jongen. Hierbij moet ik
echter wel vermelden dat de
Hoogvliegers als pleegouders niet
ideaal waren voor de Satinetten. Ik
heb toen toch vaak zelf de kuikens in die tijd moeten bijvoeren. Daarom ben ik
na een paar jaar overgestapt op reisduiven als pleegkoppels, die ik mettertijd
heb gekruist met sierduiven, maar ook met Satinetten. Je krijgt dan reisduiven
met sokjes aan (voetbevede ring) en een bredere bekzetting, die daardoor de
jongen beter kunnen voeren. Ook zijn deze nog net iets tammer dan de
reisduiven. Echter de basis voor mijn Satinetten was gelegd en ik werd mede
door het toedoen van Sjeng Meeks in 1 988 lid van de plaatse lijke
kleindiervereniging.

Hoe het ging
Dan komen de eerste tentoonstellingen en maakte ik de ervaring dat in die tijd
al, de geschubde kleurslagen sowieso korter in kop en type waren dan de
gezoomde satinetten, die veel langere koppen bezaten maar daardoor ook veel
langer waren in de achterpartij.
In 1991 ben ik toen via Sjeng in contact gekomen met Luc Kerkhofs. Wij wilden
alle drie onze eigen duiven verbeteren en wat de een niet had, had de ander
wel. Dus er ontstond vriendschap en dus werden er duiven geruild of gekocht,
wat door de jaren heen een ieder ten gunste is gekomen.
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Daarom heb ik in 1995 de beslissing genomen om mijn zelfgemaakte
duivenhokje helemaal te reviseren en heb toen de schuur annex garage tot op
de buitenmuren na, hele maal afge broken en opnieuw opgebouwd, nu echter me t
een hoger dak en een compleet nieuwe indeling.
De duiven verhuisden die zome r (voor de ze verbouwing) tijdelijk naar een
leegstaand kippenhok en ondanks dat ik dat jaar niets van de fok verwachte
(omdat ik door de verbouwing zeer weinig tijd had) heb ik toen toch bijna 50
jonge satinetten gefokt.
Dan in het jaar daarna (september 1 996) gaat op een dag de tele foon en krijg
ik het bericht van Sjeng Meeks dat hij om gezondheidsre denen en gezien zijn
leeftijd, gaat stoppen met de Satinetten. Hij wil echter zijn duivenstam g raag
bij elkaar houden en niet verloren laten gaan. Echter rond deze tijd van het
jaar heb je je hokken normaal gesproken helemaal vol zitten met duiven. Ik dus
ook.
Onze vriend Hub Smeets uit Bunde (waartegen ik jaren eerder per ongeluk op
een tentoonstelling in Elsloo letterlijk tegenop botste en wij zo met elkaar in
contact kwamen en inmiddels ook met het fokken van Satinetten was begonnen)
werd ook gebeld en samen hebben we toen de duiven van Sjeng overgenomen.
Daar Luc al jaren meedeed aan de Europashow in Keulen heeft hij mij in 1 997
weten over te halen om ook
enkele duiven daar in te
schrijven. Dus op een woensdag
in november van dat jaar
brachten we samen de duiven
naar Keulen. Ik had er zelf 4
ingeschreven. En ’ s zondags
reisden we al heel vroeg en vol
gezonde spanning naar Keulen.
Echter was Luc ’ s zaterdags al
wezen kijken. Dus in de auto
vertelde
Luc
mij
welke
predikaten ik behaald had. Ik
weet nog dat hij geweldige
pretoogjes had.
2x “ U” (met een 2 jarige Brunet duivin en een jonge Bruingezoomde doffe r), 1 x
“F” en 1 x “ ZG”, en bij de laatste stond de kanttekening: “jamme r, hee ft nat
oog, anders “F”)”. Nou, nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik als outsider,
die zich voor de eerste keer tussen al die gerenommeerde fokkers in Keulen
liet zien, ben ik toen met zo’ n uitslag wel binnengekomen.
Ik zal die dag nooit vergeten.
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Wat een kick en stimulans geeft zulke ervaring om verder te gaan met de ze
mooie maar doch moeilijke fokkerij, want wij weten als fokkers onder elkaar,
dat niets zomaar uit de lucht ko mt vallen. Eigenlijk zou iedereen zoiets een
keer moeten kunnen meemaken. Dat geeft dat zogenaamde “YES” gevoel!
Door de jaren heen ben ik qua kleurslag van mijn Satinetten me t Brunetten
begonnen. Echter spraken de Blauwgeschubden mij net nog iets mee r aan,
omdat de ze als piepers blauw/bruin geboren worden maar na de rui nog meer
van kleur veranderen dan de Brunetten. Het is gewoon schitterend om te zien
hoe zo’n jonge duif dan veranderd. Ik kan daar echt van genieten.
Omdat de spiegelstaarten nu eenmaal een mooier type hebben dan de
gezoomden, maar ook iets kortere koppen hebben en in de jaren ’90 de tendens
op de tentoonstellingen ontstond dat toch de langere koppen van de gezoomden
meer de voorkeur kregen met bete re predicaten, wilde ik toch blijven
meespelen op de tentoonstellingen.
En zo kwamen er dan ook Bruingezoomden bij mij op het hok. En wat je dan
ergens als vanzelf krijgt, is dat altijd wel doffers of duivinnen vreemd gaan. En
voilà, je verwacht een jong kuiken met spiegelstaart, maar ligt me daar na 3
weken toch een gezoomde, of andersom. Wat een verrassing vaak.
En wat volgt daar dan uit: juist! Het jaar erop kruis je deze “gezoomde
kruisingsduif” dan met een spiegelstaart, in de hoop de lengte van de koppen bij
de spiegelstaarten te verbeteren. En met succes!
Maar ……. ook de staart wordt langer en … shit, het type wordt minder
afhellend. Vaak heb je dan ook nog van die echte “schepen ” zoals ik ze zelf
noem, erbij. En dat is natuurlijk niet wenselijk.
Dan is het natuurlijk een kwestie van goed selecteren. Maar ook een ander
gevolg van deze kruisingen is iets heel be langrijks, namelijk de kleur verandert
ook. Je krijgt b.v. bij een kruising tussen een bruingezoomde Satinette en een
bruingeschubde Satinette een soort intermediaire kleur bruin, een tussenkleur.
Het is geen roodbruin zoals bij de echte brunette en het is geen mooie
chocoladekleur bruin van de gezoomde. Tevens is de schubtekening, die de
spiegelstaarten zo markeert, vaak verdwenen en vertoont dan een gezoomde
tekening.
Dit is natuurlijk allemaal niet wenselijk voor de betreffende kleurslagen.
Ik heb door de jaren heen natuurlijk ook deze, ik noem ze qua kleur maar voor
het gemak kruisings-brunetten, geshowd op tentoonstellingen en dan krijg je de
aantekening van de keurmeester: “jamme r, vertoont zo ming i.p.v.
schubtekening”. Dus het predikaat wordt lager en dat schiet ook niet op.
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De roodbruine kleur wat de
brunetten zo typisch “brunette “
maakt, heeft vaak een iets
roestige grondkleur. Door deze
kruisingsproducten
met
gezoomden ve rdwijnt dan wel de
“roestige” grondkleur. Je ziet nu
de laatste jaren op de shows dus
Brunetten met een heel lichte
(witte) grondkleur. Eigenlijk is
mijns inziens dit vaak te licht,
zodat er daardoor ook bijna geen
Jonge Brunette – 6 weken – oud
tekening op de schilden te zien is.
met de typische roodbruine kleur
Ook dat is natuurlijk niet
wenselijk, want er is toch niets
mooier als dat een Brunet of Blauwgeschubde een mooie, als met een pen
getekende schubtekening of pijltekening vertoont.

Hoe het gaat
Ikzelf ben dus al weer een paar jaar geleden gestopt met de kruisingen tussen
de gezoomden en de geschubde Satinetten.
Mijn duivenkoppels worden weer in de zelfde k leurslagen sa mengesteld
(inmiddels heb ik geen gezoomde Satinetten meer), waardoor ik weer de
roodbruine Brunettenkleur op een aantal diertjes terug begin te krijgen,
echter so mmige koppen worden daardoor ook weer korter. Maar het gaat echt
een aantal jaar duren voordat je de kleur weer terug krijgt.
Momenteel he b ik rond de 45 jongen uitvliegen en van de laatste ronde zijn
rond de 15 eieren bevrucht die nu geleidelijk beginnen uit te komen.
Oosterse meeuwen fokken is en blijft een uitdaging, maar eentje waar ik al die
jaren (23) heel veel ple zier aan beleef. Ik zeg altijd maar: “ Als ik 1 0 minuten
op mijn duivenhokken ben geweest, kom ik weer met een “controle-alt-delete”
geheugen en een goed gevoel naar buiten. En daar gaat het bij deze
liefhebbe rij toch om.
Ik wens een ieder die zijn leven met deze liefhebberij verrijkt, voor de
toekomst, in vriendschap, ook zulke zelfde mooie en fijne momenten toe.
Huub Mertens - Obbicht.
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Verslag van de besp reking van de bijeenkomst, georganiseerd door de
Koninklijke Antwerpse Smierel Club op 25 april 2010 in Lier
Onderwerp: DE TOEKOMST VAN DE ANTWERPSE SMIEREL
Aanleiding voor deze bijeenkomst is het volgende:
De ervaring van de Koninklijke Antwerpse Smierel Club was al geruime tijd dat
veel liefhebbers van de Antwerpse Smierel afhaakten door de vaak
tegenvallende kweekresultaten en problemen bij de opfok van de jongen.
Bovendien waren er regelmatig grote verschillen in de beoordeling bij de
keuringen, zodat vooral beginners niet meer wisten welke kant ze op moesten.
De heer Juul Lauwers, voorzitter van de Nationale Standaardcommissie en
Technische Commissie Keurmeesters werd bereid gevonden o m zijn
medewe rking aan deze bijeenkomst te verlenen.
Zondagmorgen 25 april 201 0 om 1 0.00 uur was de vergaderzaal van de K.A.S.C.
in hun lokaal Het Groen Huis op de Grote Markt 39 te Lier goed gevuld voor
deze bijeenkomst. Een mooi aantal van 1 5 geïnteresseerde Antwerp se
Smierelliefhebbers had positief op de uitnodiging gereageerd.
Na de opening door secretaris Roland Van den Bogaert is het woord aan Juul
Lauwers. Hij laat weten graag een bijdrage aan het behoud van de Antwerpse
Smierel te willen leveren. Er word gestart met een stukje historie. Lang
geleden was er een tijd dat de Antwerpse Smierel in België de meest geziene
sierduif was, met name in de omgeving van Antwerpen. Door inkruisingen met
Turbits werd in die tijd veel vooruitgang geboekt. Vele jaren later, zo haalde de
spreker aan, werden helaas opnieuw kruisingen gedaan met eenkleurige duiven
met o f zonder jabot, volgens zijn mening het begin van de ondergang van de
Antwerpse Smierel. Tegenwoordig zijn er veel Antwerpse Smierels die zijns
inziens nog nauwelijks op een Antwerpse Smiere l lijken.
Geschat werd dat e r in Wallonië nog 4 en in Vlaanderen nog een 5-tal fokkers
van Antwerpse Smiere ls zijn, waarvan in totaal nog 5 liefhebbers tot de
categorie “serieuze fokker” behoren. Regelmatig wordt het woord zeldzaa m
gebruikt. Op de vraag wat er nu eigenlijk zeldzaam is; de duif de Antwerp se
Smierel o f de fokker van de Antwerpse Smiere l antwoord de spreker zonder
aarzelen allebei !
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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

Veluw emeer 246, 3446 JD W oerden
tel.: 06 – 14758677 info@vandijkie.com

J. Oord
Fokker van

Oud Duitse Meeuwen
Blauw zwartgeband
Roodzilv er geband
Blauwgek rast
Roodgek rast
Verzetslaan 29 - 8454 KK Mi ldam
tel.: 0513 – 681568 - e-mai l: p.poel4@kpnplanet.nl

Aan het einde van zijn betoog doet hij een aanbeveling aan de speciaalclub.
Deze luidt; Stop me t het fokken naar dieren met extre me kopvorm en ook me t
het fokken van grote te zware duiven. Een dier met een iets fijnere voorkop
voert doorgaans beter ! Stop ook met het inkruisen van eenkleurige duiven en
van duiven zonder jabot. Hij gaf daarbij aan dat de Oud-Hollandse
Meeuwenclub in Nederland een aantal jaren geleden slimmer was en het be sluit
nam om het volu me van de Oud-Hollandse meeuw te re duceren, waardoor ze
onder anderen hun jongen beter konden en gingen grootbrengen.
Zijn tweede aanbeveling was gericht met name aan de aanwezige keurmeesters.
Hij vroeg hen te stoppen met de grootste en zwaarste duif me t de krachtigste
snavel vanzelfsprekend de winnaar te maken.
Voor het praktische gedeelte waren een 14-tal meegebrachte dieren ingekooid.
Een rij zitplaatsen voor de aanwezigen was voor de kooien opgesteld, zodat e r
prima zicht was op de duiven en op de spreker, welke van achter de kooien zijn
betoog hield. Besloten werd telkens een hoofdrasken merk te bespreken en per
dier te bekijken in hoeverre dit raskenmerk aanwezig was. De duiven werden
daarvoor niet uit de kooien genomen. Zo kwamen achtereenvolgens type en
stand, kop en snavel, jabot en kleur en tekening ter sprake. Overigens had Juul
aangegeven dat hij het op prijs zou stellen dat de beide aanwezige
keurmeeste rs, te weten Felix Bruyndoncx en ondergetekende, als er aanleiding
voor was zich in het verhaal zouden mengen. Hier en daar werd uiteraard ook
stilgestaan bij opvallende goede eigenschappen en eventuele wensen of fouten.
Ik herinner me dat nog al eens de rugafdekking, grove neuswratten, kro m
borstbeen en keeluitsnijding ter sprake kwamen.
Samenvattend kunnen we terug zien op een geslaagde bijeenkomst, waarbij een
aantal facetten en voorstellen aan de orde kwa men die zeker de moeite waard
zijn om over na te denken en er op terug te komen.
Mijns inziens moet deze bijeenkomst worden ge zien als een begin van een
betere toekomst voor de Antwerpse Smierel.
Wat ik u niet wil onthouden is dat de K.A.S.C. met het idee speelt om een eigen
website op te starten, vooral omdat jongeren makkelijker langs deze weg te
bereiken zijn.
Theo Werkhoven.

(Eerder gepubliceerd in het ASC-Nieuws van april 2010 van de Antwerpse
Smierel Club Nederland)
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Ad Manders kweekt:
Blondinette & Satinette & Vizor
Telefoonnummer: 003211766159

►► Hi er had úw advertenti e kunnen staan !! ◄◄

Voor i nli chti ngen over het plaatsen van een
advertenti e i n het
Meeuw enbulleti n èn op de w ebsi te:
e-mai l naar: jdvandoorn@zeelandnet.nl

O ud -O os t e r s e M e e uwe n
Nu een aantal liefhebbers in Nederland, waarvan een viertal leden binnen
onze club, in het bezit zijn van een paar koppeltjes van de oorspronkelijke
Oosterse Meeuw; Satinetten en Blondinetten, leek het wel aardig o m een
verhaal in ons Bulletin op te ne men o mtrent een reis naar het Oosten o m
Oosterse Meeuwen op te halen.
Het speelt zich af omstreeks 1910. We ontdekten dit verhaal in het boek
van Dr. Paul Trübenbach "De Mövchentauben" en geschreven is in 1923.
We hebben getracht het zo goed mogelijk te vertalen, waarbij we willen
opmerken dat het al eens eerde r in het Bulletin is opgenomen, doch dat is
wel ongeveer 25 jaar geleden. Voor het nieuwe ledenbe stand in die 25
jaar is het zeker interessant.
Prachtig is het om te lezen hoe veel deze reizigers er voor over hadden
om dit fraaie Meeuwenras, dat tot voor kort geheel onbekend was,
trachten aan te kopen en naar Europa te vervoeren.
Thans is aanmerkelijk gemakkelijker o m dieren uit he t ve rre oosten naar
hier te vervoeren, hetgeen duidelijk blijkt uit de aantallen nieuwe rassen
Europa binnen komen, Nederland niet uitgezonderd.
Voor de goede orde melden we dat de Satinetten met al hun
kleurschakeringen, gelijk als die bij de moderne Satinetten, door de NBS
standaardcommissie erkend zijn en dus op de tentoonstellingen kunnen
worden ingezonden. De Blondinetten daarentegen zijn nog niet erkend en
zouden in de AO klasse kunnen worden ingezonden.

Een reis van 10.000 km. om Oosterse meeuwen te zien en te kopen
Het was voor mij altijd een grote wens, om me t mijn schip zee te kiezen samen
met mijn oude vriend Kitchener, om in het Oosten mijn lieveling, de Oosterse
Meeuwen te zoeken en te kopen.
Op een prachtige dag in maart voeren we goedgezind met mijn goede
“Macedonia” vanuit Liverpool naar de Oriënt. Onderweg sloten nog enkele
Engelse passagiers, die van deze reis hadden gehoord, bij ons aan om zo
gezamenlijk de reis te ondernemen.
Mijn snelle schip bracht ons zeer spoedig naar Malta, waar verschillende
goederen moesten worden in- en uitgeladen. Onderwijl gingen onze gasten aan
land en bezochten alle be zienswaardigheden, waaronder de beroemde
kathedraal en het paleis van de gouverneur, welke rijk bewerkte torens en
spitsen bezat. Van hieruit werden naar het eiland Syra gevaren. De zee was
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zeer onrustig wat tot gevolg had dat onze passagiers zeeziek werden en al
spoedig de reling opzochten. Op het eiland Tinos brachten we een bezoek aan
de beroemde kerk van Ephesus. Hier ontmoetten we duizenden pelgrims welke
in godsdienstige bijeenkomsten via gebed smeekten om genezing van hun
kwalen. We zagen meerdere invaliden en kreupelen die via gebed op een heilig
wonder wachten. lk deelde mijn gesprek met vriend Kitchener die dit alles
aanschouwde en een dankbaar gevoel had, dat hij in Smyrna mooie Satinetten
hoopte te zien.
‘ s Avonds zittend in ge makkelijke leunstoelen op het dak en genietend van een
echte Havanna, overdachten we dat we de volgende dag zouden arriveren in
Smyrna. De tocht die we nog voor de boeg hadden, was niet zonder gevaar
wegens allerlei klippen en ondiepten.
Om ongeveer 11 uur 's avonds kwam de loods aan dek en kon het laatste deel
van onze reis aanvangen.
's Morgens om 4 uur toen het begon te dagen, konden we aan de kleur van het
water zien dat de kiel van ons schip de baai van Smyrna doorkliefde. Ik ging
naar beneden om vriend Kitchener te wekken om hem mee te laten genieten van
het invaren van de haven. Ook de passagiers waren wakker geworden en aan het
dek gekomen. Allen waren onder de indruk van de
wonderbare schoonheid van de gigantische bergen die hoogten bereikten van
5500 voet en zich weerspiegelden in het water. Naar het noorden liep het land
sterk af, uitlopend in zandbanken. In de verte was met het blote oog duidelijk
de Turkse zoutwinningsgebieden te onderscheiden. Machtig mooi tekenden de
witte huizen aan de kust zich af.
Het werd le vendig om ons heen, schepen voeren hier en daar, boten kruisten
onze weg, tuimelaars vlogen aan de horizon. Strak tekenden de torens van de
witte moskeeën zich tegen de he mel a f, een onvergete lijk gezicht, alle s
overgoten door het licht van de morgenzon. Aangekomen werd ons gelijk de
post die intussen uit Engeland was verzonden, aangereikt. Tussen mijn post
waren er met wensen dat er veel mooie duiven zouden worden aangetroffen.
Tijdens het ontbijt, terwijl wij de inwendige mens versterkten, ko mt on ze
goede vriend Nicola Pappa aangelopen. Hartelijk worden de handen geschud en
de overige reizigers voorgesteld. Direct is vriend Pappa in diep gesprek met
Kitchener. Waarover zij spreken, hoef ik niemand te zeggen. Voor Kitchener is
er maar één gespreksthema en dat is Oosterse Meeuwen.
Zodra enige zakelijke onderwerpen zijn afgehandeld, gaan we onder begeleiding
van Pappa aan land om met paard en wagen naar een beroemd Turks badhuis te
gaan. Onderweg hebben we de gelegenheid om in de naast de weg gelegen
tuinen Oosterse Meeuwen te zien zonnen. We kunnen ons niet beheersen en
tweemaal stappen we uit om een kort bezoekje bij fokkers af te leggen. Menige
duif hebben we gezien en gekeurd, doch waren niet te koop; was dat wel het
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geval, dan waren de dieren zonder waarde.
Nadat wij hadden gebaad, be zochten we een andere fokker, die zijn Oosterse
Meeuwen in een wonderschoon hok hield. Al gaf ik parels en edelstenen, mijn
gehele overredingskunst schoot te kort o m een zwartgezoo mde en een witband
Blondinette duivin voor mijn vriend Kitchener te kopen. AI deed ik nog zoveel
moeite, het was vergeefs. Hij sloeg zelfs een hoog bod af met de opme rking
dat als het doffers waren met een dergelijke kop, hij deze nog niet wilde
verkopen.
Plotseling kwam hij terug op zijn weigering met het aanbod dat wanneer ik hem
een zestal rashonden, waaronder Engelse Spaniëls, zou kunnen bezorgen, hij de
twee duivinnen wel wilde afstaan. Nu, dat was wel wat teveel van het goede. We
kochten toch nog enige Blondinetten. Bijzonder geïnteresseerd waren we in de
verhalen welke hij deed omtrent het samenstellen van de fokparen. Vriend
Kitchener kocht zelf nog een jonge gladkoppige zwartgezoo mde duivin me t een
zeldzaa m uitmuntende kop en snavelpartij.
Toen ik hierover enkele opmerkingen maakte, hoorde Kitchener niets, zijn
aandacht was bij de Blondinetten en Satinetten; zijn ogen fonkelden van
uitbundige Oosterse Meeuwenvreugde.
Hoogst interessant was het voor ons o m de fokparen te zien. In het bijzonder
een Blondinette doffer, met een zwarte staart met spiegels en prachtige witte
grondkleur die aan een vrij donkere Satinette duivin was gepaard verder een
Blondinette doffer wiens duivin een zwartgezoomde Satinette was.
Nimmer, zo verzekerde de Griek ons, paart men hier in het Oosten twee
zwartge zoomde Satinetten aan elkaar, nooit zal een fokker, welke zijn zaken
verstaat, nog minder twee Bluetten of Silvere tten sa men stellen. De kleuren
zullen in een fokpaar altijd verschillend zijn.
Hij voerde verder aan, dat er thans enige jonge fokkers waren, die een andere
mening hadden, doch wanneer zij eerst ervaringen hebben opgedaan, dan zullen
zij hierdoor moeten erkennen, dat de goede oude tijd de juiste richting
bewezen heeft.
Zou het zo zijn dat de Griekse, maar ook de Turk se Oosterse Meeuwenfokkers kleur en tekening als het belangrijkste onderdeel zouden beschouwen,
dit als een grote fout moet worden aangemerkt.
Kop, snavel en type zijn minstens evenzo of nog meer van waarde; wie daaraan
durft te twijfelen, die moet een bezoek brengen aan de vogelmarkt in Smyrna,
waar men veel voor de slacht bestemde Ooste rse Meeuwen kan vinden in
verband met hun lange, dunne snavels en slechte koppen. Echter, ik wil niet
afdwalen. Onze vriend, die zo vele prachtige dieren bezat en die ondanks hoge
aanbiedingen, moeilijk van zijn dieren afstand kon doen, nodigde ons uit in zijn
villa te komen o m van zijn gastvrijheid te komen genieten en aan tafel te
komen.
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Het werd een echt Oosterse maaltijd die wij genoten, onder andere kregen wij
gesuikerd vlees, vurige fijn en uitmuntende koffie. We genoten intens, zeker
toen we een echte Turkse sigaret konden opsteken. Begrijpelijk is dat het
gesprek over niets anders ging dan over duiven. De Griek had grote ervaring in
de fokkerij, zee r waarschijnlijk was het de grootste fokker in Smyrna en
omgeving. Hij vertelde ons van een andere fokker, welke als schilder in de
omgeving van Smyrna woonde. Deze was ook een goede fokker en kenner van
zijn rassen. We besloten ook deze fokker een bezoek te brengen. Spoedig
stonden we voor zijn huis, echter was hij niet thuis. We konden de duiven
echter wel zien en de bewering van onze vriend werd volledig bewaarheid. We
zagen een kleine collectie wondermooie Oosterse Meeuwen. De dag was
intussen al gevorderd en de namiddagzon brandde ons nog feller op de schede l
als ‘ s middags het ge val was. We gingen weer naar ons schip, onderwijl
terugziend op de koste lijke middag, om daarna onze magen te gaan vullen. Het
rode vlee s, wat ons was voorgeschoteld, hadden we uit hoffelijkheid tot ons
genomen, maar waren blij dat we hiermee onze honger niet hoefden te stillen.
Oude duivengekken, die wij waren, smeedden wij voor de volgende dagen weer
nieuwe plannen. Vriend Pappa, die intussen ook weer op het schip was gekomen,
stelde voor om morgen in de buurt van Smyrna de heer Balta te bezoeken.
Vroeg in de ochtend voeren we met onze kleine boot door de Bocht van Cordilon
en legden we aan bij het huis van Balta. Direct gingen we naar de duiven, waar
we ongeveer 50 Oosterse Meeuwen aantroffen.
Hoewel al enigszins er op
voorbereid goede dieren
aan te treffen, verbaasden wij ons en niet in het
minst vriend Kitchener,
die toch ook al wat
gewend was, over de hoge
gelijkwaardige kwaliteit
van de aanwezige dieren.
Satinetten
Ludlow uit
1906

het

volgens
jaar

Heel bijzonder waren de zwart- en blauwgezoo mde satinetten. Ook de
Blondinetten waren van hoge kwaliteit, doch de Satinetten overtroffen alles.
Rode en gele Turbiteens zagen we die in kleur, tekening, type, maar ook in kop
en snavel tot in de hoogste perfectie waren. We hadden het geluk, dat deze
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fokker bereid was dieren aan ons te willen verkopen. Na ongeveer twee uren
hadden we 30 dieren aangekocht en gingen we zo snel als mogelijk met ons
motorbootje te rug naar ons schip, daarmee te voorkomen, dat de fokker de
verkoop ongedaan zou maken. We hadden intussen ervaren dat deze man niets
liet afdingen op de prijs. De prijs die hij vroeg moesten we betalen. Deze
fokker had niet de naam van fokker verdiend, wanneer hij ons de alle rbeste
dieren had verkocht. Dat is onmogelijk, echter bij de 30 dieren waren er 3
bijzondere, die alles overtroffen, wat we thans in Engeland bezitten. Voor alles
was er een zwartgezoo mde Satinette do ffer die oogverblindend was. Deze
bezat een kop en een snavel zoals Mr. Ludlow zijn ideaaltekeningen voor
Blondinetten en Satinetten had gegeven. In tekening was hij de zuiverste
Satinet die ik ooit had gezien. Er was geen enkele fout aan te vinden. De
waarde van dit dier werd verhoogd door de spitskap die eveneens perfect was.
De zuivere heldere grondkleur op de vleugelschilden en de tekening moet men
gezien hebben o m in extase te geraken. De volgende in kwaliteit was een
blauwgezoomde Satinette duivin, voor een duivin gewoon een edelsteen, in alle
onderdelen van de hoogste kwaliteit. Dan kwam er een Turbiteen duivin me t
puntkap, die ik met één woord wil omschrijven en dat is: kampioen. Zij bezat
een uitmuntende tekening en een diepglanzend rood, met in de koponderdelen,
ik spreek zonder overdrijving, was zij een eerste klas Anatolische Meeuwen
doffer gelijk. Ik zeg Anatolische “doffer”, niet duivin, en toch was deze
Turbiteen een DUIVIN!
Wie van ons was de grootste liefhebber, Kitchener of ik? We hadden voor deze
dieren beide evenveel interesse. We hadden ze geza menlijk gekocht. De
hoffelijkheid, maar ook de hoogachting die wij voor elkander hadden, maakte
dat we hiervoor een oplossing moesten zoeken. Ik stelde voor om te loten.
Nu waren er ongelukkigerwijs 3 dieren; waren het er 4 geweest of 2, dan was
het problee m veel kleiner geweest. De dubbelsteen rolde en onze ogen rolden
mee. De eerste gelukkige was ik en verkreeg hiermee de Turbiteen. Toen had
vriend Kitchener het recht en koos direct de blauwgezoo mde Satinette duivin.
Uit de ijver en het licht van zijn ogen bemerkte ik dat ik met mijn keus hem
een zeer groot plezier had gedaan. Voor mijn aandeel was ik zeer tevreden me t
mijn Turbiteen, die ik zeer goed kon gebruiken.
Vanuit het standpunt van de liefhebber gezien was de Satinette duivin die
Kitchener had gekozen “a beauty all over” (Jeder soll eine Schönheit). Nu kwam
de Blondinette doffer aan de beurt, die ik zonder lang na te denken, overliet
aan Kitchener, die mij hiervoor zeer hartelijk bedankte. Toen we ons weer op
het schip begaven en aan de maaltijd be zig waren, konden we terug zien op een
uiterst geslaagde dag. Als we na de maaltijd onder het genot van een sigaar de
bedrijvigheid in de haven gadeslaan, komt vriend Pappa vragen of we nog een
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kleine avondwandeling door de stad willen maken. We bezoeken verschillende
cafés die in Smyrna het Oosterse leven in volle pracht en verscheidenheid
weerspiegelen. Het nachtleven met al zijn facetten, gezang, muziek en dans is
fascinerend en vraag onze interesse.
Omstreeks middernacht, als de maan nog aan de hemel staat, keren we terug
naar ons schip. Met vriend Pappa wordt afgesproken dat er de volgende
ochtend een timme rman moet ko men om kooien te maken voor de duiven die we
gekocht hebben. Als we de volgende dag op het dek ko men is de ti mmerman
reeds aanwezig, en verricht rustig zijn arbeid.
Wij beiden, Kitchener en ik, worden er nimme r moe van en nemen ieder keer
weer dieren uit de kooien en zetten ze in de kooi om ze te be wonderen. Hoewel
ik reeds eerde r dieren naar Engeland had meegebracht was ik ervan overtuigd
nimmer zo’ n hoge kwaliteit op mijn schip te hebben gezien. Na het ontbijt gaan
we met de kleine boot om Smyrna te bekijken. Daar bleef het natuurlijk niet
bij. Bij een van de adressen welke vriend Pappa ons had gegeven kocht
Kitchener 3 dieren, waaronder een fraaie zwavelkleurige Blondinette doffer.
Voor de volgende dag stond de reis naar Konstantinopel (thans Istanboel) voor
de boeg.
Om 5 uur in de ochtend lichtten we het anker en stoomden naar onze nieuwe
beste mming. De gehele dag voeren we door de Dardanellen en door het
Marmaramee r o m ’ s avonds 9 uur Konstantinopel te bereiken. De volgende
ochtend om 5 uur werden we op sleeptouw genomen en naar een aangegeven
plaats in de haven gebracht. Ikzelf had niets te doen en liet mij thee brengen
in mijn cabine. Het was een wonderschone aanblik om zo vroeg in de ochtend
Konstantinopel met zijn vele torens en moskeeën. Daarbij het blauwe water van
de Bosporus maakte deze ochtend zeer uitzonderlijk, iets mooiers kan men zich
niet voorstellen.
De volgende dag was het zondag. Deze dag wordt door de Turken streng
gevierd. Geen arbeid wordt verricht en men hoort alsmaar de gebeden van de
priesters. Op de zondag gebeurde het, dat waarschijnlijk een kooi bleef
openstaan en een Blondinette van Kitchener ontsnapte. Blij uit zijn gevangenis
te zijn ontsnapt, vloog het dier me t het mee ste ge mak over het schip,
omkruiste de gebouwen en streek neer op één der huizen. De volgende dag
zagen we haar vliegen met de gewone blauwe duiven, welke voorko men op en om
de moskeeën. Deze Blondinette was de zwartgezoomde gladkoppige duivin, die
Kitchener na lang aandringen in Smyrna voor veel geld had gekocht. We
moesten de vogel als verloren beschouwen.
De volgende dag begaf ik mij met Kitchener naar een bekende roodharige Griek
Patro genaamd, die zowel hoenders als duiven fokte. Ik had in vroege jaren van
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hem menige Anatoliër gekocht. Hij hield vele duivenrassen, doch we moesten
vastste llen dat er niets voor ons van belang bij was.
Er waren ongeveer honderd rassen, waaronder Engelse Meeuwen, Pauwstaarten,
Tromme lduiven, Aziatische tuimelaarrassen, Blondinetten en Satinetten.
Vriend Kitchener had gelijk zijn oog laten vallen op een wondermooie
spitskappige Satinette duivin. Zonder overdrijving, was dit een wonder.
Aangezien de eigenaar afwezig was, werd de afsp raak gemaakt om een volgende
keer terug te komen.
De uiterst zeldzame en moeilijk
te fokken Turbiteen
We keerden naar ons schip terug
en gebruikten ons avondmaal.
Alles nog eens nalopend, wat we
deze dag hadden beleefd, kwa m
de kelner aanlopen en vertelde
dat de ontsnapte duif terug was
op het dek van ons schip. Ik
antwoordde, dat hij zich moest
hebben vergist en dat het een
gewone duif zou zijn. Doch zijn
antwoord hierop was zodanig dat
Kitchener en ik ons naar het dek haasten om ons te overtuigen wat voor een
duif het zou zijn. Inderdaad was het de zwartge zoomde Blondinette. Welke
heen en weer liep, zoekend naar graankorreltjes. Met behulp van een Satinette,
welke we een bandje om de vleugels aanlegden en wat graankorrels, lokten we
de vogel in de kooi. Snel sloten we het deurtje en de vogel was gevangen. In
ieder geval was deze terugkeer toch wel bijzonder. Uit alle schepen welke in de
haven lagen, wist hij de goede te vinden. Daarna hebben we ’ s avonds in een
genoeglijke stemming geza menlijk gegeten en de kleine Blondinette danig
geprezen. Vanaf het land hoorden we de roep van de priesters: “Ali, Ali, Ali”,
die de gelovigen opriep tot het avondgebed.
De volgende dag, maandag, werd wede rom een be zoek aan de stad gebracht o m
de heerlijkheden van Konstantinopel te bezichtigen.
Op dinsdag lieten we onze passen afste mpelen bij het Russisch Consulaat om via
Russisch gebied naar Odessa te varen. De volgende ochtend werd het anker
gelicht en voer ons schip door de Bosporus. We voeren voorbij het paleis van de
sultan, welke gedee ltelijk verscholen lag in prachtige tuinen. Ook kwamen we
voorbij de gebouwen waarin gezantschappen van verschillende landen waren
gehuisvest. Daarna doorkliefde ons schip de Zwarte Zee, waar het soms erg kon
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spoken. De Watergod was ons echter goedgezind en op vrijdag kwamen we na
een goede vaart in Odessa aan.
In de haven vlogen veel duiven en in Odessa ze lf in hoofdzaak rasdieren,
waarvan matige Raadsheren en Turbiteens het grootste deel vormden. Van de
Turbiteens herinnerden de kop en de dunne snavel aan die van de gewone
veldduiven. Ook zagen we Oosterse Rollers met 1 3 tot 18 staartpennen.
Intussen was het schip met maïs geladen welke weer naar Konstantinopel
moesten worden vervoerd. Hier aangekomen kwam Patro de duiven- en
vogelhandelaar aan boord. Kitchener kocht nog enkele eenkleurige koffiebruine
meeuwen en twee Anatoliërs met witte staarten, hoewel oude dieren, waren het
parels in kop en snavelonderdelen. Hierna werd nog enige dagen verblijf
gehouden in Konstantinopel. Meerdere fokkers werden be zocht, doch he t
overgrote deel van de dieren die we kregen te zien, hadden te dunne snavels,
dat het onnodig was om meer dieren aan te kopen. We hadden nog wel het
genoegen de Sultan te zien met zijn gevolg in een der moskeeën. Daags daarop
lichtten we het anker en aanvaardden we de terugtocht. Op 1 6 mei arriveerden
we in Liverpool. Enkele duiven hadden we door de dood onderweg verloren,
echter behoorden ze gelukkig niet tot de besten.
Verscheidene vrienden en duivenliefhebbers verwe lkomden ons in de haven van
Liverpool en na een zorgvuldige bestudering van de meegebrachte dieren waren
zij vol lof hierover. We waren zelf ook uiterst tevreden over de ze prachtige
reis. Eenmaal thuisgekomen, we rd ik zwaar ziek. Om zonder meer dit
reisverhaal af te sluiten zou ik iets te kort doen. Ik wil graag de leze rs de
Griekse benamingen van de meeste variëteiten van de Oosterse Meeuwen
noemen. Ook wil ik nog een interessante mededeling doen welke één van de
beste fokkers uit Smyrna, de heer Ve mian, mij mededee lde. Hij zei namelijk,
dat je een ijzeren geduld moet he bben, om een geelgezoo mde Blondinette
doffer te fokken. Hetzelfde gold om een werke lijk goede zwavelkleurige
doffer te fokken. Duivinnen verkreeg men wel, doch nooit doffers. Eenmaal heb
ik een geelgezoomde Blondinette gezien in Smyrna en door toeval kocht ik twee
uiterst fraaie geelgezoomde Blondinetten in Alexandrië in Egypte.
En nu hier de Griekse benamingen van onze Oosterse Meeuwen. De eigenlijke
Satinette wordt door de Grieken Zimbuli genoemd, Brunetten als Bembe ,
Bluetten als donkere Odu. Silveretten als licht Odu, roodgezoomde
Blondinetten als Surfani, blauwgezoomde Blondinetten als licht Morika,
blauwwitgebande Blondinetten als Mavia, zwavelkleurige Blondinetten als
donkere Surfani, zwartge zoomde Blondinetten als Caralas, zwarte Turbiteens
als Karamorokati en gele Turbiteens als Sarimissir.
G. de Vries Jr.
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Eén Europese standaard voor de Italiaanse M eeuw?!
Op de voorjaarsclubdag werd bij het punt “Kopij voor het Meeuwenbulletin
2011 ” de wens geuit om de verschillen tussen de standaard die wij hebben me t
die van het moederland Italië te beschrijven. Ik heb daarin toegezegd en wil
graag aan het verzoek voldoen.
De aandachtige lezer van het jaarlijkse Meeuwenbulletin weet onderhand wel
dat er al veel geschreven is over de Italiaanse Meeuw. Ook op het NBS
keurmeeste rscongres is een aantal jaren geleden de Italiaan besproken. Niet
voor niets schrijf ik geregeld: “De Italiaanse Meeuw – blijvend in beweging;
wordt ve rvolgd”. Weinig rassen zijn gegeven om zo in de schijnwerpers te
blijven staan door de aanpassingen in de standaard en de verfijningen rond de
omschrijving van ras-onderdelen in die standaard. Niet voor niets zijn er
fokkers die afhaken omdat ze het niet kunnen of willen bijbenen. Voor de
volhouders is het steeds weer een uitdaging om me t onze Italiaan aan de gang
te blijven gaan.
Ook voor de keurmeeste rs is het een probleem. Als men niet op de hoogte
blijft van de aanpassingen, met name de ras verfijningonderdelen, komt men
achter en wordt de keuring niet dat wat de fokker ervan verwacht. Men kan
dan wel zeggen: “ik volg de standaard”, maar dat is een raamwerk, een ruw
gegeven waaraan de dieren moeten voldoen. De finesses binnen dat raamwerk
hoort men op de clubdagen of – met na me de laatste jaren – ziet men op de
clubshow. De gegevens die op de beoordelingskaart zijn gezet de laatste jaren
op de clubshows door Theo Rijks, Jouke van de Siepkamp en Martin Tre ffe rs,
verwoorden dátgene wat de fokker-kenner van de Italiaan ziet, wil en verwacht.
Enkele jaren geleden heb ik in een Meeuwenbulletin de verschillen in standaard
tussen de Italiaanse Italiaan en de onze (gelijk aan Duitsland en België)
afgedrukt en beschreven wat er aan verschillen zijn.

◄ Duitse standaard

► Italiaanse standaard
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Eén blik op beide tekeningen leert ons dat er de nodige verschillen zijn en dat
we wat huiveren van de moederland standaard.
Enkele jaren terug heb ik al binnen de Duitse club gevraagd wat de toekomst
gaat worden nu de Duitse en Italiaanse clubs steeds mee r met e lkaar in contact
zijn om te komen tot één en de zelfde Italiaan. Voorzitter Reister antwoordde
toen dat we allereerst niet alles letterlijk moeten nemen wat men ziet. De
tekeningen zijn door twee verschillende tekenaars gemaakt. De Duitse tekening
is wat extremer en de Italiaanse tekening is wat “plomp” getekend. Legt men de
tekeningen op elkaar, haal de extremiteiten en wat plompheid er uit, en voila, ze
naderen elkaar. Dat is wat eenvoudig gezegd om de verschillen te minimaliseren.
Van onze mede-clubbestuurder Ronald van Dijk ontving ik enkele foto’ s van
Italiaanse Italianen die hij op een Italiaanse website had gezien.
De verschillen zijn dan goed te zien en beantwoorden ook wel aan de Italiaanse
standaard. De dieren zijn wat plomper, zien er minder chique uit. Ze staan lager
op de benen, hebben een dikkere hals en hebben een andere kopvorm: ve len
missen de snavelhoek.
Een vereiste bij de Italiaanse standaard is een lange, goed naar beide zijden
ontwikkelde jabot en brede oogranden. Bij veel Italiaanse dieren zijn de jabots
maar “normaal” van uitvoering. Wel zien we bij veel dieren brede oogranden.
Het moeten ook oogranden zijn, dus geen huid waar de veren ontbreken.
Maar, ik schreef het al bij het begin van dit artikel, onze Italiaan is blijvend in
beweging…… De laatste jaren is steeds meer de Duitse Italiaan in het
moederland in opmars. Op Italiaanse shows domineren steeds meer de Duitse
dieren en ook Frankrijk gaat steeds meer de Duitse standaard volgen. Een
groot deel van Frankrijk volgt al een aantal jaren het Duitse ideaal, maar de
zuidelijke gebieden lieten zich nog meer door Italië beïnvloeden.
Bekend is dat Nederland, België, Denemarken en Engeland trouwe volgelingen
van Duitsland zijn.

Een positieve wending is mij in juni bekend geworden:
tijdens de in juni gehouden NBS bondsvergadering vertelde een enthousiaste
Hans Schipper mij dat de Italianen ook hebben ingestemd met de tekening van
de Franse tekenaar Jean-Louis Frindel, dezelfde tekening die ook de Duitsers
als leidraad hebben. In feite hebben wij en de hiervoor genoemde landen ook
deze tekening als leidraad.
Ter verduidelijking: Hans Schipper is secretaris van de NBS
standaardcommissie en zit namens de NBS in de Entente Européenne (EE),
waarin hij secretaris is van de groep sierduiven. Hij is dus erg thuis in Europese
aangelegenheden en een groot voorvechter van één Europese standaard.
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Cravattato Italiano

Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van één Europese standaard voor
alle rassen, waarbij de tekeningen van de Frindel als basis/leidraad gaan gelden.
Duitsland heeft in zijn standaard al de tekeningen van Frindel opgenomen.
Engeland heeft enkele jaren geleden zijn standaard geheel vernieuwd en heeft
de Duitse standaard compleet overgenomen en vertaald.
Aangezien ik in het in juli ontvangen clubboekje van de Duitse club niets kon
lezen over de vorderingen naar één Europese Italiaan, heb ik nadere informatie
gevraagd bij Hans Schipper.
Hij deelde mij mede dat hij, we rkend aan de Europese standaard, aan de
Italiaanse vertegenwoordiger van de Italiaanse duivenbond in de EE dit
voorjaar heeft gevraagd of Italië instemt met de ge maakte tekeningen van
Frindel met be trekking tot de beide Italiaanse rassen, de Italiaanse Meeuw en
de Romagnolo. Deze heeft hiermee ingestemd en Schipper heeft dit ook van de
Italiaanse Sierduivenbond bevestigd gekregen.
Dit is ook voor ons een grote stap voorwaarts, aangezien dit betekent dat onze
huidige Italiaan ongewijzigd zal blijven, zij het dat er we llicht nog enkele
“aanpassingen in de marge” zullen plaatsvinden. Bij de Italiaan weet je het maar
nooit. Maar wel zal het
zo zijn dat het basis
principe, de standaardtekening van Frindel de
leidraad wordt, óók voor
ons, aangezien ook in
Nederland
de
NBS
gekozen heeft voor de
Frindel afbeeldingen in
de nieuwe standaard die
volgend jaar zal worden
uitgegeven.
Eind goed, al goed??!!!!!
Han van Doorn,
juli 2011.
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Stamopbouw bij duiven
Duiven houden en fokken is een eenvoudig werk wanneer men geen andere eisen
stelt, dan om een zo groot mogelijk aantal duiven te fokken. Met enkele
koppeltjes kan men al vlug heel wat duiven kweken. En na een aantal jaren is de
kolonie zo groot geworden dat we er geen wijs meer uit raken. En dan is er
spoedig de lust af.
Is er op dat ogenblik niemand die u stuurt, helpt en aanbeveelt is het vlug
gedaan met de duivensport. Duiven weg, kooien afgebroken en ge blijft achter
met een zwaar negatief gevoel. (Spreek van ondervinding)
Maar duiven kweken met een voorop gesteld doe l, e xe mplaren te kweken zoals
voorzien in de standaard is echter een kunst en dan nog met de grote K. Ik
spreek hier niet van de doorsnee duif, die er veel zijn, maar de enkele duiven
die de perfectie benaderen. En het is zoals het spreekwoord zegt: “Het is
beter een perfect exe mplaar te he bben per jaar dan een massa doorsnee
duiven.
In het duiven houden en verzorgen, kan men drie perioden onderscheiden;
namelijk de rui en de rustperiode, de kweekperiode en de showperiode. Van die
drie perioden is zeker de kweektijd de mooiste in de gehele jaarcyclus. Met
spanning zien we uit naar het resultaat van de kweek. Lijken ze op hun ouders,
voorouders of komen er nieuwe uiterlijkheden te voorschijn.
Zien hoe de ouderdieren hun jongen verzorgen en opvoeden geven heel mooie
taferelen.
Nochtans zijn er verschillende manieren van duiven houden:
1.

Men kan gewoon duiven houden en fokken, zonder dat er eisen gesteld
wordt dan alleen zo veel mogelijk nakomelingen fokken. Dit is een
eenvoudige bezigheid. Met enkele koppeltjes duiven kan men al vlug
tientallen nakomelingen hebben. Hier kunnen we ook een allegaartje van
duiven aantreffen, omdat alle s door elkaar vliegt Hier telt alleen het
genoegen van het verzorgen en het zien vliegen van de dieren.

2.

Duiven kweken met een vooropgesteld plan; dieren kweken die de gewenste
eigenschappen hebben van vorm, kleur, tekening, en bevedering, zoals de
standaard het voorschrijft is heel wat moeilijker. Hier wordt niet
gestreefd naar de massa nakomelingen, maar naar de nakomeling die het
meest de eisen beantwoord van de standaard. En bij wijze van spreken de
perfectie benadert. Waarmee je op een tentoonstelling een hoog predicaat
kan scoren.
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Dat het tweede genoemde heel moeilijk is, kan men afleiden uit het oude
gezegde dat nu nog meer dan ooit actueel is. “ Het is gemakkelijker van een
middelmatige sta m, van goede dieren omhoog te werken, dan dat u zich blijvend
handhaaft aan de top”.
De kwekers die aan de top blijven, zijn mensen die zich volle dig aan hun hobby
wijden en hun dieren door en door kennen en zeker volhardend zijn in hun
hobby. Enkel door jaar na jaar volhardend te kweken, kan men een stam
opbouwen en een verzame ling mooie duiven bezitten.
Maar om een verzameling mooie duiven te verkrijgen na jaren, is niet alleen die
volharding nodig, maar nog meer is uw dieren het door en door kennen. En nu
komt het: o m uw dieren heel goed te kennen moet ge weten waar de duiven van
af stammen.
Dat de enen kweker meer en betere re sultaten behaalt, dan de andere is zeker
waar en zelfs normaal, en is in grote mate te wijten aan het aangeboren gevoel,
intuïtie, dat de ene heeft en de andere niet. Ge ziet het of ge ziet het niet.
Fokken
Wanneer men duiven gaat kweken, moet men een aantal fokdieren hebben die
men op verschillende wijzen onderling kan gaan paren.
1 ) Men kan duiven paren die tot verschillende rassen behoren en dan sp reekt
men van een kruising.
Dit systeem past men toe als men bepaalde verbeteringen probeert te
bereiken. Als men de ze we rkwijze toepast kan men so ms vlugger re sultaat
bereiken dan met gewone selectie. Men moet er wel van doordrongen zijn
dat men deze werkwijze enkel toepast om nieuwe rassen te creëren of o m
nieuwe of verloren kleurslagen te creëren. Ook kan men de ze kruisingen
toepassen om in uw populatie vitaliteit in te brengen.
2) Men paart duiven die tot het zelfde ras behoren. Maar daar heeft men ook
nog twee keuzen in:
a) Het paren van gelijken met gelijkaardige kwaliteiten, of anders
gezegd. het paren van de beste dieren.
b) De compensatieparing waarbij dieren die voor een of mee r
eigenschappen niet goed zijn, gepaard worden met dieren die voor deze
kenmerken uitblinken.
Inteelt en lijnenteelt
Wetenschappelijk noemt men inteelt, de paring van twee dieren, die nauwer
met elkaar verwant zijn dan twee individuen in de groep. Dit houdt in dat die
dieren, die geboren worden uit zo een paring, minder voorouders hebben, dan
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de jongen die geboren worden uit 2 willekeurige individuen. Elk dier heeft 2
ouders, vier grootouders en ga zo maar door. Maar als we gaan terugrekenen
van een aantal generaties, zal men zien dat het aantal grootouders groter
wordt dan het totaal van de groep. Wat wil zeggen dat dezelfde dieren in
verschillende sta mmen of lijnen voorkomen. Bewuste inteelt kan ook door de
beginnende fokker met groot succes worden toegepast, zonder dat ze
waarschijnlijk, de juiste begrippen er van kennen.
Wanneer de fokker 2 paar duiven heeft van het ze lfde ras. Kan hij jaren lang
vooruit op voorwaarde dat de fokker een man moet zijn die hard en consequent
moet zijn voor elke jonge duif, die een glimp geeft van zwakte of ziekte direct
opruimt, ook al belooft deze duif een mooi exemplaar te worden.
Alleen de sterk ste mogen overblijven en aan de rasontwikkeling deelnemen.
Inteelt is een natuurlijke methode, die is afgekeken van de natuur.
In de natuur is er eeuwige inteelt, maar menselijk gesproken bestaat in het
dierenrijk geen moraal of ethiek, het is gewoon wreed en keihard. Alle
zwakkelingen worden in de natuur gewoon afgemaakt, het zij door roofwild,
strenge winters o f door ziekten. Alleen de sterkste blijven leven. De
natuurlijke selectie eist hier een heel zware tol. Maar als we daar eens goed
over nadenken is het gewoon de goede kwaliteiten laten overerven en de
slechte neutraliseren. De natuurlijke selectie en de inteelt is zelfs heel actueel
bij de sierduiven, want gaan we enkele honderden jaren terug komen we uit bij
die ene duif waar alle rassen van af stammen.
In de sierduivensport mogen we dan gerust stellen dat de meeste duiven van
een bepaald ras tamelijk verwant zijn. Soms kan de opbouw van een stam vlug
gaan, maar dat is niet altijd zo. Men moet er hee l scherp op toe zien dat enkel
de goede kwaliteiten overerven en niet de slechte. Een slechte controle en
inschatting kunnen tot gevolg hebben dat er een vermindering van de
natuurlijke variabiliteit is en er daardoor onverwachte afwijkingen te
voorschijn komen. Ook is er soms een verminderde vruchtbaarheid waar te
nemen. Bij deze inteelt is het er de fokker om te doen dat er een enkele
erffactor uit het bestaande ras of soms ook uit een ander ras te halen en in
zijn stam te halen. Men moet er te allen tijde van doordrongen zijn, dat men
steeds met duiven moet ve rtrekken die zo zuiver mogelijk zijn en waar de
goede eigenschappen zichtbaar zijn, want wat er niet in zit kan er ook niet
uitkomen. Soms kan het wel zijn dat men twee hee l goede duiven bij elkaar zet
en laat fokken en dat de eerste nakomelingen niet de gewenste eigenschappen
bezitten. Dit is geen erg, zelfs hee l normaal, maar na vijf generaties moet er
toch zeker resultaten geboekt zijn. Inteelt is in feite de enige manier om
fokzuivere duiven te verkrijgen.
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Eerste jaar: Om te beginnen nemen we een koppel, sta mvader (1 ) en
stammoeder (2) paar “a”, dat zo perfect mogelijk is, zonder dat er een
verwantschap is. Is heel moeilijk in de duivenwereld daar de duiven van een
zelfde ras in meerde re of mindere mate aan elkaar ve rwant zijn. De duiven
waarmee we beginnen moeten heel gezond zijn en met zo een koppel proberen
we zo veel mogelijk nakomelingen te kweken. Zie onder staand schema!
Tweede jaar: Uit die nakomelingen nemen we de mooiste doffer (4) en duivin
(3). Nu koppelen we de zoon (4) aan de stammoeder (2) paar ”b” en de dochter
(3) aan de stamvader (1 ) paar “c”. Vanaf nu zijn we bezig met een mannelijke
lijn en een vrouwelijke lijn. Van de beide lijnen krijgt men nakomelingen die heel
nabij zijn met ofwel vaderskant of moede rskant.
Derde jaar: Koppelen we weer de beste duivin (5) uit paar”c” aan de stamvader
(1 ). En de beste do ffer (6) uit paar ”b” aan de stammoede r (2). Zo kan men
verder gaan, maar men moet er wel goed opletten dat er geen
kwaliteitsvermindering of degeneratie optreedt. Naast de terugkoppeling aan
de stamdieren, kunnen we nu de nakomelingen uit de tweede generatie (uit paar
“b” en “c”) aan elkaar koppelen. Dit is dan een directe bloedverwante paring en
bouwen, naast de twee ouderlijnen, een derde lijn
Vierde jaar: En nu kunnen we een vierde lijn inbrengen die van de
achterkleindochter langs de kant van de sta mvade r en de k leinzoon langs de
kant van de stammoeder. Of de achterneven en achternichten aan elkaar
koppelen
Met deze lijnenteelt kan men vlug mooie duiven kweken, op voorwaarde dat met
heel streng se lecteert. En dat men nog strenger is wat de vitaliteit betreft.
We kunnen maar enkel de duiven gebruiken die vlot op groeiden en zich prima
ontwikkelden. Duivinnen met een vlotte leg en goed ontwikkelde eieren! Doffers
die perfect bevruchten! Alleen dan kan men succes hebben. En dan mag je niet
vergeten dat we ons stamkoppel niet mogen verliezen!!
Als men met de ze methode de top wil bereiken, moet men we l een zeer goede
administratie bijhouden, want elke verkeerde koppeling geeft meestal slechte
resultaten.
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yy

X

Man 1

Vrouw 2

(zoveel mogelijk jongen kweken)

X

Jonge
duivin 3

X

Mooiste dochter met de vader

Jonge
doffer 4

En de mooiste zoon bij de moeder

X

de mooiste kleindochter met grootvader

X

de mooiste kleinzoon met grootmoeder

Kleindochter 5

Kleindochter 7

X

Kleinzoon 8

Kleinzoon 6

William Waterschoot

PS: De meeste sta mmen zijn maar ze lden of nooit zuiver inteelt of lijnenteelt.
Maar het is meestal een samen gaan van inteelt, lijnenteelt en
compensatiekweek met zelfs hier en daar soms een inkruising van een ander ras
of kleurslag.
Bewerking: Peter Paridaen
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Oosterse meeuwen uit Amerika, deel 1
Het is een koude vrijdagavond in november 1 963 als de heer Wories (o me Jan)
de Bodega bar op het Haagse Plein binnen komt met twee manden vol me t
Oosterse meeuwen. Het verschil met de dieren die de liefhebbers op dat
mo ment thuis he bben is enorm. De nieuwe dieren zijn fors en vitaal en he bben
enorme koppen. Er ontspint zich een discussie die nog jaren zal voortduren.
Deze gaat tussen de aanhangers van de kleinere, mooi getekende maar
ingeteelde en veelal uitgebluste ‘ oude’ dieren van Engelse oorsprong, voor wiens
smaak de nieuwe aanwas te groot en te plomp is. Aan de andere zijde zijn daar
de supporters van de nieuwe dieren voor wie deze ‘ import Amerikanen’ , want
dat zijn het, een openbaring vormen. Enkele van Wories’ kinderen wonen in
Canada en hij heeft zijn bezoek aan hen te baat genomen om enkele
Amerikaanse fokkers te be zoeken en dieren mee te ne men. De Amerikaanse
dieren blijken de redding voor de Oosterse meeuw in Nederland en later ook
elders in Europa.
En dan is het een zonnige dag in juni 2011 en ik bel aan bij de familie Van Esch
in het Udenhout, een prachtig dorp in het Brabantse. Na een hartelijk welko m
gaan we aan de keukentafel naast een prachtig AGA fornuis zitten. De Van
Esch-sen, Lianne en Martin, houden wel van een lekker hapje en dat maak je nu
eenmaal niet op een driepittertje. Het zijn sowieso levensgenieters. Maar het
zijn vooral muzikanten en dat is ook waardoor Martin van Esch in Amerika
belandde. Als groot Bach liefhebbe r en barokuitvoerder op dwarsfluit en piano
mocht hij zich begin zeventiger jaren van de vorige eeuw ve rheugen in
uitnodigingen om met ge zelschappen te komen spelen in het oosten van de
Verenigde Staten en later ook in het midden-westen (Iowa, Missouri, Illinois).
Via de Eastern Oriental Frill Club waar Martin lid van werd, leerde hij de
diverse fokkers in deze regio’ s kennen. Zijn uitvalsbasis bij een viertal reizen
die hij in die jaren maakte, was ten huize van Hubert Rieth. Huize Rieth was
ook de centrale verza melplaats voor de blondinetten en satinetten die Martin
op zijn reizen kocht. Deze reizen werden vaak afgelegd per Greyhound bus. Hij
ontmoette gevestigde Oosterse meeuwen namen als Larry Pucharelli, Bill
Jacobs, Bill Rice, Ilmar Rubner, Herb Haupt, Frank Pilitowski en Graham en
Helen Green. Maar zijn grootste vriend werd John Costa uit New Haven,
Connecticut, een van de ‘ masterbreeders’ in de jaren zeventig en tachtig.
Costa en zijn dieren waren een verhaal apart. Hij is een van de belangrijke
leveranciers geweest van de goede dieren die naar Europa kwamen, maar ook
binnen de VS gold hij als de topkweker van zowel blondinetten als satinetten.
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Het hok van Hubert Rieth

Martin van Esch bekijkt een Afrikaanse meeuw driedimensionaal
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De dieren van Costa sprongen er volgens Van Esch niet alleen uit omdat ze fors
waren, maar vooral omdat ze naast goede verhoudingen in type (‘ cobbyness’ , een
term die ook bij gedrongen honden en katten wordt gebruikt) ook een prachtige
stand toonden: opgericht en staande op de tenen. Dit, gecombineerd met
machtige koppen, korte dikke nekken, sterke snavels, indrukwekkende
frontbreedten en een altijd aanwezig ‘ wratje’ onder de snavel, maakte de vogels
van Costa zeer gewild.
Aan de kleuren was dit overigens niet te danken. Het inkruisen van
(waarschijnlijk) Langvoorhoofdtuimelaars en Show Antwerp s had geleid tot een
allegaartje aan kleuren. Opvallend daarbij was dat in Costa’ s kweekhok een
behoorlijk aantal dieren geheel gekleurd was, inclusief geheel zwarte (de zgn.
‘negroes’ ). Blijkbaar had hij geen angst daarmee te fokken, waarschijnlijk in het
vertrouwen dat de toy stencil factor vanzelf weer goede zo ming zou opleveren.
Verder waren de dieren zeer vitaal en daarnaast ook zeer tempera mentvol. Een
reflectie van de Portugese afko mst van Costa. Van Esch spreekt me t vee l
waardering over Costa (“een van de belangrijkste mensen in de
sierduivenwereld”) en beschouwde hem als goede vriend.
Opvallend is dat men destijds in de VS naast de breedte van de kop ook veel
belang hechtte aan een wijde gaping van de bek, oftewe l een zeer bre de
snavelaanzet. Van Esch geeft aan dat naar zijn mening we teveel geneigd zijn
ons blind te staren op het profiel van de kortsnavelige meeuw. Zeker in
Duitsland zou dit traditioneel nog sterker het geval zijn dan in ons land. Het
gaat - naar de smaak van Van Esch - om het driedimensionale beeld. Dit vereist
dus niet alleen een goede vulling bij Oosterse en Afrikaanse meeuwen boven en
voor het oog, maar ook in frontbreedte en wangen. Veel Amerikaanse
standaardtekeningen laten, vaak een beetje op karikaturale wijze, de nadruk
zien die men daar in dit opzicht legt (legde?).
Dat Van Esch ook zelf goed zicht hee ft op hoe ze moeten zijn, bleek uit de
uitnodiging die hij mocht ontvangen om in Harrogate, Groot-Brittannië de
Oosterse te keuren, sa men met zijn vriend Theo Rijks. Dat voor een nietkeurmeeste r. Hij kijkt daar nog met veel ple zier op terug.
Tot zove r voor nu. Met veel dank aan Lianne en Martin van Esch voor de
gastvrijheid en niet in het minst de heerlijke Brabantse worstenbroodjes. Met
een hartelijke groet van Martin aan alle hem bekende en onbekende fokkers
van het ras waar hij nog steeds zo enthousiast over wordt: de Oosterse meeuw.
Taco Westerhuis
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Help: ik wil
maken!!!

terug ZWARTE Vlaamse (Vlaanderse)

SMIERELS

De keurders, en voordien ook ikzelf, die toen de VL.SM. in de zeldza me
ZWARTE kleur moesten beoordelen en ze nooit in deze kleurslag hadden
gefokt, sloegen de bal rege lmatig mis. Hier was echt souplesse nodig! Frans
Bergmans heeft jaren zijn best gedaan en hij was geslaagd om goede zwarte
naar voor te brengen.
Jedoch werden de zwarte soms gedrukt, voor de k leur, alhoewel…..ikzelf
durfde ze drukken voor hun gebrek aan ADEL, GROF ?
Te weinig MEEUWDUIVENKARAKTER ?
Voor sommige leken of fokkers was de kleur voor de meeuwduiven veel minder
van belang, maar… vergis U niet. Ook bij de meeuwduiven moet de kleur perfect
zijn.
Zie eens naar de Oudduitse en zeker de Akeners, ze lfs de OHoll. Meeuwen.
De VL.SM. hebben een delicate kopbelijning, ooginplanting en speciale
kuifvorming, die ons RAS echt rassig en edel maakt. Nu terug naar mijn wens
om opnieuw de zwarte VL.SM. te maken, want ze zijn er niet meer o f toch?
waar?
Ik bekwam in 08-201 0 een 1-0 te kleine zwarte OHM. Prima borst en kort, volle
dikke onderbek!
Kleur redelijk, slechte vleugeltekening, kop uiteraard wat vol, goede ogen en
randen, kuif te hoog, maar zakt in het nageslacht ( ervaring ). Op een
duivenmarkt in NL – ANTONIS- NIJMEGEN kocht ik een 0-1 VL.SM. zonder
ring, oud? Ja…. zij was zwartroodbronskleurig, vitaal, schuw. Het was al 09201 0 en gekoppeld aan de 1 -0 OHM was een flop. Geen paring mogelijk. De
zogezegde 1 -0 was dusdanig agressief ( nog meegemaakt ). Dan overal gevraagd,
gemaild, gebeld, bijna te voet naar Scherpenheuvel gegaan, geen zwarte te
vinden in ons vaderland. Totdat ik van de nestor in de VL.SM fok dhr. DEBUCK
Remi uit Merelbeke bericht kreeg dat hij een toevallige duivin had gefokt die
bijna zwart was. Hij kon ze niet gebruiken.
Onze onvolpre zen Rik Leten heeft me deze duivin meegebracht van op het
keurderscongres in april dit jaar. Ik was zeer tevreden. Het is een goede en
bijna zwart! Het was gratis zegde Rik. Remi wilde wel een paar goede zwarte
jongen.
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Ik doe dit, Remi, maar gezien onze ouderdo m zou dit wel eens kunnen
tegenvallen. En het begin viel al FEL tegen: namelijk de kleine OHM duiver werd
een duivin ?? ook meegemaakt? Wat kunnen de vrouwen ons toch misleiden…..
Daar zat ik al met drie duivinnen…. Zou ik paren met geel, met rood? Dunkleur
onbestaand, neen dacht ik, dit is tijd en geld verspild. Ik heb nog weinig tijd
want ik ben 70 en wil in 201 2 “iets“ laten zien; ik moet een 1 -0 zwarte vinden,
paren met oudduitse en akeners it is…..long way. Dat ook niet. Totdat ik bij een
importeur – e xporteur kwa m in SCHRIEK alwaar ik een 1 -0 zeer goede zwarte
LUZERNER SCHILD als bij wonder kon kopen. Hij was gladbenig, had te weinig
vulling voor luze rner, uiteraard geen jabot. Wij weten dat dit zwitsers ras me t
meeuwduiven is gemaakt vanaf 1 920. Hij had een prima VL.SM. kop, prima kuif,
prima borst en zelfs p rima tekening en ideale kleur. Deze echte 1 -0 gepaard
aan Remi zijn duivin.. en… ik heb reeds 2 grote zelfstandige jongen, goed in vele
onderdelen, maar bijna geen jabot ( te verwachten gezien jabot recessief ).
Toch zeer goed fok materiaal voor 2012. De duivin van Remi heeft opnieuw 2
eieren. Spijtig voor de twee andere oude duivinnen, geen 1 -0 en omparen doe ik
de gladbenige Luzerner niet, te riskant dit eerste jaar, liever twee, hopelijk
vier jongen in de hand, dan tien in theorie. En zo boeren we maar verder.
Met de beste groeten
Ivo Hanssen
06-2011
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GEWONNEN CLUBPRIJZEN
in het
TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2010/ 2011

JUBILE UM C LUBS HO W b ij “ C HAM P IO N S HO W”
( NBS Bond s s h ow )
20 t/m 22 januari 2011 te Nieuwegein
keurmeeste rs: M.B. Treffers, Th.C.M. Werkhoven en R.A.M. Joosten
ingezonden:
75 Italiaanse Meeuwen, 4 Akener Lakschildmeeuwen,
30 Oud Duitse Meeuwen, 4 Oud Oosterse Meeuwen,
4 Barbarisi Meeuwen, 7 Afrikaanse Meeuwen, 5 Anatolische
Meeuwen, 4 Duitse Kleurstaart Meeuwen, 1 8 Satinetten en
1 6 Blondinetten
#

#

1.

NBS-plaquette voor de fraaiste middensnavelige Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
NVSK-plaquette voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw:
M.B. Treffers met een jonge zwartbonte Afrikaanse Meeuw duivin, 97 pnt.

8.

Fraaie ets voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw:
M.B. Treffers met een jonge zwartbonte duivin, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Satinette:
G. de Vries Jr. met een jonge bruingezoomde duivin, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette:
J. Verlaat met een jonge blauwgeschubde duivin, 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. Van Dijk met een oude zwartschild duivin, 95 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw:
G. van Mierlo met een jonge blauwschild zwartgebande doffer, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.

9.

Bovenstaande wisselprijzen 1 -8 zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal.
De winnaar ontvangt een herinneringsprijs: een fraaie rastekening.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1 0.
11.
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.

€ 20,- voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met Italiaanse Meeuwen met 386 punten
€ 20,- voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen:
M.B. Treffers met Afrikaanse Meeuwen met 384 punten
€ 1 0,- voor de fraaiste middensnavelige Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
€ 1 0,- voor de fraaiste kortsnavelige Meeuwn:
M.B. Treffers met een jonge zwartbonte Afrikaanse Meeuw doffer, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of dun:
M.B. Treffers met een zwarte doffer jong, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren:
M.B. Treffers met een witte duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd:
G. de Vries Jr. met een bruingezoomde duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit:
T.J.A. Rijks met een blauw witgebande duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette overige geschubde kleuren (spiegelst.):
T.J.A. Rijks met een blauwgeschubde duivin oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin,rood, geel of dungez.:
J. Verlaat met een zwartgezoomde doffer jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteit: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette ov.geschubde kleuren (spiegelst.):
J. Verlaat met een blauwgeschubde duivin 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 doffer jong, 93 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 ijskleurig zwartgebande duivin jong, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur:
J.D. van Doorn met een roodzilver gebande doffer oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur:
J. Voncken met een geelzilver gebande duivin oud, 96 pnt.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
47.
47.
47.
47.
47.
47.
47.
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€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw doffe r:
Comb. Van Dijk met een zwarte doffer jong, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw duivin:
Comb. Van Dijk met een zwarte duivin oud, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw:
T.E. Westerhuis met een zwarte duivin jong, 95 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 jong, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin:
G. van Mierlo met een blauwschild zwartgebande duivin oud, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur:
C.J. Smit met een zwartschild doffer jong, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur:
C.J. Smit met een zwartschild duivin oud, 95 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 roodschild duivin oud, 96 pnt.
Herinneringsprijs T. Kooistra voor de fraaiste Oosterse Meeuw:
G. de Vries Jr. met een bruingezoomde Satinette duivin jong, 96 pnt.
Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid: n.t.
€ 7,50 ter vrije keuze keurmeester per 1 0 dieren; winnaars mogen geen
winnaar zijn van ereprijzen 1 t/m 45:
R.A.G. Voncken met een ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw doffer
oud, 95 pnt.
R.A.G. Voncken met een ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw duivin
oud, 95 pnt.
K. Joustra met een roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer jong,
95 pnt.
J. Voncken met een geelzilvergebande Italiaanse Meeuw duivin jong,
95 pnt.
J.D. van Doorn met een blauwgekraste Italiaanse Meeuw duivin oud, 95 pnt.
J.D. van Doorn met een roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer, oud,
95 pnt.
G. de Vries Jr. met een blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer oud, 96 pnt.

47.
47.
47.
47.
47.
47.
47.
47.
47.

48.

Comb. Van Dijk met een blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw duivin
jong, 95 pnt.
M. van Uden met een roodschild Barbarisi doffer oud, 95 pnt.
M.B. Treffers met een witte Afrikaanse Meeuw doffer oud, 95 pnt.
M.B. Treffers met een zwartbonte Afrikaanse Meeuw duivin oud, 95 pnt.
G. de Vries Jr. met een bruinzilver witgebande Satinette doffer oud, 95
pnt.
G. de Vries Jr. met een bruingezoomde Satinette doffer oud, 95 pnt.
J. de Jong met een blauwgeschubde Blondinette doffer oud, 96 pnt.
J. Verlaat met een bruinzilvergeschubde Blondinette duivin jong, 94 pnt.
D. van der Spek met een bruingezoomde Oud Oosterse Meeuw Satinette
doffer jong, 94 pnt.
Spiegel met ingegraveerde rastekening van het winnende dier:
- M.B. Treffers met een zwartbonte Afrikaanse Meeuw doffer jong, 97 pnt.
- G. de Vries Jr. met een bruingezoomde Satinette duivin jong, 96 pnt.
- J. Verlaat met een blauwgeschubde Blondinette duivin jong, 96 pnt.
- G. van Mierlo met een blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer jong, 97 pnt.
- J.D. van Doorn met een roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw doffer jong,
97 pnt.

T en to o n stellin g en m et NBS - E rec ertif ic aten
Onderstaande prijzen:
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 kortsnavelige Meeuwen
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen
(voorheen aanmoedigingsprijzen) zijn te winnen op die tentoonstellingen waar de
NBS haar Erecertificaten uitlooft. Minimum predikaat 93 pnt.
Sierduivenshow Zuid-Nederland 5 t/m 7 nov. 2010 te Loon op Zand
Keurmeester: R.A.M. Joosten en T.J.A. Rijks
Ingezonden:
23 Italiaanse Meeuwen, 9 Oud Duitse Meeuwen, 6 Afrikaanse
Meeuwen, 6 Oud Oosterse Meeuwen en 3 Oosterse Meeuwen
49. J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
49. niet uitgeloofd
50. M.B. Treffers met een jonge witte Afrikaanse Meeuw duivin, 97 pnt.
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Friesche Sierduiven Club 5 t/m 7 november 201 0 te Leeuwarden
Keurmeesters: G. Simonis en S. Liebich (Dld.)
Ingezonden:
21 Italiaanse Meeuwen, 43 Oud Duitse Meeuwen en
1 0 Oosterse Meeuwen
49. K. Joustra met een oude roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
49. W. Smit met een jonge witte Oud Duitse Meeuw duivin, 95 pnt.
49. G. Meijer met een oude zwartschild Oud Duitse Meeuw duivin, 95 pnt.
49. niet uitgeloofd

Delta-Show 1 2 t/m 14 november 201 0 te Vlissingen
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden:
33 Italiaanse Meeuwen
49. J.D. van Doorn met een jonge ijskleur zwartgebande Italiaanse Meeuw
doffer, 96 pnt.
49. J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
E.Z.H.S.V.-Show 12 t/m 1 4 november 2010 te ‘ s-Gravenhage
Keurmeester: T.J.A. Rijks
Ingezonden:
1 4 Italiaanse Meeuwen, 6 Akener Lakschildmeeuwen,
3 Anatolische Meeuwen, 3 Duitse Kleurstaartmeeuwen en
1 9 Oosterse Meeuwen
49. R. Voncken met een oude ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw duivin,
96 pnt.
W.C.M. van Zijl met een jonge zwartgezoomde Satinette doffe r, 97 pnt.

Keistadshow 24 t/m 27 november 2009 te Amersfoort
Keurmeester: W.C.M. van Zijl
Ingezonden:
41 Italiaanse Meeuwen, 4 Hamburger Sticke Meeuwen, 5 Oud
Oosterse Meeuwen, 4 Afrikaanse Meeuwen, 5 Oud Duitse
Meeuwen en 1 Oosterse Meeuw
49. G.C.M. van Duivenvoorde met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse
Meeuw duivin, 95 pnt.
49. K. Joustra met een oude roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
95 pnt.
49. K. Joustra met een jonge roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw duivin,
95 pnt.
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Limburgse Sierduivenfokkers Club 4 december 2010 te Elsloo
Keurmeesters: G. Simonis en M.B. Treffers
Ingezonden:
20 Italiaanse Meeuwen, 6 Afrikaanse Meeuwen en
21 Oosterse Meeuwen
49. J. Voncken met een jonge geelzilver gebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
50. W.C.M. van Zijl met een jonge zwartgezoomde Satinette doffe r, 96 pnt.
50. W.C.M. van Zijl met een oude bruingezoomde Satinette duivin, 97 pnt.

Noordshow 6 t/m 8 januari 2011 te Zuidlaren
Keurmeesters: J.J. van de Siepkamp en G. de Vries Jr.
Ingezonden:
72 Italiaanse Meeuwen (inclusief jeugdafdeling) en
11 Oud Duitse Meeuwen
49. J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw
duivin, 96 pnt.
49. J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw duivin,
97 pnt.
49. Comb. The Pigeon met een oude blauwzilver gekraste Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.

107

INZENDINGEN van VIERTALLEN op de Clubshow
Champion Show te Nieuwegein – 20-22 januari 2011

Middensnavelige Meeuwen

1-0 oud 0-1 oud
Inzender

1-0
jong

0-1
jong

punten

rang

totaal

orde

J.D. van Doorn

96

96

97

97

386

1

S.U. Blik

94

94

X

92

X

-

952

95

94

94

378

5

Comb. Hoevelaken

X

X

94

94

X

-

W. Martens

95

95

93

96

379

4

K. Joustra

94

X

95

92

X

-

J.C. Verhage

X

X

94

94

X

-

J. Voncken

94

96

94

95

379

4

Comb. Van Dijk

93

95

94

95

377

6

C.J. Smit

93

95

94

94

376

7

W.H. Slikboer

X

X

92

92

X

-

G. de Vr ies Jr.

96

95

95

95

381

3

G. van M ierlo

95

96

97

95

383

2

D. van der Spek

X

X

94

92

X

-

M. van Uden

96

X

X

92

X

-

R.A.G. Voncken

11 9 middensnavelige Meeuwen werden door 1 5 liefhebbers ingezonden,
(waarvan 3 helaas geen lid)
J.D. van Doorn is met 386 punten de winnaar!
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Kortsnavelige Meeuwen
1-0

0-1

1-0

0-1

punten

rang

oud

oud

jong

jong

totaal

orde

M.B. Treff ers

95

96

97

96

384

1

T.E. Westerhuis

94

96

94

95

379

4

T.J.A. Rijks

95

96

93

96

380

3

G. de Vr ies Jr.

95

X

X

96

X

-

W.C. van Zijl

X

94

94

94

X

-

Th.C.M. Werkhoven

X

X

X

93

X

-

J. de Jong

95

92

94

93

374

5

J. Verla at

95

95

96

96

383

2

Inzender

Slechts 34 kortsnavelige Meeuwen werden door 8 liefhebbers ingezonden
M.B. Treffers is met 384 punten de winnaar!
De beide winnaars J.D. van Doorn met een zeldzaam hoge puntenscore
van 386 punten en M.B. Treffers met 384 punten,
ieder met de prijs van € 20,-, hartelijk gefeliciteerd!
G. de Vries Jr.
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Prijzen Clubshow 2010 te Lint
Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduivenclub” 2010
(foto : min 4 dieren/ras & clubleden)
Oud Duitse meeuw
Neven Yves
Italiaanse meeuw
Van Camp Jef
Gentse meeuw
Cuyvers Louis
Blondinet
Deglein Jean
Satinet
Kerkhofs Luc
Luikse Meeuw
Beirens Dirk
Akener Lakschildmeeuw Jacquet Francis
Afrikaanse Meeuw
Janssens Jef
Luikse Barbet
De Buck Marc
Antwerpse Smierel
Van den Bogaert R.
Vlaanderse Smierel
Jacquet Francis

Blauw zwartgeband
Ijskleur geband
Wit
Bruingezoomd
Zwartgezoomd
Rood
Zwart
Wit
Rood gekrast
Roodzilver gekrast
Blauw zwartgeband

MJ
VJ
VO
MO
MJ
VJ
VJ
MJ
VJ
MJ
VO

96
96
97
96
96
96
95
95
95
96
96

3767
521 2
2474
7603
2656
7703
2152
2880
3930
3221
141 8

Wisselprijs Beste Kortsnavelige meeuw
(te innen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 KERKHOFS Luc
2009 DE VRIES Geert jr.
2010 KERKHOFS Luc

Wisselprijs Beste Middensnavelige meeuw
(te winnen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 VAN CAMP Jef
2009 VAN CAMP Jef
2010 CUYVERS Louis

Diversen
1. Prijs geschonken door dhr. Jef CROES voor de beste Blondinet: Jean Deglein
2. Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Antwerpse
smierel: Roland Van Den Bogaert
3. Prijs geschonken door dhr. Free HASSELMAN voor de beste Italiaanse
meeuw: Jef Van Camp
4. Prijs geschonken door dhr. Ivo HANSSEN voor de beste Luikse Barbet:
Marc De Buck
5. Prijs geschonken door dhr. Luc KERKHOFS voor de beste Oud Duitse meeuw:
Yves Neven
6. Prijs geschonken door dhr. Frans BENSEL voor de beste Satinet:
Luc Kerkhofs
7. Prijs geschonken door dhr. Jan JACOBS voor de beste Gentse meeuw:
Louis Cuyvers
8. Prijs geschonken door dhr. Koen Simoens voor de beste Vlaanderse smierel:
Francis Jacquet
110

Prijzenschema voor het
Tentoonstellingsseizoen 2011 / 2012
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

9. Fraaie tekening in lijst van het ras voor bovenstaande wisselprijzen
1 0. € 20,00 voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen
11. € 20,00 voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen
1 2. € 10,- voor de fraaiste middensnavelige Meeuw
1 3. € 10,- voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw
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
(bij minimaal 40 inzendingen: voor oud èn jong)
29. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin
(bij minimaal 40 inzendingen: voor oud èn jong)
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30. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw andere kleur, doffer
31. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw andere kleur, duivin
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 andere kleur, doffer
39. € 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw andere kleur, duivin
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. € 5,00 voor de fraaiste Oud-Oosterse Meeuw
46. Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid

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 Nieuwegein is voldaan.

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar
NBS erecertificaten worden uitgeloofd
47. € 5,00 voor het fraaiste dier per 1 5 kortsnavelige Meeuwen
48. € 5,00 voor het fraaiste dier per 1 5 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 spec iaalclubs.
Prijzen welke na 2 jaar niet zijn afgehaald, vervallen a an de club
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Prijzenschema & uitnodiging voor het tentoonstellingsseizoen
2011/2012

Jubi leumshow op 3 en 4 december
2011 ondergebracht bi j “De
Luxedui f” te Li nt.
Feestavond op 3 december vanaf 1 8.00
uur
in
Hotel
“De
Basiliek”,
Trooststraat 20-22 te 2650 Edegem
0032/34570017 hotel@debasiliek.be
http://www.debasiliek.be/
Tijdens deze avond zal er een pre sentatie betreffende meeuwduiven worden
getoond aan de hand van foto’ s uit ons eigen archief en foto’ s uit het rijke
duivenarchief van Dick Hamer!
Een 4 gangenmenu zal worden aangeboden aan de prijs van € 25,00. Tevens is er
de mogelijkheid tot overnachting aan volgende prijzen: eenpersoonskamer:
€ 62.00; dubbelkamer: € 82.00.
Volgende prijzen worden ter beschikking gesteld aan alle inzenders van
meeuwduiven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Een foto met vermelding “raskampioen 2011” voor ieder meeuwduivenras
indien minimum 4 dieren per ras zijn ingeschreven.
Wisselprijs voor de beste kortsnavelige meeuw.
Wisselprijs voor de beste middensnavelige meeuw.
Naturaprijs voor het 2 e beste dier van ieder meeuwduivenras.
Naturaprijs voor het 3 e beste dier van ieder meeuwduivenras.
Een herinneringsgeschenk ter ere van ons 25-jarig jubileum aan iedere
inzender van meeuwduiven.
Miniatuur duiventil voor de beste kort- en middensnavelige meeuw geschonken
door Leunis Davidse.
Iedere meeuwduif met 96 punten 2,50 € en iedere meeuwduif met 97 punten
5,00 €. (prijs nr. 8 is voorbehouden aan leden van de Vlaamse en
Nederlandse Meeuwduivenclub in regel met het lidgeld 2011)

De “Antwerpse smiere lcub” is eveneens bereid haar clubshow onder te brengen
bij “De Luxeduif”, zodat inzenders en be zoekers zich mogen verwachten aan,
zowel kwantitatief als kwalitatief, het beste wat België te bieden heeft.
Voor deelname aan deze feestavond kunt u terecht bij de secretaris van de
Vlaamse Meeuwduivenclub: Luc Kerkhofs, Maastrichtersteenweg 234 te 3770
Riemst 0032/1 2455075 kerkhofs.honinx@gmail.com
Voor overnachting in hotel Basiliek: rechtstreeks contact opnemen met he t
hotel.
Voor deelname aan onze clubshow kunt u terecht bij de secretaris van de
Luxeduif: Koen Druyts, Waarloossteenweg 26 2570 Duffel 0032/15317194
koen.druyts@skynet.be

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 op 5
en 6 november 2011;
•
Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land
van Aalst te Merelbeke op 22 en 23/1 0/2011;
•
Limburg: De Rasduif te Houthalen op 5 en
6/11 /2011 ;
•
Brabant: De Pajottenlanders te Affligem op
25, 26 en 27/11/2011;
•
Nationale Wedstrijden te Ath op 21 en
22/01 /2012.
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Ledenlijst M eeuwenclub Nederland per 1 augustus 2011

A.M. van Akker

Dahliastraat 13
5342 BE Oss
t: 06-25304802

Italiaanse Meeuw

Werner Assmus

Sachsenhäuser Landwehrweg 90
D 60599 Frankfurt/Main – 70
Duitsland
t: 0049 – 69 683119
e: w.assmus@assmus-gmbh.de

Afrikaanse Meeuw

H. van B eek

Akerdijk 104
1175 LJ Lijnden
t: 06-23032115

Oud Duitse M eeuw

H. Bergma n

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

Oud Duitse M eeuw

A.J. Beugelink

Prieswijk 67
7916 RP Elim
t: 06 - 12860676

Satinette
Blondinette

Edward Bogaerts

Schaliehoevelaan 49
B 2530 Boechout
t: 0032- (0)3 4553414
e: edward.bogaerts@skynet.be

Turbiteen

A. Bood

Zeilenmakersstraat 2
1551 AA Westzaan
tel: 075 - 6214075

Jos Bruggelin g

Middelbroekweg 116
2675 KH Hons elersdijk
t: 0174 – 620935
e: jbruggeling@kabelfoon.nl

Blondinette
Satinette

Feijzi Ciplat

Fultonplein 5
5621 EV Eindhoven
t: 06 - 14906222

Blondinette
Satinette
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Comb. “The Pigeon”

Oude Doesburgs eweg 77
6901 HH Zevenaar
t: 0316 - 330296

Oud Duitse M eeuw

H. van Deurs en

Menninckstraat 99
2583 BM ’s-Gravenhage
t: 070 - 3523606

Afrikaanse Meeuw

D.C.J. van Doorn

Torentrans 58
4336 JS Middelburg
t: 06 - 21630205
e: dvan_doorn @hotmail.com

J.D. van Doorn

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

Italiaanse Meeuw

H.J. Duijn

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

Italiaanse Meeuw

R. van Dijk

Veluwemeer 246
3446 JD Woerden
t: 06 – 14758677
t: 0348-745224
e: info@vandijkie.com

Oud Duitse M eeuw
Akener Lak.Meeuw

W. van Dijk

Tulpstraat 9
3442 BK Woerden
t: 0348 – 419159

Oud Duitse M eeuw

M.P.H. van Esch

Anemoon 1
5071 GP Udenhout
t: 013 - 4684533

J.G.M. Hartma n

Heilige Staf 6802
6601 SW Wijchen
t: 026 - 3255288

H. van H elden

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

Satinette
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G. Hoornv eld

Amelandlaan 39
8443 BV Heer enveen
t: 0513 - 631742

Italiaanse Meeuw

T. Hummel

Zandlaan 26
7833 LA Nieuw Amsterdam
t: 0591 - 551086

Akener Lak.Meeuw

Jan Ja cobs

Zonneken 10
B 9100 Sint Niklaas
t: 0032-3 7777561

Satinette
Blondinette
Vizor

W. Janssen

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

Satinette
Blondinette

Jef Janssens

Waterheidestraat 48
B-2300 Turnhout
t: 0032 (0)486 - 024780

Afrikaanse Meeuw

Jan de Jong

Brinckerinckstraat 60
2531 VE ’s-Gravenhage
t: 070 – 3803248
e: j.de. jong1@ziggo.nl

Blondinette

K. Joustra

Boslaan 13
9255 JG Tijtsjerk
t: 06 - 55714658

Italiaanse Meeuw

M. Kiestra

Tijnjedijk 57
8936 AC Leeuwarden
t: 058 – 2882622
e: m.kiestra@chello.nl

Oud Duitse M eeuw

M.C. Konings

Edisonstraat 20
4702 NC Roos endaal
t: 0165 - 544370

A.J. Man in ’t Veld

Buizerdlaan 39
4131 CR Vianen
t: 0347 - 375656

Oud Duitse M eeuw

A.F.M. Manders

Lochtstraat 15 A
B-3940 Hechtel
t: 06 - 23416834

Blondinette
Satinette
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W. Martens

De Flinten 20
7958 RZ Koekange
t: 0522 - 442284

Italiaanse Meeuw
Oud Duitse M eeuw

J. Meeks

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

H. Mertens

Kempenweg 19
6125 AA Obbicht
t: 046 – 4855196
e: mertens3@home.nl

C.A. Meijer

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

G. Meijer

Westerhoog 7
1679 GS Midwoud
t: 022 – 9202177

Satinette
Blondinette
Oud Duitse M eeuw

G. van M ierlo

Polstraat 11
6942 VK Didam
t: 0316 - 224387

Oud Duitse M eeuw

Kl. Nicolaij

Nonnestrjitte 2
8711 CP Workum
t: 0515 - 541971

H.M. Nissen

Horstweg 201
5928 ND Bler ick - Venlo
t: 077 - 3829113

Satinette

T. Nosl isu

Schubertstraat 18
8031 ZD Zwolle
gsm: 06 - 26384615

Satinette
Blondinette

H. Nijenbrink

Bultsweg 273
7532 XE Enschede
t: 053 – 4302846

Satinette

P. van Offeren

Kanaaldijk 24
9493 TE De Punt
t: 06 – 30156676
e: p.va noffer en@xs4all.n l

Blondinette

Satinette
Blondinette
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Old Ger man Owl Club

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

J. Oord

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

Oud Duitse M eeuw

R. Oving

Kooiweg 5
9761 QJ Eelde

Oud Duitse M eeuw

T.J.A. Rijks

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

Satinette
Blondinette

C.J.M. Scheenaart

Einsteinstraat 79
1433 BD Kudelstaart
t: 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
t: 030 - 6064308

Akener Lak.Meeuw

G. Simonis

J. van Stolbergla an 305
2595 CH 's-Gravenhage
t: 070 – 3825856
e: gerardsimonis @cs.com

Satinette

H. Smeets

Vliegenstraat 90
6241 CJ Bunde
t: 043 – 3640447
e: comb.smeets@home.nl

Blondinette

C.J. Smit

Raadhuisstraat 30
1484 EP Graft de Rijp
t: 0299 - 673560

Oud Duitse M eeuw

W. Smit

Finnen 16
9269 TC Veenwouden
t: 0511-477472

Oud Duitse M eeuw
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W. Soeteman

Rijksstraatweg 101
7231 AD Warnsveld
t: 0575 - 522250

Oud Duitse M eeuw

D. van der Spek

Rietzangerstraat 10
2623 LW Delft
t: 06 – 42117394
e: dvanderspek@wanadoo.nl

Akener Lak.Meeuw

J. Suk sr.

Auke Stellingwerfstraat 33
8921 NV Leeuwarden
t: 058 - 2153620

Hamburger Sticken

Franz Thomas

Bosberg 58
6464 HG K erkrade
t: 045 - 5451984

Oud Duitse M eeuw

M. Treff ers

Heemraadstraat 36
5165 VW Waspik
t: 0416 - 313038
e: mbtreff ers@home.n l

Afrikaanse Meeuw

Martin van Uden

Jekerstraat 11
5215 GR ’s-Hertogenbosch
t: 073 - 6890322

Vlaanderse Smierel
Barbarisi Meeuw

Ahmet Viijozi Una l

Veluwelaan 61
5628 AC Eindhoven
t: 06 - 34925355

Blondinette
Satinette

C. Veenvl iet

De Delle 83
7609 CE Almel o
t: 0546 - 814000

Satinette

C.A.M. Verdaasdonk

Ferdinandstraat 22
4571 AP Axel
t: 0115 – 564622
e: connydeij@zeela ndnet.nl

J.M. Verdeuzeldonk

Hoofdstraat 10 B
5808 AT Oirlo
t: 0478-571957

Satinette
Blondinette

Rocco Verhage

Zeewijksingel 35
4388 EN Oost-Souburg
t: 06 - 55738697

Italiaanse Meeuw
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J. Verla at

Beatrixlaan 18
Blondinette
1661 BN De Weere
t: 06 – 20211051 / 0229 - 850324
e: jar noen olga@quicknet.nl

J. Voncken

Elkenraderweg 9
6321 BK Wijlre
t: 043 - 4503189

Italiaanse Meeuw

Roger Voncken

Pleistraat 18
6369 AJ Simpelveld
t: 045-5445733

Italiaanse Meeuw

G. de Vr ies Jr.

Goutumerdijk 20
9084 AE Goutu m
t: 058 – 2883391
e: g.vriesjunior@chell o.nl

Satinette
Oud Duitse M eeuw

Th.C.M. Werkhoven

Hoog Geldrop 120
5663 BH Geldrop
t: 040 – 2851709
e: werkit@onsbrabantnet.nl

Satinette

T.E. Westerhuis

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

W.C.M. van Zijl

Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
t: 0174 – 247462
e: wvanzijl@ca iway.nl
-------------------
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Satinette
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ADRIAANSE Gerard

Trompstraat 25
NL 4335 AT Middelburg
tel.: 0031-118 634587

BEIRENS Dirk

Nerenbroekstraat 5
9420 Erpe-Mere
tel.: 053/803774

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

COPPENS Freddy

Ternatsestraat 86
1790 Essene
tel.: 02/5822024

Oud-Duitse Meeuw

CORNELISSEN Pa ul

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

Vlaanderse Smierel

Luikse Meeuw
Luikse Barbet
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CROES Jef

Kruisstraat 15
3590 Diepenbeek
tel.: 011/32.11.83

CUY VERS Louis

Larumseweg 56
Gentse Meeuw
2440 Geel
Vlaanderse Smierel
tel.: 0478/461380
Antwerpse Smierel
e-mail: l odewijk.cuyvers@tel enet.be

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
Italiaanse Meeuw
9880 Aalter
tel.: 09/374.07.03
e-mail: goedel evandurme@hotmail.com

HANSSEN Ivo

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

Vlaanderse Smierel

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.

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

MANDERS Ad

Lochtstraat 15 A
3940 Hechtel
tel.: 0032111/766159
e-mail: manders.ect@gmail.c om

Satinet
Blondinet

Satinet
Blondinet
Vizor
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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

PARIDAEN Pet er

Stationsstraat 247
8020 Oostkamp
tel.: 0494-580277
e-mail: peterparida en@skynet.be

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

SPAEPEN Jan

Bergenstraat 23
2480 Dessel
tel.: 014/378956
e-mail: janspaepen @msn.com

Vlaanderse Smierel
Antwerpse Smierel

STRUY F Roger

Hovenierstraat 1C
2280 Grobbendonk
tel.: 014/51.73.57
e-mail: rogerstruyf@skynet.be
Duffelsesteenweg 57
2547 Lint
tel.: 03/455.73.08
e-mail: jozef.vancamp@skynet.be

Gentse Meeuw

VAN CAMP Jozef

Vlaanderse Smierel
Italiaanse Meeuw

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 DROOGENBR OECK Lars

Opgeëistenstraat 48
Luikse Meeuw
9470 Denderleeuw
tel.: 0477/482071
e-mail: kippenboer93@hotmail.com
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VAN KERCKHOVE N Conny

Bospleinstraat 12
Akener Laksch. M.
2235 Hulshout
tel.: 0496/894515
e-mail: c onnyvankerckhoven@tel enet.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

WEY NS Jo

Collegestraat 43
2300 Turnhout
tel.: 014/419066
e-mail: jo.weyns@telen et.be

Afrikaanse Meeuw
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