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Voorwoord 2012
Het is weer zo na, het lijkt wel als je ouder wordt dat de jaren stee ds snelle r
gaan.
Ik hoop dat de fok u dit jaar die mooie waar u al jaren op wacht heeft
gebracht. De geluiden om me heen zijn heel verschillend dit jaar. Maar over het
geheel zijn er toch wel vee l jonge duiven gefokt. En dat is fijn want dan kan je
weer selecteren en met de beste doorgaan.
Het afgelopen jaar was rustig in de club, hoogtepunt voor de kortsnavels was
Aschersleben Duitsland. Daar waren heel veel meeuwen bijeen gebracht.
Ongeveer 800 stuks wat natuurlijk een fantastisch aantal is. Diverse leden
hadden daar ingezonden en deden mee om de grote prijzen. Vooral Huub
Mertens deed dat top, Huub nogmaals van harte.
Onze eigen clubshow bracht hetzelfde als het jaar ervoor dus vee l
middensnavelige meeuwen. Hier speelt Han op het moment alle s weg met he le
mooie Italiaanse meeuwen. Ik hoop dat er dit jaar voor he m toch we l mee r
concurrentie komt. De volhouder bij de Akener lakschilden, Comb. Van Dijk,
pakte het andere erecertificaat met een hele mooie zwarte duivin. Verder valt
op dat er genoeg Oud Oo sterse meeuwen worden ge fokt, je ziet e r overal we l
wat maar ze weten de weg naar Nieuwegein nog niet te vinden. De Barbarisi
meeuwen van Martin van Uden gaan er ook steeds fraaier uitzien en verdienen
echt meer aandacht en vooral een paar fokkers erbij.
Bij de kortsnavels mooie witte Afrikanen van Martin Treffers, fraaie Oosterse
van Geert de Vries die duidelijk weer aan de weg timme rt. Maar hier blijven
teveel fokkers weg en dat is niet gepast op de Bondsshow. Iedereen zegt dat
we die moeten steunen maar in de praktijk zijn dat ieder jaar dezelfde mensen
en dat is jammer.
Met de standaards van de Europese gaat het allemaal niet zo vlot op he t
mo ment. Hier zijn de Engelsen wakker geworden en roeren zich nu. Wat dat
allemaal gaat brengen weet ik op het mo ment echt niet. Ik en ook u moeten er
niet wakker van liggen, we hebben nu een prima standaard en we gaan ze toch
niet anders keuren. Er verandert dus niets. In de overige rassen zijn er wel
vorderingen maar dat zal wel ter sprake komen in Haus Dϋsse.
Zoals het er nu voor staat gaat dit jaar ons feestje plaats vinden op de SZN
show te Loon op Zand. Daar zal in het eerste weekend van november de
clubshow zijn van de Europese meeuwenclub, dit is dus de kortsnavelige club.
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Wij hebben in onze speciaalclub echter meer middensnave lige rassen. Net als
bijvoorbeeld in Frankrijk en België. Wij hopen dat er veel van die duiven worden
ingezonden op SZN. Het moet een echte meeuwen manifestatie worden. Heel
blij zijn we met de me dewerking van de andere meeuwenclubs. Zowel voor de
kort- als de middensnavels zal er een fraai prijzenpakket zijn. We maken daar
geen verschil in. Ik hoop alleen dat iedereen een paar dieren zal inzenden.
Tot slot nog dit, het blijkt dat er dit jaar weer erg veel vraag is uit het Midden
Oosten naar onze duiven. Dat is soms wel fijn maar houdt alstublieft de bete re
dieren in de vereniging. Er is straks weer vraag: “heb jij nog wat”, en als alle s
dan al weg is doen we daar geen goed aan. Houd de betere in de club.
Ik hoop u allen te zien op Loon op Zand en bewaar een paar dieren voor de
clubshow in Nieuwegein.
Wim van Zijl.

Voorwoord Meeuwduiven bulletin 2012
Voor de tiende maal schrijf ik nu het voorwoord voor deze ge meenschappelijke
uitgave van het gegeerde “Meeuwduivenbulletin.”
Eigenlijk is het voor mij de elfde keer, het voorwoord was zo goed als klaar
toen ik van Luc Kerkhofs het onthutsende bericht doorgestuurd kreeg dat onze
oud-voorzitter Ivo Hanssen overleden was. Ik he b Ctrl a en delete gedaan. En
herbegin.
In onze statuten staat bij doel: het uitwisselen van kennis en ervaringen bij het
kweken, het houden en elk ander gebied van meeuwduivenrassen, alsook
bijstand en advies te verstrekken aan beginnende fokkers; alsook het
onderhouden van vriendschappelijke relaties onder de aangesloten leden.
Wel Ivo was het boegbeeld om de ze doelstelling uit te dragen. Je kon aan hem
niets verkeerds vragen en steeds had hij wel iets zitten om iemand vooruit te
helpen. Hij was een man met een enorme kennis en doorzicht als het er op
aankwam iets te introduceren was hij er als de eersten bij om op zoek te gaan
naar het geschikte kweekmateriaal om zo de meeuwduivenliefhebberij een
nieuwe impuls te geven. Iemand die mee op de kar sprong kon steevast rekenen
dat Ivo voor een prijsje en dat was vaak €0.00 iets kon meenemen voor je.
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Hij kon thuis ook putten uit een enorme collectie rasduiven. Hij was een ware
duiven liefhebber en alle rassen hadden wel iets speciaals dat hem kon bekoren.
Zijn duivenhokken hadden vaak de indruk tegen overbevo lking aan te leunen.
Rassen kruisen om iets nieuws te brengen, hebben hem regelmatig ook succes
gebracht. Zo toonde Ivo een aantal jaren geleden op een jongdierendag zijn
pogingen om in de Vlaanderse Smiere l witbanden te creëren. Hij was er nog
niet, maar de weg was ingeslagen. Ik was toen bezig met de ongebanden en kon
het er toen niet bij nemen. Helaas is de ze eerste stap niet verder ge zet door
de mensen die het basismateriaal van Ivo mochten ove rnemen. Zo ben ik nu
opnieuw bezig met deze hercreatie. Ivo ik had je graag nog betrokken in mijn
opbouw, maar helaas, Jij bent het andere pad moeten inslaan.
Maar als we het over de creaties van Ivo hebben moeten we het niet zoeken bij
de meeuwduiven maar ove r ZIJN Limburse k raagduif. Deze verloren rasduif
was niet meer aanwezig in de sierduivenwereld en het is door I vo dat er nieuw
leven ingeblazen werd en er te rug parmantige structuurduifjes met de naam
Limburse Kraagduif mochten pronken.
Ivo we zullen je missen me t je steeds positieve ingesteldheid, je wijze raad en
al je welkome adviezen.
Ik besef maar weer eens dat, het tu ssen duivenliefhebbers niet in de eerste
plaats gaat om duiven, maar om de liefhe bbers die een “samen”- gevoel hebben,
wat Ivo zo sterk uitstraalde, in onze club en ver daarbuiten.
Als club gaan we verder en zoeken steun bij elkaar en bij ander clubs die een
zelfde doelstelling nastreven.
De liefhebberij van rasduiven mag dan wel op zijn retour zijn, wat niet wil
zeggen dat we in onze schelp moeten kruipen en bang afwachten.
We zoeken naar de toekomst, bouwen verder en zoeken steunpilaren om de
liefhebbe rij van (meeuw)rasduiven verder te zetten. Hierover later meer.
Dit bulletin zal weer ve len bekoren en dank zij de goede zorgen van Han, weer
een leuk en mooi stuk bijdragen aan de liefhebberij.
Free Hasselman
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De SZN show 2012 van 2 t/m 4 november
Deze show belooft dit jaar een hele speciale te worden. Er is een Europees
treffen van de kortsnavelige tuimelaars en voor ons nog belangrijker een
Europees treffen voor onze meeuwenrassen.
De Europese Meeuwenclub brengt
haar clubshow via ons onder. Kortweg
E.M.C, is een verzame ling van
kortsnavelige meeuwenrassen. Ieder
jaar is dit treffen in een ander land.
Verleden jaar in Duitsland waren er
ongeveer
800
ingezonden,
een
record. Nu zijn wij dus aan de beurt
om te laten zien wat we in Nederland
zoal fokken.
De SZN show is voor ons perfect
omdat we toch we l aan wat eisen
moeten voldoen, je moet rekening
houden
met
de
afstand
die
liefhebbe rs uit bijvoorbeeld Bulgarije moeten afleggen. Alles moet betaalbaar
blijven. Het hotel moet niet te veraf liggen. De show moet wat bieden. Nou dat
doet deze show zeke r. Er is veel verkoop aanwezig, de hal is goed verlicht en
bereikbaar en zeker niet onbelangrijk als er 2500 duiven zitten valt er veel te
zien. In pakweg 1 25 rassen. Waar zien we die nog in Nederland.
Op zaterdag is er bij voldoende belangstelling voor de partners nog een
programma naar een stad in de omgeving of zo. Maar dat is allemaal terug te
vinden op de site van SZN. Zaterdagavond is er een feestavond met bu ffe t
waar wij hopen dat veel mensen zich voor zullen aanmelden. Als alle s goed is
hebben we er zelfs live muziek bij. Want ik
hoop dat veel van onze leden erbij willen
zijn. Het hotel is niet duur en maar een paar
kilometer van de tentoonstellingshal. En een
gezellige avond met hee l veel liefhe bbers en
daardoor wie weet leuke contacten moet je
niet willen missen. Als de toezeggingen
gedaan verleden jaar in Duitsland worden
nagekomen hebben we een kans op duiven uit
meer dan 10 landen, echt Europees dus. De
Figurita club doet ook mee met zijn
clubshow en toezeggingen uit Duitsland.
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De Antwerpse Smierel Club gaat sa men met onze zuiderburen een fee stje
ervan maken. De Oud-Hollandse meeuwen club brengt een districtshow onder
en er zullen zeker Oud-Hollandse ko men uit Frankrijk gezien de goede
contacten die Klaas de With daar heeft. Hopen doen we ook op de Chinese
meeuwen club dat die ook uitpakken. Prijzen zijn er vooral in de vorm van geld
daar de meeste mensen dat gezien de huidige tijd wel prettig vinden.
Voor de fraaiste per keurmeester bij de
kortsnavelige rassen is er een hele mooie
vaan beschikbaar gesteld door de E.M.C.
Tevens zullen de keurmeesters daarna uit
de winnende dieren een eerste, tweede en
derde plaats kiezen.
Bij de middensnavels ze tten wij als
meeuwenclub een mooie prijs voor de
fraaiste per ras beschikbaar. En ook hier
gaan we een winnend trio aanwijzen.
Wij hopen dat het voor u allen voldoende
redenen mogen zijn om met uw dieren
aanwezig te zijn. Dit moet u niet missen.
Tot ziens op de SZN show.
Wim van Zijl

SZN – Loon op Zand
Vraagprogramma / inschrijfformulier / informatie:

website: http://szn.sierduif.nl
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Europees kampioen 1999 – 2000 – 2003
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 03/03/2012
aanwezig Jef Van Camp, Luc Kerkhofs, Jan Jacobs, Edward Bogaerts, Jean
Deglein, Freddy Coppens, Dirk Beirens, Louis Cuyvers, Henri Dreesen, Nico
Lauw-Sikho, Lars Van Droogenbroeck, Theo Werkhoven.
verontschuldigd, H.Mertens, F.Hasselman, R. Van den Bogaert, I.Hanssen.
Dit jaar mochten we 2 nieuwe leden verwelkomen: de heren Theo Werkhoven en
Ad Manders. Volgende leden werd geschrapt van onze ledenlijst; J. Croes en W.
Waterschoot. Dit behoudt ons ledentotaal op 43 leden.
1)

Een gedetailleerd verslag van de voornaamste in- en uitgaven 201 1
bevestigt de gezonde financiële toestand van onze vereniging, ondanks de
uitgaven ten gevolge ons jubileumfeest. Het kasboek werd ter controle
door Jan Jacobs en Henri Dreesen goedgekeurd.
2) Onze jongdierendag zal plaatsvinden op 1 september 2011 in nieuw
clublokaal te Lier. Besloten werd de meeuwen gezamenlijk te bespreken
volgens het Ame rikaans systeem. Jef en Karel Janssens zorgen voor een
extra groot hok (60 x 60). De dieren krijgen een gratis beoordeling. De
dieren zullen besproken worden door Juul Lauwers en Martin Treffers.
Volgende keurmeeste rs zullen voorgedragen worden op on ze clubshow op
17 en 18 november 2012 te Turnhout.
Voor de kortsnavelige meeuwen en andere buitenlandse rassen; dhr.
Willem Van Zijl;
Voor de Belgische meeuwen; dhr Felix Bruyndoncx.
Volgende prijzen worden ter beschikking gesteld aan alle leden van de
VMC en de NMC.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen 201 2” 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. Iedere meeuwduif met 96 punten 2,50 € en iedere meeuwduif met 97
punten 5,00 €.
3) Kopij meeuwenbulletin 2011 :
• Voorwoord door Free Hasselman
• Verslag jongdierendag 2011 door L. Kerkhofs
• Keurmeesterverslag clubshow te Lint + foto’ s winnende dieren
• ledenlijst en prijzentafel 2012
• artikel betreffende de Belgische meeuwen van Lars Van Droogenbroeck
• artikel betreffende het conditioneren van Louis Cuyvers
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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;
• Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land van Aalst te Merelbeke;
• Limburg: De Rasduif te Houthalen;
• Brabant: De Pajottenlanders te Affligem;
• Nationale Wedstrijden.
5) De bestuursverkiezingen gaven volgend resultaat:
- voorzitter: Free Hasse lman
- 2 e voorzitter: Lars Van Droogenbroeck
- secretaris/penningmeester: Luc Kerkhofs
6) Besloten werd voor onze clubshow 2013, ondergebracht bij “De Rasduif”,
de heren Theo Rijks en Jan Spaepen te verzoeken onze dieren te keuren.
Op verzoeken van diverse clubs o m on ze clubshow bij hen onder te
brengen, kunnen wij, omwille van vroegere afspraken, niet ingaan.
7) Om de internationale Meeuwenshow, georganiseerd door de EMC, van 2 tot
4 november 201 2 te Loon op Zand te promoten zal ieder clublid een
tegemoetkoming ontvangen van € 1 ,00 per ingezonden meeuw. Deze
tegemoetkoming zal uitgekeerd worden op de eerstvolgende alge mene
vergadering 03/2013.
8) Een vergadering zal worden belegd tussen de bestuursleden van de
“Vlaamse Meeuwenclub” en de “Antwerpse smierelclub” o m van gedachten
te wisselen, betreffende een eventuele fusie tussen beide meeuwenclubs.
Onze beide ledenlijsten zijn behoorlijk gelijklopend en gezien de goede
verstandhouding tussen beiden verenigingen is het momenteel raadzaam o m
van gedachten te wisselen. Zo bestaat er eventueel de mogelijkheid te
komen tot een groter be stuur. De vrees bestaat dat door het e ventueel
onverwacht wegvallen van een bestuurslid de volledige werking van een club
op de helling komt te staan. Uiteraard zullen er geen definitieve
beslissingen worden genomen, zonder de leden van beide verenigingen
voorafgaand te interpelleren.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag
12 mei 2012 in het gebouw bij het Sportcomplex in Leerdam
Om ongeveer half elf opent voorzitter W. van Zijl de vergadering en heet allen
van harte welko m, me t name de ere leden Th. Rijks en J. de Jong en de hr. Th.
Laming. De hr. Laming is aanwezig in verband met de tentoonstelling in Loon op
Zand waar de Europese Meeuwenclub haar clubshow zal onderbrengen.
Aanwezig zijn 1 8 leden.
Met kennisgeving zijn afwezig J.D. van Doorn, D. van Doorn, Kl. Nicolay, T.
Hummel en L. van Lierop.
De voorzitter zegt in zijn beschouwing dat het afgelopen jaar in verschillend
opzicht redelijk goed is geweest. Met name voor de Italiaanse Meeuwen
bestaat veel interesse en zijn hiervan een aantal nieuwe leden bijgeboekt.
De Oud-Duitse Meeuw maakte aanvankelijk een goede opgang maar is geheel
teruggevallen en bestaat voor dit ras minieme belangstellig.
Wat de kortsnavels betre ft blijft het aantal stabiel, doch worden te weinig
geshowd op onze clubshow.
Menige exposant meent dat de datu m van de Cha mpionshow aan de (te) late
kant is, doch tijdens de informatieve vergadering van de NBS in Barneveld
bleek toch dat de overgrote mee rderheid van de aanwezigen voor het feit was
dat de Bondsshow van de NBS bij de Champion Show moest blijven worden
ondergebracht. Ook kwam de wens naar voren dat de speciaalclubs hun
clubshow hier zoveel mogelijk moeten onderbrengen.
EMC clubshow 2011 in Aschersleben
Was de EMC clubshow in Keulen niet veraf en gezellig, nu moesten er vele
kilometers worden verreden naar de tentoonstellingshal. Doch het was de
moeite meer dan waard! Was het inschrijfgeld in Keulen voor velen een groot
bezwaar, hier was dit eenvierde daarvan.
Maar liefst 71 3 kortsnavelige Meeuwen bevolkten de kooien, verdeeld over 8
rassen en 1 5 variëteiten in kleur en tekening. Het geheel werd op vrijdagavond
gekeurd door een 20tal keurmeesters van 1 0 nationaliteiten.
We kunnen terugzien op een uiterst geslaagde tentoonstelling, aldus de
voorzitter.
Europese Meeuwen standaarden
In Aschersleben is besloten tot vaststelling van de standaarden van de
Afrikaanse Meeuw en de Duitse Kortsnavelige Meeuwenrassen. Engeland heeft
gevraagd wat er gaande is; zijn wakker geworden en hebben in de afgelopen 8
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jaar nimme r gereageerd en dat de rassen van " hun" waren. Engeland is tot voor
kort geen lid van EE geweest. Frindell heeft ge zegd dat de winnende dieren in
Engeland EE ringen dragen en de fokkers in de praktijk met de Europese
opvattingen zijn meegegaan.
Zijn mening is dat wij in Europa de Europese standaard zoals die thans geree d
is gekomen moeten blijven behouden! De vergadering ondersteunt deze mening.
Voor de Engelse Owl moet Engeland zelf maar beslissen.
Clubshow 201 2 / 2013
Onze clubshow wordt ondergebracht bij de Champion Show in het 3e weekend
van januari 201 3.
Het prijzenschema hiervoor is onveranderd.
EMC clubshow 2012 in Loon op Zand.
Voor deze show hebben de speciaalclubs van de Oud-Hollandse Meeuwen,
Antwerpse Smierels en de Figurita Meeuwen medewerking toegezegd.
Er zal op vrijdagavond worden gekeurd. De dieren dienen op vrijdagmiddag voor
1 7.00 uur ingekooid dienen te zijn. De winnende EMC dieren spelen geheel mee
in het prijzensysteem van de S.Z.N.
Hoofdkeurmeesters (Obmannen) zullen de V 97 pnt en HV 96 pnt in aanmerking
komende dieren ter goedkeuring ondertekenen.
Eindronde dieren worden beoordeeld door keurmeeste rs die in de eindronde
geen dieren hebben.
Wanneer het fraaiste dier van een keurmeeste r een Nederlands dier is, krijgt
deze een NBS certificaat. Voor een buitenlandse inzender heeft deze prijs
geen waarde en wordt dan E. 1 0,00 toegekend
Er is een ook verkoopafdeling aanwezig. Voor zondagochtend is er een
vergaderzaaltje gereserveerd.
Voor de dames wordt voor zaterdag een programma vastgeste ld, terwijl voor 's
avonds een feestavond is gepland die voor een ieder toegankelijk is na betaling.
Jos van der Poel zal de muziek verzorgen.
Financieel verslag
De penningmeester zegt dat de financiële positie van de Meeuwenclub
bijzonder goed is en geen zorgen behoe ft. Echter een geheel zuiver inzicht
omtrent de kaspositie kan niet worden gegeven, daar er plusminus 40 leden hun
contributie nog niet hebben voldaan.
De kascontrolecommissie heeft de bescheiden gecontroleerd en in orde
bevonden en vraagt het bestuur de vergadering de goedkeuring te vragen voor
de penningmeester zijn beleid, hetgeen met applaus wordt bekrachtigd.
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Bestuursverkiezing
Ronald van Dijk is aan beurt van aftreden en heeft zich weer beschikbaar
gesteld. De vergadering ondersteunt dit besluit met applaus en kan Roland weer
zijn plaats binnen het bestuur innemen.
Kopij Bulletin 201 2
Voor kopij zeggen toe hiervoor te zullen zorgen;
L. Kerkhof:
artikel Aschersleben plus foto's, verslag Vlaamse
Meeuwenclub, ledenlijst, verslag Europese Meeuwen Club,
artikel Virus
G. de Vries Jr.: artikel Oud-Duitse Meeuwen, diversen, uitslagen prijzenlijst
W. van Zijl:
voorwoord, verslag keuring Italiaanse Meeuwen
T. Werkhoven: artikel verslag keuring kortsnavelige Meeuwen
T. Westerhuis / G. Simonis: artikel Afrikaanse Meeuwen
Rondvraag
J. Jacobs vraagt naar de etsen, waarop de voorzitter antwoordt dat dit
wisselprijzen zijn en pas worden uitgereikt wanneer deze definitief zijn
gewonnen. Hiervoor bestaat tot dusver een he rinneringsprijs welke bestaat uit
een fraaie rastekening van J. de Jong.
L. Kerkkof stelt voor Stalplaatjes te laten vervaardigen voor de EMC
deelneme rs. J. de Jong zegt deze dan in Turnhout te laten maken, de ze kosten
E 7,50 per stuk.
Als laatste vraagt de voorzitte r de leden om ook met voorstellen te komen voor
een herinneringsgeschenkje voor de inzenders bij de EMC clubshow.
De meegebrachte duiven bestaan uit 1 zwarte Afrikaanse Meeuw van T.
Westerhuis en 2 blauw zwartgebande Oud-Duitse Meeuwen van G. de Vries Jr.
welke door de voorzitter worden besproken.
W. van Zijl sluit af met de mede deling dat de verloting van de prijsjes welke
door de aanwezigen zijn bijeengebracht, E 73,00 heeft opgebracht. Met een
hartelijk dankjewel, wenst hij ieder een wel thuis en een goed fokseizoen.
Secr. G. de Vries Jr.
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Belevenissen rondom de Oud-Duitse Meeuw
Belevenissen rondom de Oud-Duitse
Meeuw zijn er genoeg, gelijk als wij
beleven
met
al
onze
andere
sierduivenrassen.
Het ene ras fokt als de weerlicht
terwijl een ander ras het in meerdere
gevallen om een of andere oorzaak het
laat afweten. Eens hebben wij dat
ervaren toen wij een koppel, dat bij ons
het ene nest jongen na het ander
grootbracht, hadden verkocht en het
bij de nieuwe eigenaar volkomen liet
afweten. Toen na een paar maanden
werd besloten het bewuste koppel weer
terug te nemen en ze een nestkastje
werd toegewe zen, het koppel binnen 10 dagen al weer 2 eieren in het nest had
liggen. Wat is de oorzaak hiervan? Heeft het hok van de nieuwe eigenaar een
inbouw die niet goed is, zijn de nestkastjes zodanig dat de dieren daar niet
gebruik van willen maken omdat misschien het onvoldoende " gezellig" is. Of
worden ze door een tirannieke doffer er uit ve rjaagd, zonder dat de nieuwe
eigenaar dat ervaart en dan ook geen maatregels neemt. Soms is het hee l
moeilijk de oorzaak daarvan te ontdekken.
Het al weer jaren geleden dat we af en toe Oud-Duitse Meeuwen op
tentoonstellingen tegen kwamen en dezen niet veel indruk op ons maakten. Ook
de kwaliteit was ook niet om naar huis te schrijven. Trouwens er waren ook
maar weinig dieren van dit ras in Nederland. Het ras had eigenlijk dezelfde
geschiedenis als onze eigen Oud-Hollandse Meeuw. De oorspronkelijke ( Oud )
Duitse Meeuw die in de twintiger- en dertiger jaren van de vorige eeuw nog
middensnavelig was raakte in de vergetelheid toen Anatolische Meeuwen me t
hun korte snavels en brede koppen hun intrede in Duitsland deden en werden
ingekruist bij de Duitse Meeuwen. De moderne ve rsie van dit ras werd toen
populair. Het aantal van de oorspronkelijke Duitse Meeuw liep drastisch terug
en verdween geheel van het podium. Slechts een paar exemplaren bleven
aanwezig op enkele boerderijen en in de dierentuin van Hagenbeck. Een paar
liefhebbe rs zagen het gevaar in, dat dit Duitse Meeuwenras gevaar liep om uit
te sterven en staken de hoofden bij elkaar en begonnen aan de heropbouw.
Aanvankelijk fokte men ze met puntkuif maar om het ve rschil met OudHollandse Meeuw duidelijk tot uitdrukking te laten komen werd de puntkap
afgezworen en kwam hiervoor een schelpkap in de plaats welke eindigende in
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rozetten aan weerszijden van de kop ter hoogte van de ogen. Ook zijn ze
relatief kleiner dan de Oud-Hollandse Meeuw. De moderne Duitse Meeuw bleef
haar naam behouden en werd de naam van het oude ras aangepast en werd he t
Oud-Duitse Meeuw.
Thans is het zo dat de Oud-Duitse Meeuw in populariteit de Duitse Meeuw ver
heeft overtroffen. Aantallen van 300 tot 400 exemplaren zijn op de grote
tentoonstellingen in Duitsland geen uitzonderingen meer. En niet alleen in
Duitsland, ook in België en Frankrijk zijn er vele liefhebbe rs die dieren in
goede tot zeer kwaliteit bezitten. Gaan we over de Oceaan dan zien we in
Amerika en Canada ook heel veel fokkers verenigd in speciaalclubs, die
regelmatig hun clubshows houden met grote aantallen dieren.
In 201 0 had de Oud-Duitse Meeuwenclub haar clubshow in Keulen en waren er
bijkans 500 dieren in gezonden. Een prachtige happening, maar nu komt he t
heel bijzondere. Het is in Duitsland verp licht dat wanneer de a mbte rende
keurmeeste r een dier een V is 97 punten wil toekennen hij hiervoor eerst naar
de obman moet om inste mming. Een obman is ongeveer hetze lfde als hier in
Nederland een keurmeester die zitting heeft in de hoofdjury, met he t verschil
dat men in Duitsland verplicht is om instemming van de obman. En bij die 500
Meeuwen waren het uiteraard allemaal Duitse keurmee sters. Begrijpelijk. Maar
wie was obman. Nota bene, dat was onze eigen Theo Rijks. Een compliment
waard! Een Nederlander als obman voor een uitgesproken Duits sierduivenras!!
Moet je dat eens voorstellen. Geweldig, hetgeen inhoudt hoe men in Duitsland
denkt over de kennis van de Nederlandse Meeuwenkeurmeesters. Hetze lfde
geld eigenlijk ook voor de keurmeesters voor de kortsnavelige Meeuwen. Nu,
genoeg gepocht.
De Oud-Duitse Meeuw is in 22 kleurslagen erkend, waarvan zwart-, rood en
geelschilden wel de populairste kleurslagen zijn.
Op de laatstgehouden show in Dortmund zag we in de roodschilden fraaie
exemplaren met heel mooie kleur en fantastische manenpartijen, maar ook bij
de zwartschilden kon dat worden gezegd.
Ik ontdekte 1994 de echte Oud-Duitse Meeuwen in een volière met een
twaalftal blauwschild- zwartgebanden op een grote tentoonstelling in
Dortmund. Dan merk je ook het verschil tussen dieren in een
tentoonstellingskooi die eigenlijk wat passief in de kooi zitten en dieren in een
volière. De beestjes vlogen, klapperden en koerden dat het een lust was. Echte
Meeuwtjes, mooi kort van lichaam en breed in borst welke goed vooruit wordt
gedragen. Met de Duitse eigenaar werd een afspraak gemaakt en enkele
koppels gingen de grens over naar Nederland.
Vol verwachting werd naar het volgend voorjaar uitgezien om te gaan fokken.
Toen het voorjaar werd en de nestkastjes waren in gereedheid gebracht,
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verbaasde het ons dat de koppels zo snel aan hun partner waren gekoppeld en
nog meer hoe ze na slechts 1 dag hun eigen kastje al wisten te vinden, maar ook
tussen die anderen hun partner wisten te vinden. Ongelooflijk. Ook dit jaar ging
het wedero m van een leien dakje. Binnen 1 0 dagen waren alle nesten gevuld me t
2 eitjes en kon het broeden in alle rust aanvangen.
Nu is het bij de Oud- Duitse
Meeuwen zo dat er bepaalde
stammetjes o f kleurslagen die hun
jongen heel goed voeren maar ook
die het minder goed doen en heel
snel met een volgend nest beginnen.
Ik weet kleurslagen en dan denk ik
aan roodzilvergeband waarvan de
ouderdieren zeer zorgzaa m zijn in
het grootbrengen van hun jongen.
Bij de blauwzwartgebanden is dat
nog wel eens wisselend. Ik had een
prachtige doffer die het in dat
opzicht min of meer liet afweten en
heb he m toen een jonge postduif laten grootbrengen. En dat hielp, later heeft
hij zijn werk altijd goed gedaan en kwamen zijn jongen zonder mankeren groot.
Een jonge postduif bedelt veel meer en heft uiteraard ook een lange snavel.
Het is vaak zo dat tegen de tijd dat de jongen geen warmte meer hoeven de
ouderdieren al snel me t een nieuw nest beginnen. De jongen worden dan minder
gevoerd en bedelen dan alsmaar om gevoerd te worden door hun ouders.
Doordat de jongen zo druk zijn met bedelen krijgen de ouderdieren minder grip
in het vasthouden van het jong zijn snaveltje en verliest he t jong contact met
het ouderdier. Ze draven dan als maar door het nestkastje als waren het jonge
spreeuwen Een goede remedie is dan o m wat voer op de bode m in het
nestkastje te strooien. De ouderdieren pikken dit dan op, terwijl de jongen dat
dan ook zien en binnen 2 dagen zullen deze dan ook zelfstandig gaan eten. Ze
worden dan minder hongerig en de ouderdieren krijgen weer meer grip en
kunnen de jongen dan ook weer veel beter voeren. Het is dan raadzaa m een
klein potje met water in het nestkastje bij het voerpotje te plaatsen. Zo af en
toe het jong even met het snaveltje in het waterpotje duwen en u zult versteld
staan hoe gauw die kleine dingen weten waar hun voer en water staat. Ze gaan
dan gelijk ook weer snelle r groeien. Ma is dan al weer aan het 2e legse l
begonnen en zit dan rustig te broeden. Het is dan goed om het nestbakje wat
hoger te zetten, waardoor de jongen niet de gelegenheid hebben om in het nest
te kruipen onder de ouderdieren Ze kunnen dan de eieren aan de kant schuiven
en mogelijk vervuilen.
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Het is aardig dat wanneer de duivinnen op de eieren zitten de do ffe rs zich
onderling vermaken en vaak stoeipartijtjes uitlokken zonder vervelend te
worden. Het is altijd een en al levendigheid in het hok en volière. Ze zijn altijd
in de weer, het is geen stilzitras, integendeel. Als dat zo uitkomt worden ook
wel jonge Oud-Duitse Meeuwen grootgebracht door de postduiven en wanneer
ze vliegvlug zijn gaan ze ook met hun pleegouders naar buiten en hebben dan
een vrije uitvlucht. Vaak vliegen ze mee in de vlucht postduiven en vallen na een
paar ronden weer terug op het hok. Het is een prachtig gezicht wanneer ze bij
een helderblauwe lucht komen overvliegen, die witte diertjes met hun
gekleurde schilden.
Bij een leeftijd van ongeveer 4 á 5 weken is het mogelijk om de kwaliteit
ongeveer vast te stellen hoe ze na het ruien zullen gaan worden. Maak daar een
notitie van en controleer deze na 5 maanden. Na die 5 weken, in de
opgroeiperiode, zijn de verhoudingen absoluut zoek en moet geduld worden
betracht bij de beoordeling van bouw, kap en structuur. Bij het uitgroeien van
het jonge dier wordt bijvoorbeeld de kop forser maar de structuur is dan nog
van het jeugdkleed en kleiner van formaat. Het beeld is dan dat de schelpkap
te klein is ten opzichte van de kop en de kap afgezakt lijkt. Dit lost alles wee r
op wanneer de rui volledig is voltooid en het beeld zoals die op 4 á 5 weken was,
zo ongeveer weer tevoorschijn komt. Geduld is dus heel belangrijk.
Veel aandacht moet aan de kap worden besteed wanneer de vogel naar een
tentoonstelling moet. De kap is soms nog wat onregelmatig en moet dan
geconditioneerd worden. Een heel precieze be zigheid, die ervaring vraagt. Het
is dan ook het beste om deze handigheid uit te proberen op dieren die niet naar
een tentoonstelling hoeven. Lukt het niet dan is dat geen probleem. Let wel het
geen kwestie van “eventjes" doen, het is het beste de ze bewe rkingen over een
paar dagen uit te spreiden. De veertjes krijgen dan de gelegenheid tussen de
knipbeurten door zich weer te rangschikken en dan een beeld geven of er nog
veertjes moeten weggeknipt. Nooit en te nimmer plukken, ten eerste is dat niet
diervriendelijk en ten tweede, binnen de kortste tijd zijn er weer nieuwe
veertjes gegroeid. Bij knippen is men het he le jaar is men daar vanaf. Voor
deze we rkzaa mheden is het raadzaam om hiervoor een klein puntig scherp
schaartje aan te schaffen.
Heeft men de ze techniek onder de knie dan is het mogelijk van een middelmatig
dier een Fraai dier te maken.
G. de Vries Jr.
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‘Onze Belgische meeuwtjes’
Er wordt mij al een tijdje gevraagd om eens iets neer te schrijven over mijn
grote passie: duiven! Nu valt er over ‘ duiven’ heel wat te vertellen en moet ik
dus opzoek gaan naar een mooi afgelijnd onderwerp voor dit artikel. Als
ondervoorzitter van de Vlaamse Meeuwduivenclub, bestuurslid van de
Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren en kandidaatkeurmeeste r voor de meeuwduivengroep, is mijn keuze echter snel gemaakt.
Waarom niet eens iets neerpennen over onze Belgische meeuwduiven? Ook al
ben ik ongeveer een tien jaar bezig met duiven, toch kan ikzelf, me t mijn
negentien lentes, nog niet putten uit de jarenlange ervaring waaruit menig
ander duivenmelker zijn inspiratie haalt om iets degelijks over onze mooie
hobby neer te schrijven. Doch probeer ik bij deze iets nuttigs te vertellen ,
waar hopelijk iedereen - zowel duivenfanaat als duivenleek - iets aan heeft.
Ons Belgenlandje telt in totaal zeventien duivenrassen. Het ene populairder dan
het andere, maar overwegend van goede tot zéér goede kwaliteit. Binnen deze
zeventien tellen we vijf meeuwduiven: drie Vlaamse en twee Waalse rassen.
Naar kwaliteit én aantal liefhebbers som ik ze re spectievelijk als volgt op:
Vlaanderse smierel - Luikse meeuw - Antwerpse smierel - Luikse barbet en
Gentse meeuw.
Wat ik in dit schrijven ga proberen is o m elk ras afzonderlijk bondig te
bespreken qua herkomst, eigenschappen, rasstandaard, status, enz. Ik hoop
hierbij zo objectief mogelijk te blijven, al kan ik natuurlijk iets meer in detail
gaan bij de rassen die ikzelf fok en tentoonstel. Ik ben overigens van mening
dat het geen kwaad kan als hier en daar mijn persoonlijke menig en ervaringen
tussen de regels door te lezen zijn. Het is nu eenmaal een menselijke
eigenschap om overal onze ultieme favoriet te hebben, zoals dat voor velen
bijvoorbeeld de Oosterse meeuw is. Dé meeuwduif bij uitstek die qua rasadel
en elegantie als een fiere keizer aan te top van de meeuwduivengroep vertoeft.
Anderen verkiezen dan weer de Italiaanse meeuw. Ik wens al deze liefhe bbers
alvast proficiat met de vele inspanningen die zij leveren om deze pareltjes
telkens weer te fokken en op onze tentoonstellingen te brengen. Vijftig Luikse
meeuwen fokken is nu eenmaal ‘ makkelijker’ dan vijftig Satinetten groot
brengen, al neemt de liefhebber van kortsnaveligen dat er, met veel liefde voor
zijn ras, zonder proble men bij. Doch moet er bij elk ras voldoende geselecteerd
worden ten einde zo dicht mogelijk bij het ideaalbeeld te komen, zoals
voorgeschreven staat in de rasstandaard. Het zal ook mijn taak als toekomstig
duivenkeurmeester zijn om e lk ras zo getrouw mogelijk te toetsen aan de
voorschriften, rekening houdende met de huidige stand van elk ras.
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Ikzelf, chauvinistisch als ik ben, hou het als fokker echter bij ons eigen landje
en ben, terecht denk ik dan, fier op wat wij op meeuwduivengebied vandaag al
kunnen bieden. Dan denk ik onder andere aan een speciaalclub voor de Luikse
barbet in Duitsland, Vlaanderse smierels in Frankrijk, liefhebbers van de
Antwerpse smierel in Denemarken,… Dit gaat toch verde r dan een
‘ boerenmeeuwke’ , ergens in een oude schuur. Ik heb het over duivenrassen die
al eeuwenlang gehouden worden, hun nut meermaals be wezen hebben, de tand
des tijds wisten te doorstaan, hun eigen karakter wisten te behouden en
geëvolueerd zijn tot wat ik vandaag trots on ze vijf Belgische meeuwtjes noem.
Hier weer met een grote blijk van appreciatie voor al diegenen die zich reeds
hebben ingezet of dat nog steeds doen o m dit Be lgisch erfgoed in stand te
houden, te verbeteren en tentoon te stellen.
Nu kom Lars, genoeg ‘gepromoot’ , straks haken de lezers nog af: to te point!
Alvoren s de verschillende rassen te bespreken, geef ik vooreerst een algemene
schets van hun he rkomst. Begin de zeventiende eeuw zijn er meeuwduiven
vanuit Oost-Azië naar onze streken gebracht. In verschillende streken zijn
deze duifjes de basis geworden voor sierduivenrassen met ieder hun eigen
raskenmerken. Wat deze meeuwduiven met elkaar gemeen hadden , was een
schildtekening en een jabot, de opstaande kropveertjes. Deze meeuwtjes
kenden en kennen nog steeds variëteiten zonder kap, bijvoorbeeld de
Antwerpse smierel, de Akense lakschildmeeuw, de Luikse meeuw. Hiernaast zijn
er ook variëteiten met kap, in verschillende vormen. We zien hier
kapstructuren als schelp- en puntkap. Zo zie je maar hoe men door middel van
experimenteren en streng selecteren gekomen is tot verschillende rassen die
veel gemeenschappelijk hebben, maar toch van elkaar verschillen, waardoor ze
tot een apart ras gerekend kunnen worden.
Vlaanderse smierel
Bij de Vlaanderse smierel vetrekken we van puntkappige meeuwduiven, dan
spreken we over de Turbit, een Britse creatie en over de ‘ Schildekens’ of ‘ Le
Cortbec des Flanders’ , die in onze contreien de basis legden voor de Vlaanderse
smiere l. De Vlaanderse smierel kent haar oorsprong dus in Vlaanderen en heeft
door de eeuwen heen echter zeer weinig verandering doorgemaakt. Getuige
hiervan zijn Vlaanderse smierels die terug te vinden zijn op menig schilderij van
René Delin (1 877-1 961 ), een gevierd schilder van het neerhof uit het Brusselse.
De Vlaanderse smiere l is een rustig en gemakkelijk duifje dat zonder
proble men verschillende nesten na elkaar grootbrengt. Gekenmerkt door haar
vertrouwelijk en opgewekt karakter weet het reeds ve le jaren menig
duivenmelker te bekoren. Of je nu een mooie duivenvolière hebt of een simpe l
tuinhokje waarop enkele duiven kunnen verblijven en er zo mogelijk ook
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uitvliegen: de Vlaanderse smiere l is een ras bij uitstek om een sierduivenhok te
bevolken.
De Vlaanderse smierel is een
middelg rote witte schildmeeuw met
gekleurde mantel. De houding is iets
afhellend (bijna horizontaal). De
snavel-voorhoofdslijn verloopt recht
zonder enige indeuking tussen snavel
en voorhoofd, de schedel dient
gerond te zijn. De puntkap wordt
ononderbroken ondersteund door
manen en de punt komt op gelijke
hoogte met het hoogste punt van de
schedel, net boven het oog. De snavel
is middellang en vleeskleurig, bovenen ondersnavel ongeveer even dik. De keel is goed uitgesneden en het oog is
donker (vitsoog). We kunnen de Vlaanderse smierel beschouwen als het
populairste Belgische meeuwduivenras en is vrijwel steeds in mooie series van
hoge kwaliteit aanwezig op onze tentoonstellingen.
Gentse meeuw
De Gentse meeuw is de jongste creatie onder de Belgische meeuwduivenrassen.
In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw werd deze duif in Vlaanderen
geselecteerd uit Vlaanderse smierels. De Gentse meeuw werd als ras officieel
erkend in 1960.
Ook hier weer spreken we over een rustig
en gemakkelijk duifje dat zonder problemen
meerde re nesten per jaar grootbrengt.
Gekenmerkt door haar vertrouwelijk en
opgewekt karakter kan je de Gentse meeuw
vergelijken met de Vlaanderse smierel, al
kent het ras heel wat minder liefhe bbers,
omdat het ras vee l jonger is en vele fokkers
eerder kiezen voor het uitgebreide
kleurenpallet van de Vlaanderse.
Daar de duif eenkleurig wit is, moet er met
andere woorden bij de fok en selectie geen
rekening gehouden worden met k leur en tekening. Hierdoor gaat men op
tentoonstellingen iets strenger keuren op kop, kap en jabot. Qua uiterlijke
kenmerken verwijs is naar de bespreking van de Vlaanderse smierel hierboven.
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Er zijn Gentse meeuwen van zee r goede kwaliteit, maar he t ras is, zoals reeds
vernoemd, niet zo grootschalig ve rtegenwoordigd dan de Vlaanderse smierel.
Op sommige tentoonstellingen zie je eerder een kleine reeks van dit ras
tentoongesteld.
Antwerpse smierel
De Antwerpse smierel kent haar oorsp rong in de Antwerpse regio. Eind 1 9de
eeuw was de Antwe rpse smiere l een kopie van de Luikse meeuw, een duifje van
300 à 400 gram. Ze werd in die periode in het Antwerpse gebruikt als
wedstrijd-vliegduif. Later werd de Antwerpse smierel o mgevormd tot wat het
ras vandaag geworden is: de zwaarste van de meeuwduiven, door inkruising van
zware rassen met langere koppen.
De Antwerpse smierel is een vrij
rustige duif die het wel eens
moeilijk heeft om haar jongen
zelfstandig groot te brengen
wanneer de kop te zwaar en de
snavel te kort wordt. Tegenwoordig
wordt daar we l op gelet door de
fokkers en worden er dieren met
iets langere bekken gekweekt, en
dan verloopt de fok zeer vlot. De
Antwerpse
smierel
is
onbetwistbaar een mooie duif, maar het blijft een uitdaging om dit ras te
fokken. Wie goede heeft, houdt ze ook meestal voor zichzelf, omdat door
inkruising van rassen zonder schildtekening er ook veel uitval is van slecht
getekende dieren.
De Antwerpse smierel is een witte schildmeeuw met gekleurde mantel, voorzien
van een weelderige jabot en een forse kop. Deze kop dient krachtig te zijn en
vormt een harmonieus gebogen lijn van de snavelpunt tot het achterhoofd. Vrij
van snavel- en voorhoofdsdruk. Het aangezicht is minstens midde llang. Het is
een krachtige duif met een gewicht van ongeveer 600 gram (575 tot 650) en
een horizontale stand. De keel is goed uitgesneden. De snavel is eveneens
krachtig en bijna middellang, de doorgetrokken snavellijn loopt midden door het
oog. Boven- en ondersnavel zijn ongeveer even dik.
De Antwerpse smiere l is eerder een zeldzaa m ras, mo menteel zijn er een
vijftal fokkers in Vlaanderen en een tweetal in Wallonië. Deze mensen zijn
echter zee r enthousiast en zorgen voor zeer goede kwaliteit op
tentoonstellingen.
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Luikse meeuw
Tijdens de 1 9de eeuw werd bij het begin van de duivensport de Franse meeuw
gekruist met de verdwenen Camusduif, hieruit ontstond een gegeerde vliegduif,
namelijk de Luikse meeuw. De Luikse meeuw is sterk verwant aan de Antwerpse
smiere l. Deze laatste heeft echter een ware gedaanteverwisseling ondergaan,
waar de Luikse meeuw het flyer-type gebleven is.
De Luikse meeuw is een zeer goede
kweekduif en brengt ge middeld o m de
vijf weken een koppel jongen groot.
Het azen van de jongen verloopt
problee mloos, mede dankzij haar
middellange snavel en minder brede
kop. Verder is de Luikse meeuw een
zeer ge makkelijke duif in de omgang.
Wanneer ze over een vrije vlucht
beschikt, toert ze ook graag dagelijks
enkele rondjes boven het hok.
De Luikse meeuw is een witte
schildmeeuw, d.w.z. een witte duif met gekleurde mantel, eerder klein me t een
gewicht van ongeveer 400 gram. Ze dient te beschikken over een forse jabot.
De Luikse meeuw is relatief kort van type, maar lijkt wat langer te zijn dan de
Luikse barbet, daar zij minder fors is van bouw. De kop is gerond met een
middellange, licht roze bek van ongeveer achttien millimeter en een goed
uitgesneden keel. De snavel-voorhoofdslijn verloopt tussen de punt van de bek
en het voorhoofd zonder enige indeuking. De stand is nagenoeg horizontaal.
De laatste jaren werken de fokkers vooral rond de verbetering van het type,
waardoor vaak dieren met een minder goede tekening op het hok blijven zitten,
wat zich dan op zijn beurt wreekt bij de nakomelingen. Door het inkruisen van
de Franse meeuw be zitten de mee ste Luikse meeuwen vandaag over een goede
kopbelijning en breedte in de voorkop. Mede door de Akense lakschildmeeuw
werd de kleur van de Luikse meeuw de laatste jaren veel intensiever, maar de ze
laatste geeft naast zijn mooie kleur ook, net zoals de Franse meeuw, de
keelwam door. Die is dan weer niet gewenst en daar moet dus weer streng op
geselecteerd worden.
De Luikse meeuw wordt de laatste jaren al meer geshowd en is dan ook op bijna
elke duivententoonstelling terug te vinden, dit dankzij enkele overtuigde
fokkers zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De Luikse meeuw is al enkele jaren
mijn hoofdras, waar ik hee l erg veel ple zier aan belee f, zowe l aan het houden,
fokken als tentoonstellen.
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Luikse barbet
We zijn reeds aangekomen bij ons laatste Belgisch meeuwduivenras: de Luikse
barbet.
De Luikse barbet kent haar ontstaan in de Luikse regio. Vanaf de 1 9 de eeuw is
dit ras ontstaan uit een kruising van een meeuwduif met de heden verdwenen
Camusduif. De Luikse barbet werd in die periode gebruikt door de Luikse
duivenliefhebbers als reisduif, maar het flyer-type blee f niet echt behouden.
De Luikse barbet is sterk verwant en vergelijkbaar met de Luikse reisduif,
alleen de jabot maakt het verschil.
De Luikse barbet is een goede
kweekduif als er gelet wordt dat de
bek van de ouderdieren niet te kort
en te breed wordt. Bij te korte
bekken komen de ouders er niet toe
hun jongen te azen rond de
ouderdom van twee weken. Daarom
laten sommige liefhebbers de jongen
grootbrengen door voedste rduiven
(Bv. Belgische reisduif). Als gevolg
van kruisingen met de Luikse
reisduif zijn er nogal wat barbetten
met een zwakke jabot en ook door het breder en korter wo rdende type laat de
rugafdekking het vaak afweten. Wanneer de Luikse barbet beschikt over de
vrije vlucht, zal ze hier gretig gebruik van maken om dagelijks enkele rondjes
boven het hok te toeren.
In tegenstelling tot de andere Belgische meeuwduivenrassen is de Luikse
barbet geen schildmeeuw. Het is een middelgrote meeuwduif, kort en
gedrongen met een iets opgerichte houding en een goed ontwikkelde jabot. De
kop is gerond en breed. De snavel-voorhoofdslijn verloopt zonder enige
indeuking tussen snavel en voorhoofd. Het hoogste schedelpunt ligt boven het
oog. Alle oogkleuren zijn toegelaten, mits beide ogen van dezelfde kleur zijn.
Maar laat ons aannemen (en naar deze duidelijkere o mschrijving in onze
standaarden wil ook de Europese Entente toe) dat de oogkleur bij praktisch alle
Luikse barbetten oranje-rood is.
De snavel is kort, bree d, in het ve rlengde van het voorhoofd, zonder indeuking.
De borst is zeer breed, goed gespierd en vooruitstekend.
De Luikse barbet was tot voor kort ze ldzaam, al is er een positieve evolutie
merkbaar met enkele enthousiaste fokkers in Wallonië en nu ook in Vlaanderen.
Ikzelf fok de Luikse barbet nu ook en ben zeer tevreden over he t ras, al is e r
nog heel wat werk voor de boeg (kopbreedte, ronding, rugafdekking,…). Ook de
in 2011 opgerichte speciaalclub in Duitsland verdient hier een ee rvolle
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vermelding met hee l wat liefhebbers van onze Luikse barbet of hoe zij de
Luikse barbet noemen: ‘Der Starke Belgier’.
Dan ben ik uiteindelijk aan het einde gekomen van mijn relaas over de Belgische
meeuwduivenrassen. Ik hoop dat u, als le zer, iets meer te weten gekomen bent
over wat België aan meeuwduiven te bieden heeft. Nogmaals dank ik alle
fokkers van meeuwduiven waarmee ik goede contacten heb en die mij telkens
weer bijstaan en mij de kneepjes van het vak leren, de Vlaamse
Meeuwduivenclub en de Koninklijke Antwerpse Smierelclub die een warm hart
uitdragen voor onze meeuwduiven en de Vereniging ter Promotie van Belgische
Neerhofdieren die zich in het bijzonder inzet voor de Belgische rassen.
Tenslotte ook een woord van dank aan het gehele keurmee sterkorps die mij al
enkele jaren in haar midden ontvangt en ervoor zorgt dat ik telkens weer wat
meer te weten kom o ver het duivenwereldje en het keuren op zich, zodat ik
telkens weer wat dichter kom bij een droom: het keurmeesterschap.

_tÜá itÇ WÜÉÉzxÇuÜÉxv~
Denderleeuw, 24 juni 2012.
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Italiaanse Meeuwen – wensen en opmerkingen
Op de laatste clubshow van de Duitse Italiaanse Meeuwen Club waren door zo’ n
49 fokkers “slechts” 559 Italianen ingezonden.
Wij kunnen in ons landje daar alleen maar van dromen, maar me t de grote
aantallen Italianen op onze clubshow bij de Cha mpion Show en voorts bij de
Keistadshow, de Noordshow en de Delta-Show, mogen we niet ontevre den zijn.
Wij hebben maar een beperkt aantal leden en de Duitse club heeft er altijd nog
zo’ n 120.
De Duitse Club geeft ook 2x in het jaar een prachtig clubboekje uit met foto’ s
(in kleur), verslagen en het laatste nieuws over de Italianen.
Bijzonder lezenswaardig is het artikel van Obmann Michael Barbeitlo bij de
clubshow in Offenbach, november 2011.
In zijn verslag over de inzending Italianen beschrijft hij enkele onderdelen van
ons raspaardje die ook in Nederland aandacht behoeven:

Het grootste manco, aldus Barbeitlo, hee ft zich in de laatste jaren het gebrek
aan rugdekking ingesleten. Hieraan moet daadkrachtig wat gedaan worden. In
gesprekken met fokkers wordt dikwijls de schuld van de slechte rugafdekking
gegeven aan de breedte van de dieren. Dat is echter volkomen onzin. Schuld aan
een slechte rugafdekking komt door het slecht aantrekken van de vleugels of
de slechte vleugeldracht. Zelden ligt het aan ontbrekende dekveren. En wat is
een slechte vleugeldracht? Heel eenvoudig gezegd: het laten hangen van de
vleugels waardoor de rug te zien valt.
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Een slechte vleugeldracht betekent dat de mantelpennen niet de rug toedekken
maar naar boven wijzen. In het extreemste geval kunnen we spreken van
stulpvleugels. Zeer vele dieren zijn met dit euvel behept, so mmige wat meer,
anderen wat minder, maar in ieder geval teveel!
Een ander belangrijk punt is de bevedering rond de oogranden. Dit gebrek
moeten de keurmeeste rs meer op de beoordelingskaart vermelden.
Men moet de bevede ring rond de oogranden niet verwarren met een grove
oogrand zoals die door Italië worden geëist.
Hier gaat het om een onbevederde rand, c.q. ring rond de eigenlijke oogrand.
Zulke dieren mogen niet tot het hoogste predikaat komen.
Een ander punt is de standhoogte. Een perfecte Italiaan heeft een driedeling.
Eénderde halslengte, éénderde lichaam en éénderde benen moet he t zijn. Vele
dieren ontbeert het aan standhoogte, vooral bij het vrouwelijk geslacht.
Over het voorhoofd en de kop in het geheel wil ik nog kort ingaan, aldus
Barbeitlo, daar wij hierover al zo dikwijls hebben gediscussieerd. Voorhoofd: zo
steil als mogelijk is, van boven gezien de kop liefst vierkant en met een hoek in
de nek overgaand. Extreem zwaargebouwde schedels zullen nooit scherpe
kanten tonen! De sterkte van de snave lsubstantie mag men daarbij niet uit het
oog verliezen!
Dit alles in het kort gezegd.
Tot zover Obmann Barbeitlo die in het kort een rondgang langs de kooien op de
Duitse clubshow heeft wee rgegeven en waarbij hij de “gevoelige” onderdelen
van de Italiaan weergeeft. In feite kunnen wij zijn opmerkingen overnemen op
onze Italianen.
Vorig jaar heb ik in het Meeuwenbulle tin 2011 , bladzijden 59 – 54 uitvoerig
beschreven de stand van de Italiaan in ons landje.
Ik wil er nog eens naar verwijzen: hetgeen ik in dat artikel aanstipte en wat
Barbeitlo hierboven beschrijft, is (voorlopig) nog actueel.
Duidelijk wil ik wel stellen dat we niet negatief mogen zijn over de kwaliteit van
onze Italiaan in Nederland. We bezitten prima dieren en kunnen ons meten me t
de Duitse kwaliteit, maar het kan altijd be ter en we mogen niet achterover
gaan leunen met hetgeen we hebben bereikt.
Han van Doorn,
augustus 201 2.
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Ivo Hanssen overleden
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Verslag Algemene ledenvergadering van de Europese Meeuwenclub
in Aschersleben op 23/10/2011
Het is niet de bedoeling het volledig verslag van deze vergadering over te
nemen in ons meeuwenbulletin maar uitsluitend de agendapunten die interessant
zijn voor de leden van de Nederlandse en Vlaamse meeuwduivenclub of van
belang zijn voor onze speciaalclubs.
Begroeting:
37 stemgerechtigde leden van de EMC en meerdere gasten waren op
de algemene vergadering aanwezig met fokkers uit maar liefst 1 1
verschillende landen! Een tentoonstelling met mee r dan 700
kortsnavelige meeuwen werd nog nooit georganiseerd, een absoluut
record. Bedankt werden de heren keurmeeste r uit niet minder dan 9
verschillende landen voor hun voortreffe lijke arbeid.
Bestuur:
a) voorzitter: L. Kerkhofs
b) 1 e ondervoorzitter: H.O. Christiansen (verantwoordelijk voor
keurmeeste rs en toezicht op de naleving van de gekozen fokrichting)
c) 2 e ondervoorzitter: J.L. Frindel (verantwoordelijk voor de EE
standaard en contactpersoon bij de Europese Entente)
d) Secretaris: Taco Westerhuis
e) Penningmeester: Anders Christiansen
f) Webmaster: HP Nernes
Internationale tentoonstelling van de E.M.C. van 2 tot 4 november te Loon op
Zand:
Gezien er in 201 2 in Leipzig, 3 jaarlijks, een grote Europashow
georganiseerd wordt, mag er in 201 2 geen afzonderlijke ras gebonden
Europashow georganiseerd worden.
In Loon op Zand heeft ook de I.K.C. (internationale kortsnavelige
tuimelaarsclub) haar me dewerking toegezegd. Flyers worden door
Willem van Zijl verdeeld. Een uitnodiging, met inschrijvingsformulieren ,
wordt tijdens de zome r verzonden.
Het standgeld bedraagt € 6,00. Iedere keurmeester zal 40 tot 50
meeuwduiven keuren. Duiven die voor een hoog predicaat (96 en 97
punten) in aanmerking komen, zullen samen me t 2 hoofdkeurmeesters,
beoordeeld worden. Onze ondervoorzitter Hans Ove Christiansen en
een keurmeester die door he t organiserende land zal worde n
aangeduid.
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De beste meeuw van iedere keurmeester (jong of oud) komt vervolgen s
in een afzonderlijke eregalerij. Iedere deelnemende keurmeeste r,
behalve indien hij een eigen dier in de eregalerij heeft, bezorg t
schriftelijk zijn favoriete top 3 aan de voorzitter van de EMC. De
meeuw me t de meeste punten krijgt bijgevolg de titel “BEST IN
SHOW” en bekomt een gouden medaille, nr. 2 een zilveren- en nr. 3 een
bronzen medaille.
De volgende planning is voorzien;
a) 2013 - Duitsland (Groep West); Op de algemene vergadering in
201 3 wordt het systee m met een jaarlijkse show in een ander
land geëvolueerd en eventueel aangepast.
b) 2014 - Denemarken;
Standaard
De door de standaardcommissie aangepaste standaarden van de turbi t
en turbiteen werden door de vergadering goedgekeurd.
Luc Kerkhofs
Voorzitter EMC
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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

Keurverslag clubshow Oud Duitse Meeuwen en kortsnavelige
Meeuwen op de clubshow bij de Champion Show
26 januari 2012 te Nieuwegein
Het aantal inschrijvingen op deze show hadden we wat de duiven betreft wat
hoger ingeschat. De vaak gehoorde opmerking was dat veel liefhebbers moeite
zouden hebben met het late tijdstip waarop deze show plaats vond. Heel
jammer! Daar stond tegenover dat de ge middelde kwa liteit van de o.a. door mij
te keuren rassen een lust voor het oog was.
Na een voorspoedige reis, het gebruikelijke kopje koffie en wat bijpraten met
collega-keurmeesters, werd het tijd om de keurstok ter hand te nemen.
Het eerste te keuren ras was de Antwerp se Smierel. Aangezien dit ras een
eigen speciaalclub heeft vindt u het keurverslag terug in het clubblad van de
Antwerpse Smierelclub.
Slechts 1 8 Oud Duitse Meeuwen werden ingestuurd, evenveel als in 201 0 en 1 5
minder als in 2011 . Wat opviel was dat er, in tegenstelling tot de voorgaande
jaren, alleen blauw zwartgebande dieren waren ingezonden. Ook het aantal
inzenders was met 3 personen aan de krappe kant.
Bij de 6 oude doffers we rd die van Geert de Vries jr. in kooinr. 5008 de beste
en tevens de beste doffer met 96 pt. Een in alle opzichten fraai dier. G. van
Mierlo showde in kooinr. 5006 de beste oude doffer op 1 na. In de kop kon dit
dier iets geronder 95 pt. In de catalogus stond overigens bij kooinr 5006 per
abuis 94 punten vermeld! In de klasse van 5 oude duivinnen werd G. van Mierlo
de beste in kooinr. 5011 , kleine wens was ook hier dat zij nog iets ronder in kop
kon, desondanks toch 96 pt. Hiermee showde hij tevens de beste duivin. De
oude duivin in kooinr. 5010 van Geert de Vries jr. was wat smal in borst en was
tevens ook niet in een goede lichaamsconditie vandaar de 92 pt.
Bij de 4 jonge doffers won opnieuw G. van Mierlo in kooinr. 5014. De kap kon
wat voller en de kop kon iets geronder 94 pt. Tenslotte 3 jonge duivinnen. De
duivin van Geert de Vies jr. in kooinr. 5020 werd de beste in deze klasse. Ook
hier kon de kop wat gevulder en geronder 94 pt.
Graag wil ik opmerken dat er bij meerdere dieren op de beoordelingskaart werd
vermeld dat de nekvulling wat voller kon, de oogranden bleker konden, dat de
kap wat hoger kon aangezet, graag wat korter in achterpartij en jabot kan
rijker.
Van de Afrikaanse Meeuwen werden er 1 4 stuks in de kooi gebracht door 3
inzenders. Na eerst een keer deze dieren te hebben geobserveerd, werd al
duidelijk dat er sprake was van enkele fraaie dieren.
39

Fraaiste Oud Duitse Meeuw
blauw zwartgeband, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: Geert de Vries jr.

Fraaiste kortsnavelige Meeuw clubshow
tevens fraaiste Afrikaanse Meeuw
wit, 1-0 oud, 97 pnt.
Inzender: Martin Tref fers

Fraaiste Anatolische Meeuw
zwart, 0-1 oud, 96 pnt.
Inzender: Jef Janssens

Foto’s: Ronald van Dijk
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Te beginnen met 5 stuks wit. Op de eerste oude doffer in kooinr. 5021 raakte
ik niet uitgekeken, er was werkelijk niets op aan te merken. Het kostte dan ook
weinig moeite om de 97 pt. door de H.E.P. af te laten tekenen. Het werd mijn
beste oude dier en won daarmee een erecertificaat. Uiteindelijk werd deze
doffer zelfs de beste doffer van de show! De inzender van deze prachtige
Afrikaanse Meeuw was Martin Treffers. Vanaf deze plaats van harte proficiat!
Hij bracht in deze klasse tevens de op 1 na de beste 96 pt. en de op 2 na de
beste 95 pt. in de kooien.
In zwart werden 2 dieren ingezonden. Hier ging Taco Westerhuis met de eer
strijken. Met een prachtige jonge duivin kooinr, 5027 96 pt. De gele jonge
doffer van Je f Janssen was helaas absent. Eveneens slechts 1 bruine jonge
duivin van Martin Treffers. Deze da me kon wat brede r en gevulder in voorkop
en de snavel kon wat beter mee lopen 93 pt. De oude en de jonge bonte doffers
van Taco Westerhuis kwamen vooral substantie te kort in de snavel en misten
breedte in de voorkop, ze kwamen niet verder als 92 en 93 pt.
Tenslotte 3 zwartbonten. De oude duivin van Jef Janssens werd de winnaar in
deze kleurslag met een mooie oude duivin in kooinr. 5033 95 pt. De oude
doffer van Martin Treffers kon wat breder in voorkop en zijn borstbeen kon
strakker 94 pt. De jonge duivin van dezelfde inzender kon gevulder boven de
ogen en de bovensnavel kon beter meelopen eveneens 94 pt.
Al met al een aantal mooie en enkele hele mooie Afrikaanse Meeuwen.
Slechts één Anatolische Meeuw ingezonden door Jef Janssens in de k leur
zwart. Deze oude duivin was wat betreft type, stand, kop en snavel een
prachtig dier. Als enige opmerking op de beoordelingskaart stond dat de
schildtekening iets beter kon. Desondanks 96 pt.
De 11 Oosterse Meeuwen Satinetten werden door 2 liefhebbers in de kooi
gebracht. Dat worden toch wel erg weinig dieren en inzenders! ! ! Laten we
hopen en ons best doen dat wij Nederlanders op de clubshow in Loon op Zand
bij de sierduivenshow Zuid- Nederland beter voor de dag (kunnen) komen op 2,
3 en 4 nov. 201 2.
Het spits werd afgebeten door 2 stuks in bruinzilver witgeband. Geert de Vries
jr. showde de beste van de 2 in kooinr 5037, een prachtig dier en nauwelijks
opmerkingen 96 pt. Dit dier werd tevens de fraaiste witgebande Satinet.
Daarmee bleef hij Wim van Zijl met 95 pt. net voor. Voor alle duidelijkheid dit
waren dus de 2 liefhebbers / inzenders van de Satinetten.
De enige in blauw geschubd, een oude duivin van Wim van Zijl, was helaas
absent. Bruinzilver witgeschubd (Brunette ) 3 stuks. Hier waren de rollen
omgedraaid. Wim van Zijl bracht een prachtige jonge doffer in kooi 5041 .
Helaas liet hij enkele kleine groeistrepen in de slagpennen zien, anders had hij
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Fraaiste Satinette
bruinzilver witgeschubd, 1-0 jong, 96 pnt.
Inzender: Wim van Zijl

Fraaiste Blondin ette:
blauwgeschubd, 0-1 oud, 96 pnt.
Inzender: Jarno Verlaat

Oud-Oosterse Meeuw
roodgezoomd, 1-0 oud, 95 pnt.
Inzender: Klaas Nic olaij

Foto’s: Ronald van Dijk
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de 97 pt. dik verdiend, daar ben ik van overtuigd. Nu moest hij, zowel de
inzender als de jonge doffer, met 96 pt. tevreden zijn. Desondanks werd het
de beste jonge doffe r van mijn keuring wat een erecertificaat opleverde.
Daarbij werd het ook de mooiste geschubde Satinet. Van harte proficiat! Deze
keer moest Geert de Vries jr. met zijn fraaie doffer eveneens met 96 pt.
voorrang verlenen. In zwartgezoomd 2 dieren beiden van Wim van Zijl. De jonge
duivin behaalde 95 pt. en de oude doffer kon wat gevulder in voorkop en iets
meer substantie in de snavel was gewenst 94 pt. Tenslotte 3 stuks
bruingezoomd. De fraaie oude doffer van Geert de Vries jr. werd in deze
kleurslag de beste met 96 pt., hij werd daarmee de mooiste gezoomde Satinet.
De jonge duivin van Wim van Zijl kooinr. 5044 kon iets gevulder in voorkop en
de snavel kon iets beter meelopen 94 pt. De jonge duivin van Geert de Vries jr.
staat in de catalogus vermeld met 96 pt., dit is mijns inziens niet correct. Op
de door mij ingevulde lijst t.b.v. de catalogus staat duidelijk vermeld 94 pt.
Als laatste van de kortsnavelige Meeuwen 6 Oosterse Meeuwen Blondinetten,
alle 6 van dezelfde inzender. Te beginnen met 3 stuks blauw geschubd. De
eerste, een oude duivin, was een schitterend dier. Prachtig in vele
raskenmerken 96 pt. Hierdoor werd zij de beste Blondinet en tevens de
fraaiste geschubde (spiegelstaart) Blondinet. Daarmee wens ik vanaf deze
plaats, de enige inzender van de Blondinetten, Jarno Verlaat, van harte
proficiat. De 2 jonge doffers behaalden allebei 94 pt. Bij de jonge doffer in
kooinr 5048 kon de voorkop wat gevulder en kon de snavel wat beter meelopen.
Bij de andere kon ook de snavel wat beter meelopen en de spiegels in de staart
moeten beter 94 pt.
In zwartgezoo md 2 stuks. De snavel van de oude doffer kon wat bete r
meelopen en zijn borstbeen kon strakker 94 pt. De jonge duivin stond opvallend
hoog op de benen, kon gevulder in voorkop en de snavel kon wat beter meelopen.
93 pt. Tenslotte, als laatste, een jonge duivin bruin gezoomd. Een mooi dier met
enkele kleine wensen werd beloond met 95 pt.
Samenvattend kijk ik terug op een plezierige keuring van mooie dieren en zelfs
van zéér mooie dieren. Alle winnaars nogmaals hartelijk gefeliciteerd me t uw
duiven.
Tenslotte mag ik zeker niet vergeten om mijn schrijfster, mevrouw N. van de
Siepkamp, hartelijk te be danken voor haar enthousiaste, vlotte en kundige
bijdrage.
Met vriendelijke sportgroeten,
Theo Werkhoven.
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Fraaiste middensnavelige Meeuw clubshow
fraaiste Italiaanse Meeuw
roodzilver gekrast, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: Ha n van Doorn

Fraaiste Akener Lakschildmeeuw
zwart, 0-1 oud, 96 pnt.
Inzender: Comb. Van Dijk

Fraaiste Barbarisi Meeuw
rood, 0-1 jong, 96 pnt.
Inzender: Martin van Uden

Foto’s: Ronald van dijk
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Keuren op de Championshow 2012
Dit jaar had ik het genoegen om een groot deel van de middensnavelige
meeuwen van onze club te mogen keuren.
Gekozen voor geen schrijver ben ik er eens rustig voor gaan zitten.
Dat moet ook wel want de kooien staan wel erg laag op deze schragen.
De start was met de Italiaanse meeuwen, een mooi aantal van bijna 50 stuks
waren ingezonden.
Eerst de klasse blauw zwartgeband, deze vielen niet echt mee. Veel wensen in
het type en stand waren hun deel. Een afhellende stand maakt een Italiaan
zeker niet mooier. En dat voorhoofd wat we willen zien was bij de meeste ver
te zoeken. Het hoogste predikaat in deze klasse was voor Han van Doorn met
95 punten. Wel leuk is dat ze van diverse inzenders waren dus geeft dat
vertrouwen voor de toekomst.
De ijskleurige waren met nog een grotere klasse aanwezig, gaat deze k leur dan
nu eindelijk eens echt doorbreken.
Vroeger mocht je echt zeggen dat de ze klassen en ander type be zat dat is
echter niet meer zo. Ze gaan in alles met sp rongen vooruit en dat is fijn voor de
volhouders van deze kleurslag.
Het gemiddelde lag duidelijk hoger dan bij de blauwen. Han van Doorn bracht
het tot 96 punten met zowel een jonge doffer als een duivin. De Comb.
Hoevelaken kwam met een jonge duivin tot een 2 e 96 punten. Kleine wensen in
bijvoorbeeld de bandkleur op de vleugels of de staartband kwamen voor. Wel
vraag ik nog steeds aandacht voor de oogranden. Er zijn er niet veel die de
juiste kleur hebben maar we moeten er wel naar streven.
Dan roodzilver geband, hierin viel 3 maal 95 punten o.a. voor Van Doorn en
Joustra. Het gemiddelde was goed maar diverse wensen in vooral vulling in het
voorhoofd gaf aan dat hoger niet werd gescoord.
Let ook op de kleur op het vleugelschild dat deze egaal is.
De 6 geelzilver gebanden waren alle maal van Jan Vocken, Ook hier weer pri ma
gemiddelde kwaliteit want 3 maal 95 en 2 maal 94 punten is niet slecht maar de
uitspringer ontbrak hier.
Wensen waren er soms in de beenlengte en de rugafdekking. En wat mij het
meeste opviel was het verschil in de kleur. Soms wel heel erg licht.
Moeten we misschien eens een onderwerp van maken op de club. Zodat we op
dezelfde lijn blijven.
Blauwgekrast waren van Han, Met hierbij een forse jonge doffer die tot 96
punten kwam.
Een prachtig type en vaste stand liet hij zeker zien met ook een fraaie kop.
Zijn wat zware hals weerhield he m van een hoger predikaat. Hij leek wat
overtraind zoveel actie liet hij zien in de kooi. Maar een mooie vogel.
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Maar zijn 2 buurvrouwen mochten er met 95 punten ook zijn.
De ijskleurig gekrasten zijn nog niet zo goed als de gebande variëteit. Let
hier ook vooral op de halskleur deze moet wel egaal zijn.
Tot slot de roodzilve r gekrasten, dat begon gelijk met 96 punten voor Han met
een oude doffer, daarna een paar keer 95 punten en dan de klapper 97 punten
voor een prachtige jonge doffer.
Deze liet voor mij die dag alles zien wat een Italiaanse meeuw moet hebben.
Een plaatje.
Hij werd dan ook de fraaiste duif van mijn keuring. Han, van harte.
Toen 4 Akener lakschildmeeuwen van de Comb. Van Dijk.
Nog de enige volhouder in dit zo fraaie ras.
De oude duivin liet een schitterend type zien met de juiste kopvorm.
Deze duif heeft ook de juiste kleur en glans op het vleugelschild, een kleine
tekeningfout weerhield haar van het hoogste predikaat maar toch we l he t
andere erecertificaat voor de fraaiste op 1 na van mijn keuring. De overige
dieren missen het dan vooral in de kop en de glans op het schild.
Ook zaten er 6 Oud-Oosterse meeuwen in mijn keuring, daar had ik er wel een
paar meer van verwacht. We zien er al zat in het land maar de weg naar onze
clubshow is er nog niet. Maar het geeft wel hoop voor de toekomst dit ras.
Nu zijn er vooral nog wensen in het type dat iets bre der kan en vooral die
stompe hoek in het voorhoofd met de snavel ontbreekt bij de meeste. Dennis
van der Spek en Klaas Nicolaij lieten ze nu zien en ik hoop volgend jaar op meer
inzenders.
Tot slot de Barbarisi meeuwen, allen van Martin van Uden.
En jazeker deze vielen mij niet tegen. Mooi van type en vooral de oude rode
doffer met een prachtige kop erop. 96 punten was zijn deel. Ook de gele jonge
duivin kwam tot die score met een prachtige gele intensieve kleur. Trouwens die
kleuren en de tekening gaf weinig reden tot klagen want die was erg goed.
Een mooi rijtje duiven en ook hier net als bij de Akeners wat jammer dat er zo
weinig animo voor is.
Maar ondanks dat we veel liefhe bbers missen maakt de geboden kwaliteit vee l
goed al hoop ik dat er de volgende keer meer concurrentie is.
Wim van Zijl.
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Clubshow Vlaamse M eeuwduivenclub te Lint
op 3 en 4 december 2011
De show vond plaats in
zaal Lerenveld te Lint.
Een mooie en geschikte
ruimte
voor
onze
sierduiven. Helaas gaan
de geruchten dat er
volgend
jaar
waarschijnlijk uitgekeken zal
moeten worden naar een
andere locatie, Jamme r.
Door de leden van de
Vlaamse Meeuwduivenclub werden 20 Oosterse
Meeuwen Blondinette, 46
Oosterse Meeuwen Satinette en 8 Vizormeeuwen ingestuurd. Op zich een mooi
aantal, maar het kan natuurlijk altijd beter.
In mijn keuring werd de spits afgebeten door een mooie collectie van 1 1
zwartge zoomde Blondinetten. In de tweede kooi was het al direct raak, een
prachtige oude doffer van Karel Janssens met 96 pt. Dit dier bleek, toen de
laatste Blondinette van een beoordeling was voorzien, tevens de beste van de
Blondinetten te zijn. Luc Kerkhofs en Jan Jacobs volgden beiden met 95 pt.
Opgemerkt mag worden dat Karel Janssens in deze kleur slechts een dier nodig
had om zijn collega’ s achter zich te laten. Hierna kwamen 4 mooie
roodgezoomden van wedero m Karel Janssens. Zijn jonge doffer we rd de beste
met 95 pt. Dezelfde inzender bracht ook 2 geelgezoo mde oude duivinnen in de
kooi. De beste van de 2 behaalde 95 punten en werd de beste Blondinet op 2 na.
Tenslotte 3 bruingezoomden. Jean Deglein won deze klasse me t een oude duivin
met 96 pt. Dit dier werd op 1 na de beste Blondinet.
Vervolgens kwamen de 46 Satinetten aan de beurt, te beginnen bij 9 stuks
zwartge zoomden. Luc Kerkhofs met 5 en Jan Jacobs met 5 dieren bestreden
elkaar. Jan won deze klasse met een prachtige jonge duivin met, zoals later zou
blijken, 97 pt. Een fraai type, niet te lang, met een brede naar voren tre dende
borst en een mooie opgerichte houding. Ook was er weinig aan te merken op de
brede, goed gevulde en geronde kop en de bijbehorende stevige, perfect met
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2011
Luikse meeuw
Dirk Beirens
VJ – 96 pt.

Vlaanderse smierel
Louis Cuyvers
MJ – 96 pt.
Luikse Barbet
Lars Van Droogenbroeck
MJ – 96 pt.

Gentse meeuw
Louis Cuyvers
VJ - 96 pt.
Italiaanse meeuw
Jef Van Camp
MJ – 96 pt.

Antwerpse smierel
Roland Van den Bogaert
VO – 967pt.
Oud-Duitse meeuw
Geert de Vries
VO – 96 pt.

Figurita
Jeff Bols
MJ – 96 pt.
Blondinet
Karel Janssens
MO – 96 pt.

Satinet
Jan Jacobs
VJ – 97 pt.
Vizor
Edward Bogaerts
MJ – 96 pt.

Afrikaanse meeuw
Jef Janssens
VO – 96 pt.

de ronding van de kop meelopende, snave l. Het zal u niet ve rbazen dat de ze
duivin de beste werd van de Satinetten. Jan scoorde in deze kleur nog 2x 95 en
2x 93 pt. Luc liet ook fraaie dieren zien me t een jonge doffer met 96 pt., 2x
95 pt. en 1 x 94 pt. Een klasse met mooie dieren dus. De volgende kleurslag
waren 5 blauwgeschubden. Hier was Luc Kerkhofs met een fraaie oude duivin
met 96 pt. de baas en moest Huub Mertens met 95 en 93 pt. genoegen nemen.
De jonge doffer van Jef Viaene (met ringnr. 3924) was helaas afwe zig. Hierna
volgden 2 blauw witgebanden van Huub Mertens. Een mooie oude doffer me t 96
pt. en een jonge doffer met 94 pt. Slechts 1 blauwzilvergeschubde met enkele
wensen van Jef Viaene 93 pt. Wat mij opviel in de catalogus was dat het
ringnummer van deze duif (3924) hetzelfde was als de blauwgeschubde die
afwezig was van dezelfde inzender. Hoewel ik er niet helemaal zeker van ben ga
ik er van uit dat hier bedoeld wordt; blauwzilve r geschubd.
Komen we aan bij 7 bruingezoomden. Enkele jaren geleden op veel
tentoonstellingen met afstand de grootste kleurslag. Jammer, ik hoop dat we
ze weer snel in groten getale terug zien. De kwaliteit is wel eens beter
geweest. De oude doffer van Geert de Vries jr. liet met 95 pt. de dieren van
Jan Jacobs, Jean Deglein en Jef Viaene achter zich. De grootste klasse bij de
Satinetten waren de bruingeschubden met 11 stuks. Hier was Huub Smeets
voor gekomen! Zijn oude duivin met 96 pt. werd later de beste Satinette op 2
na. Vervolgens scoorde hij nog eens 2x 95 pt. Overigens showde ook Jean
Deglein in deze klasse 2 mooie dieren met 95 pt. Slechts 2 bruinzilve r
witgeschubde dieren waren ingezonden. Geert de Vries jr. bleef met 94 pt Jef
Viaene nipt voor. In de klasse bruinzilver witgeband was Geert de Vries jr. heer
en meester en liet met 2x 96 pt. en 95 pt. de andere inzenders zien dat hij niet
voor niets uit het hoge noorden was gekomen. Zijn jonge duivin met 96 pt. werd
tenslotte de beste Satinette op 1 na. De laatste kleurslagen waren 2
kakigezoomden van Geert de Vries jr. allebei met 93 pt. en 1 kakigeschubde van
Huub Mertens met 94 pt.
Tenslotte de Vizormeeuw. Kortgezegd een Satinette met een bijzondere
koptekening. Al vele jaren wordt dit ras door enkele fokkers met veel
doorzettingsvermogen en enthousiasme gefokt me t als doel o m de kwaliteit van
dit ras op een niveau te brengen waar het lang geleden ook was. Getuige de
fraaie foto’ s die hier en daar nog opduiken. Er zijn 2 uitvoeringen te weten
zonder en met puntkap. Om vooruit te komen is het belangrijk dat er elk jaar
jonge dieren worden voorgebracht, hetgeen wil zeggen dat de kwaliteit
verbetert. Er waren 5 zwartgezoomde dieren zonder puntkap ingezonden door
de 2 volhouders Edward Bogaerts en Jan Jacobs. Een jonge doffer van Edward
Bogaerts was duidelijk beter als de 2 oude dieren en de 2 andere jonge dieren.
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De jonge doffer viel op door een aantal goede belangrijke raskenmerken.
Uiteraard werd niet voor elk veertje me t een verkeerde k leur een punt
afgetrokken, zover zijn we nog niet. Als beloning voor de vooruitgang van het
ras en om de fokker te stimuleren vond ik dat het toelaatbaar was om de ze
jonge doffer 96 pt. toe te kennen en werd daarmee de beste Vizormeeuw.
Hetzelfde gold ook voor de oude doffer met puntkap van Jan Jacobs. Aan de
duif en de fokker werden 95 pt. toegekend en werd daarmee de beste
Vizormeeuw op 1 na.

Theo Werkhoven
1 4 Afrikaanse Meeuwen In de kooien gebracht door T.E. Westerhuis en Jef
Janssens. Enkele van deze duiven mochten we l voller en krachtiger en bete r
afgerond in kop zijn. Het is zeker geen gemakkelijk ras, waarbij ook de jabot
niet mag ontbreken, bij verschillende duiven mocht die wat meer ontwikkeld
zijn.
De beste duif was van Jef Janssens vo/96pt in wit, voor vo/in zwartbont 96pt
eveneens van Jef. TE Westerhuis bracht ve rder enkele zwartbonte en zwarte
van degelijke kwaliteit 95/pt 2x +94 en 93. Aan de overige raskenmerken, zoals
bek, oogkleur, kleurverde ling, rugafdekking is er nog wel wat werk.
In onze regio zijn er niet veel liefhebbers van dit ras, deze reeks van 1 4 was
dus prima propaganda

Felix Bruyndoncx
Met 1 6 Luikse Barbets was dit Belgisch meeuwduivenras vrij goed
vertegenwoordigd. Bij de 9 blauw zwartgebanden zaten echte toppers. Twee
jonge doffers behaalden 96/1 en 96/2 en een jonge duivin behaalde 95/3. Het
waren compacte dieren met de juiste stand, een mooie regelmatige koplijn, een
goede snavel, een mooie blauwe kleur en goede zwarte banden. De 4 roodzilver
gebanden waren ook goed van type en stand. De koplijn viel ook wel mee maar
de schildkleur moet zuiverder en de banden moeten beter van kleur en
duidelijker getrokken. Dan zaten er nog 3 dominant roden die ook vrij goed
waren maar die veel betere rode k leur moeten hebben. Het was ge middeld een
mooie serie Barbets. Spijtig genoeg moest ik bij meerdere dieren de wens van
betere rugafdekking op de keurkaart noteren. Aan dit laatste euvel dient er
nog gewerkt in de fokkerij.
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Een serie van 20 Italiaanse meeuwen was ook niet mis. De topdieren zaten bij
de 1 5 ijskleur zwartgebanden. Vooral een oude doffer met 96/1 en een jonge
doffer met 96/2 waren toppers. Bij deze serie viel vooral het juiste type en
stand op en ook de juiste koplijn. Over de kleur heb ik weinig opmerkingen
moeten maken. Bij meerdere dieren had ik wel een wens op de keurkaart voor
strakkere of volle digere banden. Eén jonge blauw zwartgebande doffer was ook
zeer goed.
Bij de 2 blauw gekrasten had ik als wens een betere trapeziumvorm voor de
kop. De 2 blauw bonten hadden een goede kleurverdeling maar ze konden een
compacter type hebben, ook de koplijn kon nog beter. Aan de fokkersexposanten van Italiaanse meeuwen zou ik ook willen vragen hun dieren thuis te
wennen aan de tentoonstellingskooi. Meerdere Italiaantjes gedroegen zich erg
onrustig bij het keuren.
Een mooie serie van 15 Oud Duitse meeuwen. Bij de 11 blauw zwartgebanden
vielen vooral een oude duivin op met 96/1 en een jonge duivin met 96/2. Eén
exemplaar met een storende schakelpen was beter thuis gebleven. Bij de 3
blauw gekrasten zat één goede jonge duivin met een mooie regelmatige
krassing. De twee overige gekrasten vielen vooral op door hun schakelpennen en
hoorden niet thuis op de show. Als laatste in de rij zat een zeer mooi roodzilve r
gebande met een zeer goede stand, een mooie zuivere schildkleur en strakke
banden die hiervoor werd beloond met 96/3.
Eén zwarte Akener lakschildmeeuw was van gemidde lde kwaliteit. De lakkleur
was zeer goed maar hij moest compacter van type.
De 1 2 Figurita’ s waren van uiteenlopende kwaliteit. Alleen een oude zwarte
doffer en een oude witte doffer konden mij echt bekoren. Ze bekwamen 96/1
en 95/2. Bij meerdere vogels liet de rugafdekking echt te wensen over.
Sommigen ontbrak het ook aan showconditie. De ene geelgetijgerde vertoonde
niet echt tijgering maar eerder een schi mmelkleur ! De roodgetijgerde toonde
dan wel een goede tijgering. Eén rode en twee gelen konden toch nog iets beter
van kleur. De 3 blauwen waren ook maar van middelmatige kwaliteit. Over de
ganse serie viel de koplijn wel goed mee. De meesten toonden een goede
afgeplatte schedel en van opzij gezien een trapeziumvormige kop.
Eén opmerking wil ik toch wel meegeven aan alle fokkers van Figurita’ s. De
Figurita wordt beschre ven als een zeer kleine duif. Maar ga er nu aub geen
wedstrijd van maken om ze zo klein mogelijk te fokken want dat kan nooit goed
eindigen met de fokprestaties.

52

Bij meerdere Figurita’ s heb ik al de wens geschre ven dat ze toch iets mee r
borst(kas) mogen hebben. Sommige van deze dieren voelen in de hand nog
nauwelijks aan als een merel!!

Juul Lauwers
1 3 Gentse Meeuwen werden tentoongesteld door 2 fokkers waarvan Lodewijk
Cuyvers de terechte winnaar werd met vj 96/1 –vj96/2-en mo96/3 De duiven
van Pieter Brabant waren ook van degelijke kwaliteit, maar verloren punten op:
rugafdekking, te vol in keel en meer vulling achter wrat gewenst (neep). Deze
fouten er nog uit fokken en de concurrentie voor Lodewijk Cuyvers is een feit
Na enkele moeilijke jaren is de Antwerpse Smiere l aan een inhaalbeweging
bezig. 15 Smierels van prima kwaliteit. Het waren allemaal duiven die promotie
maakten voor hun ras.Van de 3 fokkers was Roland van den Bogaert de winnaar
met vo in rood 97/1 gevolgd door Jef Bossaerts met vj-96/2. In de kleurslag
roodgekrast ( roodgezoomd ) van Jef gingen punten verloren vooral op tekening
Bij de roodzilvers van Jean van de Velde was de wens: mee r kopvulling,
kopafronding en krachtiger snavels. We vermelden zeker nog de kleurslag blauw
door Jef Bossaerts tentoongesteld. Prachtige Smierels, spijtig van de
borstbeenafwijking, anders zeker een hogere beoordeling
34 Vlaanderse Smierels tentoongesteld door 3 fokkers. Winnaar L. Cuyvers
met mj-96/1 in blauwzwartgeband voor F. Hasselman met vo-96/2 en vo-96-2 L
Cuyvers bewijst hiermee dat hij naast Gentse ook degelijke Vlaanderse
Smierels be zit
Free Hasselman blijft de man van de ongebande, terwijl de geelzilve r reeks van
Lodewijk Cuyvers ook prima materiaal was In de reeks geel, zeker niet de
gemakkelijke kleurslag bracht Jan Spaepen ook degelijk materiaal. We waken
er over dat de Vlaanderse smierel een duif is met voldoende kopvulling, geen te
spits snaveltje, en nog te vermelden: er wordt een gesloten rugafdekking
gewenst. Deze opmerking is gemaakt op zeker 1 /3 van de tentoongestelde
duiven
De Meeuwduiven door mij gekeurd waren allen van degelijke kwaliteit,
propaganda voor deze rassen en de afwe zige op deze tentoonstelling hadden
zeker ongelijk.

Felix Bruyndoncx
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21 Luikse meeuwen waren voor keuring voorgebracht te Lint op 3 dece mbe r
2011. Aanvang was een enkele zwarte welke duidelijk niet uitsluitend Luikse
meeuwen bloed voerde.
De kopvorm van deze duif deed me te veel denken aan de Akense
lakschildmeeuw, te weinig wat deed denken aan de Luikse meeuw, jammer.
Wellicht moet de ze liefhebbe r nog heel vee l inspanningen leveren om zijn doel,
fokken van de zwarte kleurslag bij de Luikse meeuw.
Daarop volgden 1 6 rode en een gele, waarvan slechts 2 tot 94 predikaatpunt
geraakten, er moet in deze kleurslag nog heel veel gewerkt worden.
In deze groep vond ik ook nog 2 dieren welke sierduivenrood als kleur toonden,
normaal gezien moet hiervoor erkenning gevraagd worden!!
Tevens een bewijs dat er kruisingen gemaakt worden welke het fokken van onze
Luikse meeuw niet gemakkelijker maken, vergeet dit niet AUB.
Altijd wanneer kruisingen gemaakt worden is er veel jaren werk te verrichten,
in het verleden waren we zelfs gewoon dat de standaard aangepast werd. Maar
geloof me AUB, dit is een zeer slechte zaak, vooral als het om zeer oude rassen
gaat!
De rij werd afgesloten met 1 oude blauwe doffer en twee jonge blauwzilverkras
duivinnen, waar de beste zat, als laatste van de reeks.

Guy Campo
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Bezoek aan de tentoonstelling van de Koninklijke Club De Luxeduif
Mechelen op 3 en 4 december 2011 in Lint in België.
Tot voor kort was het gebruikelijk dat Luc Kerkhofs en nog een paar Belgische
duivenvrienden hun dieren inzonden op de clubshow van onze Meeuwenclub op
de NBS bondsshow in Nederland.
Luc Kerkhofs is secretaris van de Vlaamse Meeuwduivenclub en vertelde toen
tijdens een gesprek dat zijn vereniging haar 25 jarig jubileum zou vieren op de
tentoonstelling van De Luxeduif in Lint. Aangezien we een heel prettige
ervaring hebben aan deze tentoonstelling toen we samen met wijlen Tabe
Kooistra in 2009 al eens hadden ingezonden, zegden we toe wede rom dieren te
gaan inzenden.
Echter met het ve rschil dat we e r nu alleen naar toe zouden moeten rei zen.
Ook Taco Westerhuis wilde inzenden, echter was de ze ve rhinderd o m alle
dagen aanwezig te kunnen zijn. Hij zou zijn dieren dan op zondag weer kunnen
meenemen.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik zou
vrijdagochtend naar Utrecht
naar
de
Veemarkthallen
rijden en van hem daar zijn
dieren overnemen en de reis
verder naar Lint vervolgen.
Aangezien
ik
niet
via
Antwerpen wilde rijden, ben
ik langs meer kleinere wegen
gegaan. De meeste wegen
lieten een achterstand in
onderhoud zien, maar wel
Prachtige TT-hal met prima lichtinval
kreeg ik onderweg fraaie
grote en kleine landhuizen te zien, werkelijk heel interessant.
Om ongeveer 4uur 's middags werd de tentoonstellingshal bereikt en
vriendelijk ontvangen door de organisatie van de tentoonstelling.
Na het inzetten van de dieren kwamen ook Luc Kerkhofs en Jan Jacobs binnen
met hun dieren, inclusief met die van Huub Mertens. Na eerst wat te hebben
gegeten, werden dieren bekeken en werden de kansen afgewogen welke dieren
als winnaars uit de strijd zouden komen.
Luc had mij uitgenodigd bij hem thuis te overnachten en werd ik hartelijk
ontvangen door zijn vrouw.
Zaterdagochtend werden de dieren van Luc in het hok bekeken en besproken en
kwam ik onder de indruk van de kwaliteit van bepaalde dieren, zowel bij de
Blondinetten als bij de Satinetten.
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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

Op de middag was de tentoonstelling om half drie geopend en spoedden wij ons
daarnaar toe.
Totaal waren er 71 2 sierduiven ingezonden door 62 liefhebbers, verdeeld ove r
ongeveer 50 rassen. Hiervan waren er 20 Blondinetten, 46 Satinetten, 8 Vizors
en 1 4 Afrikaanse Meeuwen,1 6 Luikse Barbetten, 20 Luikse Meeuwen,1 5
Antwerpse Smiere ls, 34 Vlaanderse Smierels, 1 3 Gentse Meeuwen, 1 9
Italiaanse meeuwen, 15 Oud-Duitse meeuwen, 1 Akener Lakschildmeeuw en 1 0
Figurita‘ s.
Bij de Blondinetten ging Karel Janssens met een oude zwartge zoomde do ffe r
aan de leiding met 96 pnt, terwijl Jean Deglein met een bruingezoomde do ffe r
met 96 pnt de tweede plaats innam. Bij de Satinetten ging J. Jacobs bij de 1 0
zwartge zoomden met een jonge duivin met 97 pnt aan de leiding. In deze klasse
ontdekten ook een prima jonge doffer welke echter door de rui puntenverlies
had geleden, jammer! Bij de 29 met spiegelstaart behaalde Luc Kerkhofs 96
pnt. met een oude blauwgeschubde duivin, Huub Mertens eveneens met een
oude Brunette duivin en Geert de Vries jr. 2 maal in bruinzilver witgeband me t
een jonge en een oude duivin.
Heel bijzonder waren de 8 Vizors in zwartge zoomd en zag Edward Bogaerts
zijn inspanning voor deze mooie kleurslag beloond. Jan Jacobs kwam met een
jonge gladkoppige doffer, ook 96 pnt., op de tweede plaats. Bij de Afrikaanse
Meeuwen was het Jef Janssens die de dienst uitmaakte met een oude witte en
een oude zwartbonte duivin met ieder 96 pnt en moest Taco Westerhuis met
zwart en bont met ietsje lagere predicaten genoegen nemen. Van de Luikse
Barbetten ging Lars van Droogenbroeck, met 2 jonge blauw zwartgebande
doffers met 96 pnt, met de prijzen aan de haal. De indruk is dat toen dit ras in
Nederland aan een kortstondige opmars begon, de ze dieren meer volu me
hadden en krachtiger in kop en snavel waren. Van de Luikse Meeuwen was de
keurmeeste r niet zo onder de indruk geweest en waren de toegekende
predikaten laag, uitgezonderd de jonge blauwzilvergebande duivin van Dirk
Beirens met 96 pnt.
Bij de Antwerpse Smierels lag het ge middelde veel hoger. Mooie compacte
vogels, wel qua afmetingen ietsje kleiner dan wij in Nederland hebben, maar
met mooi belijnde koppen en goede snavelpartijen. Roland van den Bogaert
scoorde met een oude rode duivin 97 punten en won daarmee een hele reeks
prijzen. Ieder 96 pnt werden behaald met een oude blauwzwartgebande
Vlaanderse Smiere l duivin van Free Hasselman en in jong van Lodewijk Cuyvers.
Dezelfde inzender was ook in de Gentse Meeuwen succesrijk met twee maal 96
pnt in de jonge duivinnen. Hetzelfde gold voor Jef van Ca mp in de Italiaanse
Meeuwen met ijskleurige jonge doffers tweemaal 96 punten, mooie dieren in
type en stand met markante kopjes.
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Bij de Oud- Duitse Meeuwen was het Geert de Vries jr. die 96 pnt behaalde
met een oude en jonge blauwzwartbande duivin. Ook de enige jonge
roodzilve rgebande doffe r van Yves Neven was een fraai dier en was met 96pnt
bekroond. Slechts 1 oude zwart Akener Lakschild do ffe r was ingezonden. Lars
van Droogenbroeck behaalde hiermee 93 pnt..
De groep Meeuwen eindigde met 1 2 Figurita meeuwen
van Jeff Bols. Hiervoor be staat in Nederland een heel
actieve speciaalclub. Het beste dier was een jonge
zwarte doffer met 96 pnt, echter zagen we in de
witten ook een zeer acceptabele oude doffer.
Wat het prijzenpakket betreft; dit bestaat
voornamelijk uit voeder en gebruiksartikelen voor de
duiven, doch ook magnetronkokers en onder andere
porseleinen voorraadbussen en uitklapbare handzagen.
Voor elk wat wils!
Zelf was ik ook niet ontevreden met zakken duiveneten,
grit, vitaminepreparaten en een geldprijs.
Jubileumtaart
De sfeer op de tentoonstelling was eentje van
genoeglijkheid en sportiviteit. Ook de kantine was in
prima handen en werd ve rzorg d door de eigen leden. Men kon in een belendend
zaaltje in alle rust van een goed bereid natje en droogje genieten.
Op zaterdagavond was in het hotel een genoeglijk samenzijn gepland met een
lopend buffet alles in het licht van kaarsen. Via een beamer werden bee lden
getoond van winnende dieren; jamme r was dat deze wat onscherp waren. Heel
prettig was dat een paar van onze Franse vrienden het feest ook bijwoonden.
De grote winnaar bij de kortsnavelige meeuwen, Jan Jacobs werd een origineel
miniatuur Amsterda ms duivenplat aangeboden evenals de winnaar bij de
midsnavelige meeuwen, Roland Van den Bogaert. Deze prachtige miniaturen
zijn van de hand van Leunis Davidse.
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Felicitaties aan Geert de Vries
voor de behaalde resultaten.

Felicitaties aan voorzitter
Free Hasse lman

Maandagochtend werd de thuisreis ingezet naar het hoge noorden en konden
mijn pupillen weer in het hok worden geplaatst.
Terugziend op dit weekend was dit er om in de annalen te worden bijgeschreven
als “bijzonder geslaagd”. Het doet verlangen naar een volgende.
Geert de Vries jr.

Internationale verbroedering van
Meeuwduivenvrienden
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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

OOS TER S E MEEUWEN
Sinds 1954
Satinetten in vele kleurslagen

Theo Rijks
Fokker van

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

Jongduivendag “Vlaamse Meeuwduivenclub” op 3 september 2011
Zaterdagmorgen en vroeg uit de veren. Een prachtige zomerdag en dat na
weken kwakkelweer; een goed voorteken? Om 9.30 uur gearriveerd aan ons
clublokaal te Grobbendonk en de familie Janssens was al druk in de weer de
hokken op te stellen, die wij ter beschikking krijgen van “De Prachtduif’ te
Turnhout, waarvoor onze welge meende dank. Ook dit jaar een prima opkomst
van 23 liefhebbers, waaronder diverse keurmeesters. Een bewijs dat on ze
besprekingen leerrijk en de moeite waard zijn?
Dit jaar weer een Amerikaanse keuring, na overleg en positieve reacties op
onze algemene vergadering. Dit jaar deden we een beroep op een oude rat in
het vak; Guy Campo en een aankomend talent als keurmeeste r: Taco
Westerhuis. Deze laatste voor de beoordeling van de kortsnavelige meeuwen en
Guy voor de middensnaveligen.
Begonnen werd met de trots van
Vlaanderen; 24 Vlaanderse smiere ls.
Hier vooral kwaliteit in blauw- en
blauwzilve r
geband;
met
enkele
opmerkingen
als
te
volumineus,
keelwam, laagzichtigheid en te rijke
manenpartij. De zwarten zijn ook terug
van weggeweest. Ivo Hanssen probeert
deze kleurslag terug te creëren via
kruisingen en dit is momenteel nog zichtbaar. Ivo, volharden is de boodschap!
Bij geel en rood waren er opmerkingen betreffende te gele oogrand, afhellende
stand en wens naar meer gekleurde duimveren om de kleur te behouden. Ook bij
blauw holvleugel nog sporen van kruising zichtbaar; te veel ronding in kop, een
enkel dier met voetbevedering en sto mpe snavel en wens naar meer breedte in
borst. Ook 5 F1 kruising producten uit Oud Oosterse meeuw (Bluette) x
gebande Vlaanderse Smierel. Hier probeert onze voorzitter terug witgebande
Vlaanderse smierel in de hokken te brengen. Duiven met voetbe vedering,
roestige banden en keelwam waren uiteraard de meest voorkomende fouten.
Maar net zoals bij de holvleugels zal Free ook hier niet opgeven, vooraleer hij
het gewenste resultaat kan brengen! Een prima blauwzilver duivin van Remi De
Buck werd de terechte winnaar van deze collectie.
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1 2 blondinetten in zwart, geel en
rood met vooral bij de laatste 2
kleuren een wens naar meer
voorhoofdslengte. Ook in rood de
wens naar een betere zichtbare
zo ming, een euvel bij bijna alle roden
in Europa. Hier hebben de zwarten
duidelijk geen probleem mee en
logisch zaten in deze kleurslag dan
ook de betere dieren. Een mooie jonge duivin kreeg zilver, ge zien de lage
aangezette kap en werd een jonge krachtige doffer van Luc kerkhofs de
winnaar van deze reeks, ondanks de wens van de keurmeester naar meer vulling
boven de ogen.
Vervolgens 6 Luikse Barbetten, een
nieuwe ster op het Europees toneel!
Afgelopen
zome r werden diverse
fokkers in België bezocht door de
voorzitter van de Duitse speciaalclub,
met al meer dan 25 leden! Gewezen
werd op de standaardeis; geen keelwam!
Een euvel waar vele dieren aan leiden.
Ook een verzoek van de Europese
Entente om onze standaard aan te passen, zal ingewilligd worden. Momenteel:
2x identieke oogkleur, waarbij de kleur geen belang heeft zal vervangen worden
door 2x identieke oogkleur; (donkere oogkleur bij de witte kleurslag en orangerood bij de overige kleurslagen). Als beste dier een roodkras duif van Marc De
Buck. Een dier met een zeer goed type, stand, borstbreedte, bijna perfecte
kopvulling en brede bekaanzet maar …. slechte kleur en bijgevolg niet bruikbaar
voor de shows.
1 5 Afrikaanse meeuwen in geel, bruin,
zwart, wit, bont en schimme l. Opvallend de
zeer mooie korte afhellende stand van de
volledige
collectie.
Bij
de
gelen,
voornamelijk proble men met een krachtige
snavel, maar een zeer veelbe lovend erg
jonge vogel. Beslist het be ste dier in de ze
kleurslag.
In zwart een exemp laar met een prachtige
ronde kop. De witte dieren zijn mooie
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krachtige vogels, prima ronde
snavel en mee r substantie.
voorhoofdsvu lling maar mocht
onder het oog. Het werd een
gekroond.

koppen; een enkeling mag een meer meelopende
Een bont exemplaar had een uitmuntende
mee r jabot, terwijl bij schi mmel; de snavellijn
witte Afrikaan van Martin Treffers als mooiste

6 Italiaanse meeuwen; bij de 4 witte exemplaren was er nog werk aan de winkel;
enkele zonder keelwa m, minder uitgesproken markante kopvorm maar de duiven
waren wel nog erg in de rui! Vervolgens 2 ijskleurige van onze “die hard” fokker;
Jef Van Camp; 2 mooie krachtige Italianen met prima stand, 2 juweeltjes voor
onze shows. Benieuwd hoe ze voor de dag komen met meer concurrentie.
2 zwarte Akener Lakschildmeeuwen van Francis Jacquet. Deze dieren moeten
meer glans op de vleugelschilden. Hier ontbreekt de gele “vetschacht”,
verantwoordelijk voor deze diepe glanskleur. Ook vertoonden deze dieren neep
en moesten in type meer gedrongen.
Vervolgens 1 3 spiegelstaart satinetten; in type en stand is de ze kleurslag
klasse; enkele brunetten mochten een iets krachtiger, beter mee lopende snavel
en iets langer in voorhoofd. Bij de silveretten en bluetten prima dieren maar
enkele met wat te laag aangezette snavels. Een mooie kokette silverette duivin
van Huub Mertens was een prima vertegenwoordiger van de huidige stand van
het ras.
Tenslotte 5 gezoo mde satinetten in bruin
en zwart. De bruingezoomde duivin toonde
een prima lang voorhoofd maar eveneens
een hiermee gepaard gaande lange achter
partij. Een zwartgezoo mde doffe r met
breed aangezette snavel en ideale showkop
van Luc Kerkhofs werd verkozen tot
mooiste satinette.
Toch moeilijker dan gedacht ☺
Ook dit jaar mogen we terugblikken op een geslaagde jongduivendag met veel
interactie tussen keurmeester en fokkers. Verder rest mij iedereen te
bedanken voor de meegebrachte prijzen voor een geslaagde tombo la en dito
opbrengst.
Luc Kerkhofs
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Julianalaan 7a, 61 91 AL Beek, Tel: 0031-46-4371885
Boskamp@pigeonvetcenter.com
http://www.pigeonvetcenter.com/

Het Herpesvirus.
Het Herpesvirus bij de duif (DHV1 ) begint meer in de picture te komen de
laatste tijd. Het krijgt nu een beetje meer de aandacht die het verdient onder
de duivenhouders. Het virus komt (veelal symptoo mloos) voor bij grote
aantallen duiven. Dit blijkt uit het grote aantal duiven die specifieke
antistoffen tegen dit virus in het bloed hebben. Geschat wordt dit aantal op
meer dan 50% van de duiven. Ruim de helft van de duiven zal dus ook latent
besmet zijn. Herpesvirussen hebben de neiging na besmetting ‘ in ruste' in het
slachtoffe r aanwezig te blijven. In perioden van stress kan het dan weer actief
worden. Dat verklaart ook deels waarom de meeste sympto men dan ook
optreden bij de jongere duiven zodra deze te prooi vallen aan een
immuniteitsdip, zoals die kan optreden na het spenen en bij de opleervluchten.
Oudere duiven scheiden het virus af en toe weer uit zonder dat de duiven
verschijnselen hoeven te vertonen. We kunnen de duiven beschouwen als een
virusreservoir.
Ziekteverloop
Lange tijd is er vrij laconiek gedaan over de herpesbe smettingen bij de duiven.
De klinische gevallen van duivenherpesvirusinfectie waren dan ook vrij
zeldzaa m. Normaal gesproken is het zo dat de jongen al vroeg besmet worden,
vaak al bij het azen, door de ouderdieren. Ze hebben dan nog bescherming door
de afweersto ffen die ze van de moeder meegekregen hebben (maternale
antistoffen). Daarom treden dan meesta l geen klinische verschijnselen op. Ze
blijven verder dan wel levenslang besmet.
Klinische verschijnselen zijn te verwachten bij duiven die geen antistoffen
hebben zodra deze met het virus in aanmerking komen. Dit kan bijvoorbeeld
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gebeuren bij aangekochte jongen die bij de eigen jongen geplaatst worden. Na
5-7 dagen kunnen dan ziekteverschijnselen optreden. Wanneer er dan sterke
virusvermeerde ring plaats vindt kan de infectiedruk zo hoog worden op het hok
dat ook eigen jonge duiven met weinig antistoffen ziekteverschijnselen
beginnen te vertonen. Het virus kan op deze wijze lange tijd actief blijven op
een hok. Met alle gevolgen voor het jonge-duivenspeelseizoen van dien
natuurlijk. Het herstel van een zwaardere virusbe smetting kan wel een tot drie
weken duren.
Tijdens stress-situaties, zoals bij transport in de mand, kunnen dragers deze
herpesvirussen gaan uitscheiden. Dit zal natuurlijk eerder gebeuren indien de
weerstand van de duiven slecht is. Onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen
dat in de maand juli een piek bereikt wordt in de virusuitscheiding tijdens het
vervoer en dat dan wel tot 60% positieve mestmonsters gevonden worden. Met
name jonge duiven tussen de 2 en 1 0 weken kunnen klinische verschijnselen gaan
vertonen. De klinische verschijnselen variëren sterk. Van acute sterfte me t
verliezen onder de jongen tot de meer bekende oogbindvliesontsteking die we
dan aanduiden met " het vliesje". Van oudsher wordt het Herpesvirus een rol
toebedacht in het Coryza contagiosa complex (= besmettelijk snot).
Sympto men
Als we het totale symptomenbeeld hier opsommen, moet men bedenken dat dit
maar in een beperkt aantal van de gevallen als zodanig voorkomt. Veelal is er
slechts een fractie van deze verschijnselen waarneembaar. Dat maakt het
stellen van een Herpesvirusbesmetting daarom soms tot een moeilijke diagnose
aan de hand van alleen de klinische verschijnselen. Zeer typische
herpesverschijnselen uiten zich met gelige beslagen in de mond en keelholte.
Deze beslagen liggen in tegenstelling tot diphterische beslagen of beslagen bij
zeer ernstige geelbesmettingen (die tegenwoordig nog maar zeer sporadisch
voorkomen) als een vliesje los op het slijmvlies van de mond, tong en keel. Het
virus geeft dus vooral aantasting van de voorste luchtwegen en de mond- en
keelholte en de luchtpijp, de krop en de slokdarm. Door de aantasting van de
krop kunnen de duiven nauwelijks voer verteren en de eetlust verdwijnt
daardoor ook bijna geheel. Hoewel het dus vooral een ziektebeeld is dat we
zien bij duiven tussen de twee en de tien weken, kunnen deze verschijnselen
ook voorkomen bij oudere duiven. Bij heftige uitbraken kan meer dan de helft
van de duiven sterven aan de gevolgen van de virusbesmetting. Maar de mate
waarin de verschijnselen optreden is ook afhankelijk van de weerstand van de
duiven en zeker ook van de kracht (virulentie) van het virus. Dit laatste
varieert nogal eens zodat de mate waarin de verschijnselen optreden ieder jaar
nog wel eens kan variëren. Vaak hebben we slechts te maken met milde
sympto men waarbij we soms als enige het vliesje voor het oog zien.
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Andere aandoeningen waarbij we dus beslagen in de bek kunnen aantreffen zijn
het Geel, de pokken-diphterie en Candidiasis. En af en toe ingedroogd slijm na
een zware vlucht. Bij pokken-diphterie en het Geel zijn de beslagen toch meer
kaasachtig en hebben daardoor toch een ander aspect.
Omdat het merendee l van de Herpesvirusinfectie toch nog steeds een redelijk
mild verloop hebben, is de rol van dit virus vooral van belang in het geheel van
het Ornithose-complex. Tegen het virus ze lf is name lijk weinig of niets te
beginnen. Hebben we te maken met een ernstige besmetting dan wordt
preventief medicatie gegeven om de duiven te ondersteunen om op die manier
te voorkomen dat ze aan bijkomende infecties te gronde gaan. Is er sprake van
waardevolle duiven dan kan men trachten om middels het toedienen van
Acyclovir gedurende een tiental dagen de ernst van de aandoening te temperen
en de invloed van het virus enigszins te beteugelen. Wonderen moet men dan
niet verwachten. Daarnaast kan men bij ernstig aangetaste duiven de
individuele dieren ondersteunen met Marbocap en Synulox. In geval van een
herpesvirusinfectie kan het van nut zijn het hok te ontsmetten met Koudijsdroogontsmette r of met Virkon S (goed laten inwerken).
In de volgende nieuwsbrief zal ik de praktische consequenties van dit virus
bespreken.

Het Herpesvirus (deel 2)
Het Herpesvirus in de praktijk.
In de vorige nieuwsbrief kwamen de wetenschappelijke gegevens van het
Herpesvirus aan bod. Maar wat voor gevolgen heeft dit virus in de dagelijkse
praktijk?
Zoals we zagen zijn veel duiven latent besmet met dit Herpesvirus zonder dat
ze daar ziek van worden of symptomen vertonen. We hebben gezien dat vooral
de jongere duiven tussen de 2en 10 weken last van dit virus kunnen hebben.
Zelfs zo erg dat ze er aan kunnen overlijden. De symptomen concentreren zich
dan vaak op de luchtwegen en vaak is er sprake van Coryza verschijnselen.
Voordat het zover kan komen moet de wee rstand van de ze duiven verminderen.
Zo rond het spenen is dit het geval, maar ook bij overbezetting op de hokken en
tijdens de transporten onder minder gunstige omstandigheden zoals hoge
temperatuur en vochtigheid.
Als de ziekte de kop opsteekt is er weinig aan het virus zelf te doen.
Voor virusinfecties in het algemeen geldt dat antibiotica niet werkzaam zijn.
Toch vragen veel liefhebbers bij virusinfecties om antibiotica. Zolang het
besef er is dat alleen de secundaire bacteriële infecties hiermee worden
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bestreden is niet zo veel aan de hand. Bij virusinfecties kunnen door de
vermindering van de weerstand, als gevolg van die virusinfecties, de bacteriën
die normaal geen kans hebben die nu wel krijgen. Het kan dus zeker verstandig
zijn om deze secundaire infecties te bestrijden. De duiven hebben het immers
al moeilijk genoeg met de aanval van het virus zelf.
Dit soort infecties zullen ook eerder de kop op kunnen steken als de duiven ook
nog besmet zijn met andere infecties zoals het Geel, coccidiose en wormen.
Bestrijden van deze infecties is dan ook belangrijk net zoals het verhogen van
de algemene weerstand.
Lange tijd is er vrij laconiek gedaan over de herpesbe smettingen bij de duiven.
Het aantal hokken waarop ernstige uitbraken optraden viel dan ook mee in de
praktijk. De laatste jaren valt het ons in de praktijk op dat er een toename is
van de klinische infecties, waarbij ook de ernst van de ziekteverschijnselen
lijkt toe te ne men. Reden dus voor eenieder o m toch waakza mer te worden.
Mogelijk dat de toename van de besmettingen van het Circovirus hierbij een rol
spelen, o mdat dit virus e r voor zorgt dat he t afweerapparaat van de duiven
matiger gaat functioneren. Het Circovirus valt vooral de afwee rcellen aan. Het
reactievermogen van het afweerapparaat kan daardoor afnemen.
De mate waarin het afweerapparaat aangetast wordt hangt af van het tijdstip
waarop het virus de (jonge) duif infecteert. Naarmate dit eerder in het leven is
zullen de gevolgen dan grote r zijn. Worden duiven gevaccineerd tegen
paramyxo, terwijl ze be smet zijn met he t Circovirus, dan zal he t
afweerapparaat niet of niet optimaal kunnen reageren op de enting. De
bescherming door de enting tegen het veldvirus kan dan beperkt zijn, zodat de
duiven toch verschijnselen van een paramyxovirusinfectie kunnen gaan
vertonen. De mate waarin dit zal optreden hangt eveneens af van de mate
waarin het Circovirus huis heeft kunnen houden in de afweercellen.
Terug naar het Herpesvirus. Het is niet moeilijk voor te stellen dat duiven die
latent besmet zijn met het Herpesvirus (en dat zijn er vele) in geval van een
Circovirusbesmetting als eerste aan te beurt zijn om last te k rijgen van dit
slapende Herpesvirus.
Het Circovirus maakt dat het afweerorgaan van de jonge duiven, dat zich nog
tot volle wasdo m moet ontwikkelen, dan ook slecht kan reageren op dit
Herpesvirus. Een actief Herpesvirus kan zoals we hebben kunnen zien bij
verminderde weerstand behoorlijk huishouden (Vaak met sympto men die zelfs
kunnen doen vermoeden dat Adeno in het spel is).
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Onder gunstige omstandigheden zullen er mogelijk nog weinig verschijnselen
zijn. Maar tijdens stressvolle momenten grijpt het virus dan zijn kansen. De
oriëntatie van de duiven kan dan behoorlijk hieronder te lijden hebben.
Het is te kort door de bocht o m de grote ve rliezen die sinds 2005 in
toenemende mate de jonge duiven treffen, geheel en al toe te schrijven aan dit
virus. Maar persoonlijk heb ik sterk de indruk dat het weldegelijk, eventueel
hand in hand met het paramyxovirus, een grote rol speelt.
Deze proble matiek was al sinds de opkomst van het Circovirus rond de
millenniumwisse ling in beeld. De laatste jaren echter op veel p laatsen in
toenemende mate, zoals we alle maal hebben kunnen zien en horen.
Juist de verzwakking van het afweerorgaan maakt het de duiven onmogelijk
adequaat te reageren. Ze kunnen nu massaal virus gaan vermeerderen. Worden
deze duiven ingemand (op het oog kunnen ze er immers nog goed uitzien) dan
zijn ze op trasport een bron van besmetting voor het hele konvooi. Een week
later kunnen deze be smette jongen tijdens de volgende vlucht dan last krijgen
van dit virus en als gevolg daarvan de weg naar huis niet meer weten te vinden.
Medicijnen tegen deze besmetting bestaan zoals gezegd niet. Alleen tegen de
bijkomende infecties. Daarom moet onze strategie gericht zijn op de preventie.
Enerzijds is dit ondersteunen van de lichaamseigen afweer waar mogelijk
(Bijvoorbeeld met behulp van Bony SGR of – Sambuccaplus).
Voor virusinfectie in zijn algemeenheid geldt dat we de patiënten ertegen
moeten zien te beschermen middels een vaccinatie.
Nu was er 25 jaar geleden een vaccin dat ingezet werd ter preventie tegen het
herpesvirusinfecties. Dat werkte niet afdoende. Inmiddels zijn we 25 jaar
verder en de ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. 25 jaar geleden reed ik
ook auto. Maar mijn huidige auto kan veel meer dan die van destijds. Het feit
dat een vaccin 25 jaar geleden niet werkte wil niet zeggen dat een ander vaccin
dat nu ook niet doet. Een kritische kijk naar nieuwe mogelijkheden is dan ook
zeker gewenst. En dat is ook verstandig.
In 2005 meldde een Hongaarse collega me dat hij goede resultaten behaalde
met een nieuw Herpesvaccin. Ik was sceptisch. Imme rs algemeen wordt
aangenomen dat het lastig is o m goede en werk zame vaccins tegen het
Herpesvirus te ontwikkelen. Voor andere diersoorten lukte het ook. Voor
katten is er een goed vaccin evenals voor runderen. Bij deze laatste diersoort
heeft een goed vaccinatiebeleid de proble men met het Herpesvirus zeer ste rk
doen afnemen.
Ik heb de afgelopen jaren een firma benaderd om het vaccin in Nederland
beschikbaar te krijgen. In de loop van 2011 hebben we, toe het beschikbaar
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kwam, hierdoor een 5-6000 jonge duiven kunnen inenten met dit
combinatievaccin (Herpes-paramyxo). Twee keer met 3-5 weken tussentijd. Ik
melde er steevast bij: ‘ don’ t shoot the pianoplayer’. Immers we moesten nog
ervaren of er minder verlie zen optraden bij deze gevaccineerde jonge duiven.
Daarbij moesten we ook nog de factor toeval uitsluiten.
Nu het eerste seizoen voorbij is kan ik melding maken van een zeer tevreden
groep liefhebbers. Niet alleen kreeg ik te ruggemeld dat e r minder jongen
achterbleven ik kreeg ook meldingen van diverse kanten, dat het leek alsof de
jonge duiven minder last hadden gehad van luchtwegproblemen.
Voorzichtig stel ik dan ook, met nog steeds een zekere terughoudendheid, dat
dit nieuwe vaccin mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het
beheersbaar krijgen van het groter wordende proble men van de verliezen bij
de jonge duiven.
Na dit komende seizoen moeten we, middels de dan beschikbare uitgebreidere
resultaten, de factor toeval in dit geheel verder kunnen uitsluiten.
Mogelijk dat door frequent enten de herpesproble matiek, in analogie zoals het
bij het rund gelukt is, terug te dringen.
Mocht U geen heil zien in een preventieve enting, overweeg dat minstens de
weerstand van de duiven te ondersteunen en te optimaliseren.
Loopt U in het seizoen tegen een Herpesvirus-uitbraak aan, wees dan zo
verstandig om, terwijl U de jongen optimaal ondersteunt en eventueel
medicatie geeft tegen de secundaire infecties, de duiven uit te laten zieken.
We kunnen zelf imme rs toch ook geen sportwedstrijd tot een goed einde
brengen als we de griep onder de leden hebben. U loopt immers het risico dat
de duiven massaal achterblijven als ze toch gespeeld worden.
Succes
Peter Boskamp
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Prijzen Clubshow 2011 te Lint
Raskampioenen “Vlaamse M eeuwduivenclub” 2011
(foto : min 4 dieren/ras & clubleden)
Oud Duitse meeuw
Geert de Vries
Italiaanse meeuw
Van Camp Jef
Gentse meeuw
Cuyvers Louis
Blondinet
Janssens Karel
Satinet
Jacobs Jan
Luikse Meeuw
Beirens Dirk
Vizor
BogaertsEdward
Afrikaanse Meeuw
Janssens Jef
Luikse Barbet
Van Droogenbroeck
Antwerpse Smierel
Van den Bogaert R.
Vlaanderse Smierel
Cuyvers Louis
Figurita
Bols Jeff

Blauw zwartgeband
IJskleur geband
Wit
Zwartgezoomd
Zwartgezoomd
Blauwzilver gekrast
Zwartgezoomd
Wit
L. Blauw zwartgeb
Rood
Blauw zwartgeband
Zwart

Wisselprijs Beste Kortsnavelige meeuw
(te winnen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 KERKHOFS Luc
2009 DE VRIES Geert jr.
2010 KERKHOFS Luc
2011 JACOBS Jan

Wisselprijs Beste Middensnavelige meeuw
(te winnen 3x opeenvolgend of 5x in ’ t totaal)
2008 VAN CAMP Jef
2009 VAN CAMP Jef
2010 CUYVERS Louis
2011 VAN DEN BOGAERT Roland
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VO
96 2366
MJ
96 1 488
VJ
96 1 604
MO 96 1 305
VJ
97 8156
VJ
96
MJ
96 489
VO
96 2880
MJ
96 3028
VO
97 361 7
MJ
96 1 671
MJ
96 1 668
(geen clublid)

Prij zengeld seizoen 2011
W-Vlaand.
Beirens Dirk
Bogaerts Edward
Cloostermans Henri
Cuyvers Louis
De Buck Remi
Deglein Jean
de Vries Geert
De Vuyst William
Engels Bjorn
Hasselman Free
Jacobs Jan
Jacquet Francis
Janssens Jef
Janssens Karel
Kerkhofs Luc
Mertens Huub
Neven Yves
Sadaune Pierre
Van Den Bogaert R.
Viaene Jef
Van Camp Jef
Van Droogenbroeck L.
Totaal

Brabant O-Vlaand.
Antwerpen Limburg Nationale Totaal
€ 5,00 97 pnt - € 2,50 96 pnt
2,50
2,50
2,50
2,50
5,00
5,00
10,00
7,50
2,50 20,00
10,00
10,00
2,50
2,50
10,00
10,00
7,50
7,50
5,00
2,50
7,50
2,50
7,50
10,00
5,00
5,00
2,50
2,50
5,00
5,00
10,00
2,50
2,50
5,00
2,50
7,50
5,00
5,00
2,50
2,50
5,00
7,50
12,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
17,50
30,00
75,00
17,50
5,00 150,00

GEWONNEN CLUBPRIJZEN
in het
TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2011/ 2012

CLUBSHOW bij “CHAMPION SHOW”
(NBS Bondsshow)
26 t/m 28 januari 2012 te Nieuwegein
keurmeeste rs: W.C.M. van Zijl en Th.C.M. Werkhoven
ingezonden:
50 Italiaanse Meeuwen, 4 Akener Lakschildmeeuwen,
1 8 Oud Duitse Meeuwen, 12 Afrikaanse Meeuwen,
1 Anatolische Meeuw, 1 0 Satinetten, 6 Blondinetten,
6 Oud-Oosterse Meeuwen, 7 Barbarisi Meeuwen en
4 Vlaanderse Smierels
1.

Fraaie ets voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw:
M.B. Treffers met een oude witte doffer, 97 pnt.
2.
Fraaie ets voor de fraaiste Satinette:
W.C.M. van Zijl met een jonge bruin witgeschubde doffer,
(Brunette), 96 pnt.
3.
Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette:
J. Verlaat met een oude blauwgeschubde duivin, 96 pnt.
4.
Fraaie ets voor de fraaiste Turbit: n.t.
5.
Fraaie ets voor de fraaiste Italiaanse Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste doffe r, 97 pnt.
6. * ) Fraaie ets voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw:
Comb. Van Dijk met een oude zwartschild duivin, 96 pnt.
7. * ) Fraaie ets voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw:
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
8.
Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.
Bovenstaande wisselprijzen 1 -8 zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal.
9.
De winnaar ontvangt een herinneringsprijs: een fraaie rastekening.
* ) Comb. Van Dijk en G. van Mierlo hebben ieder deze wisselprijs driemaal
achtereen gewonnen en daarmee definitief winnaar geworden.
Hartelijk gefeliciteerd met dit succes!
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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.

€ 20,- voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met Italiaanse Meeuwen met 384 punten.
Van harte gefeliciteerd!
€ 20,- voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen:
M.B. Treffers met Afrikaanse Meeuwen met 382 punten.
Van harte gefeliciteerd!
€ 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 oude witte Afrikaanse Meeuw doffer, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of dun:
M.B. Treffers met een jonge zwarte doffer, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren:
M.B. Treffers met een oude witte doffer, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd:
G. de Vries Jr. met een oude bruingezoomde doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit:
G. de Vries Jr. met een oude bruinwitgebande doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette overige geschubde kleuren (spiegelst.):
W.C.M. van Zijl met een jonge bruinwitgeschubde doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin,rood, geel of dungez.:
foutief toegekend; moet zijn:
J. Verlaat met een jonge bruingezoomde duivin, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteit: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette ov.geschubde kleuren (spiegelst.):
J. Verlaat met een oude blauwgeschubde duivin, 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:
Jef Janssens met een oude zwarte duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Turbit: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Engelse Owl: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer oud en doffer jong:
- J.D. van Doorn met een jonge roodzilver gekraste doffer, 97pnt.
- J.D. van Doorn met een oude roodzilver gekraste doffer, 96pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin oud en jong:
- J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande duivin jong, 96 pnt.
- J. Voncken met een oude geelzilver gebande duivin, 95 pnt.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur:
J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur:
J.D. van Doorn met een oude blauwgekraste duivin, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw doffe r:
Comb. Van Dijk met een oude zwarte doffer, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw duivin:
Comb. Van Dijk met een oude zwarte duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer:
G. de Vries Jr. met een oude blauwschild zwartgebande doffe r, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin:
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Luikse Barbet: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Vlaanderse Smierel:
M.C. van Uden met een oude blauw zwartgebande duivin, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Gentse Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Barbarisi Meeuw:
M.C. van Uden met een jonge geelschild doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud-Oosterse Meeuw:
Kl. Nicolaij met een oude roodgezoomde Satinette doffer, 95 pnt.
Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid: n.t.

Tentoonstellingen waarop NBS-Erecertificaten
worden uitgeloofd
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 kortsnavelige Meeuwen
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen
Minimum predikaat 93 pnt.
Friesche Sierduiven Club 28 t/m 30 oktober 2011 in Leeuwarden
Keurmeester: J.G.M. Hartman
Ingezonden:
26 Italiaanse Meeuwen, 11 Oud Duitse Meeuwen, 12 Oud
Oosterse Meeuwen en 8 Satinetten
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-

G.C.M. van Duivenvoorde met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse
Meeuw doffer, 96 pnt. (geen lid)
G. de Vries Jr. met een oude blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.

West Brabant Show 5 en 6 november 2011 in Sint Willibrord
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden:
29 Italiaanse Meeuwen, 4 Oud Oosterse Meeuwen en
5 Barbarisi Meeuwen
J.D. van Doorn met een jonge blauw zwartgebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
Delta-Show 11 t/m 1 3 november 2011 in Vlissingen
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden:
41 Italiaanse Meeuwen
J.D. van Doorn met een jonge blauw zwartgebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
E.Z.H.S.V.-Show 18 t/m 20 november 2011 in ‘ s-Gravenhage
Keurmeesters: W. de Wal en Th.C.M. Werkhoven
Ingezonden:
35 Italiaanse Meeuwen, 3 Oud Oosterse Meeuwen,
1 5 Afrikaanse Meeuwen, 18 Satinetten en 1 2 Blondinetten
R. Voncken met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw duivin,
96 pnt.
J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw
duivin, 96 pnt.
W. van Zijl met een jonge zwartgezoomde Satinette duivin, 96 pnt.
J. Bruggeling met een jonge zwartgezoomde Blondinette doffer, 97 pnt.
T. Westerhuis met een oude bonte Afrikaanse Meeuw doffer, 96 pnt.
Keistadshow 23 t/m 26 november 2011 in Amersfoort
Keurmeesters: G. Simonis en G. de Vries Jr.
Ingezonden:
6 Vlaanderse Smierels, 79 Italiaanse Meeuwen, 3 Hamburger
Sticke Meeuwen, 17 Oud Duitse Meeuwen en 8 Satinetten
W. Martens met een jonge meellicht gebande Italiaanse Meeuw doffer,
95 pnt.
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-

J.C. Verhage met een jonge geelzilvergebande Italiaanse Meeuw duivin,
95 pnt.
J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw doffer,
95 pnt.
J. Voncken met een oude geelzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
J. Voncken met een oude geelzilvergebande Italiaanse Meeuw duivin,
96 pnt.
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
duivin, 96 pnt.

Limburgse Sierduivenfokkers Club 3 december 2011 in Elsloo
Keurmeesters: Th. Rijks en J.J. van de Siepkamp
Ingezonden:
1 8 Italiaanse Meeuwen en 23 Satinetten
J. Voncken met een jonge geelzilver gebande Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
Th. Rijks met een oude blauwwitgebande Satinette (Bluette) doffer, 97 pnt.
W. van Zijl met een jonge bruinwitgeschubde Satinette (Brunette) doffer,
96 pnt.
Martini Show 17 en 1 8 december 2011 in Groningen
Keurmeesters: G. de Vries Jr. en W.B. Halsema
Ingezonden:
8 Italiaanse Meeuwen, 11 Oud Duitse Meeuwen en 8 Satinetten
G. de Vries Jr. met een oude blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.
Noordshow 5 t/m 7 januari 2012 in Zuidlaren
Keurmeester: R. Arbeider
Ingezonden:
26 Italiaanse Meeuwen, 11 Oud Duitse Meeuwen en
1 8 Oud Oosterse Meeuwen
J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
97 pnt.
G. de Vries Jr. met een jonge blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.
J. Oord met een oude Oud Oosterse Meeuw blauwwitgebande Satinette
doffer (B luette), 96 pnt.
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INZENDINGEN van VIERTALLEN op de Clubshow
Champion Show te Nieuwegein – 26-2 8 januari 2012

Middensnavelige Meeuwen

1-0 oud 0-1 oud
Inzender

1-0
jong

0-1
jong

punten

rang

totaal

orde

MC.. van Uden

96

95

95

96

382

2

J.D. van Doorn

96

95

97

96

384

1

A. van Schaijk

92

X

X

92

X

-

H. ten Har msel

X

X

93

92

X

-

T. van Schijndel

94

94

94

94

376

5

Comb. Hoevelaken

X

X

94

96

X

-

Comb. Stehouwer

X

X

95

93

X

-

K. Joustra

95

X

X

X

X

-

J. Voncken

95

95

94

95

379

3

Comb. Van Dijk

94

96

93

X

X

-

G. van M ierlo

95

96

94

94

379

3

G. de Vr ies Jr.

96

94

94

94

378

4

D. van der Spek

X

X

94

93

X

-

K. Nicola ij

95

94

x

x

x

-
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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

97

95

94

96

382

1

J. Janssens

94

96

X

X

X

-

T.E. Westerhuis

96

X

93

96

X

-

W.C. van Zijl

95

95

96

95

381

2

G. de Vr ies Jr.

96

X

X

96

X

-

J. Verla at

94

96

94

95

379

3

Inzender

J.D. van Doorn bij de middensnavelige Meeuwen met 384 punten
en
M.B. Treffers bij de kortsnavelige Meeuwen met 382 punten
zijn
winnaar geworden met ieder het fraaiste viertal.
Van harte gefeliciteerd !
G. de Vries Jr.
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Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2012/20131

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende
prijzen voor haar leden en de leden van de
Meeuwenclub Nederland die in regel zijn met het
lidgeld op moment van de clubshow op 1 7 en
1 8/1 1 /201 2 te Turnhout.
1.

2.
3.
4.

Een foto met vermelding “clubkampioen 201 2”
voor ieder meeuwduivenras indien minimum 4
dieren per ras zijn ingeschreven.
Wisselprijs voor de beste kortsnavelige meeuw.
Wisselprijs voor de beste middensnavelige meeuw.
Iedere meeuwduif met 96 punten € 2,50 en iedere meeuwduif met
97 punten € 5,00.

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt tevens volgende geldprijzen voor haar
leden die in orde zijn met het lidgeld op moment van de wedstrijd.
€ 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten;
€ 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.
Op volgende shows:
•
West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
•
Oost-Vlaanderen : Werk van den Akker – Land van Aalst;
•
Limburg: De Rasduif te Houthalen;
•
Brabant: De Pajottenlanders te Affligem;
•
Nationale Wedstrijden.
Tevens voor haar leden een tussenkomst van € 1 ,00 per ingezonden meeuw op
de internationale meeuwen show te Loon op Zand van 2 tot 4 november 201 2.
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Ereprijzenlijst seizoen 2012 / 2013
Clubshow, ondergebracht bij de Champion Show (NBS Bondsshow)
Minimaal 3 dier en per ras (minimaa l 93 punten) :

6200.
6201.
6202.
6203.
6204.
6205.
6206.
6207.

Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de
Ets voor de

fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste

Afrikaanse Meeuw
Satinette
Blondinette
Turbit
Italiaanse Meeuw
Akener Lakschildmeeuw
Oudduitse Meeuw
Hamburger Sticken Meeuw

Bovenstaande wisselprijzen zijn te winnen 3x achtereen of 5x totaal

6208.
6209.
621 0.
6211.
621 2.
621 3.
621 4.
621 5.
621 6.
621 7.
621 8.
621 9.
6220.
6221.
6222.
6223.
6224.
6225.
6226.
6227.
6228.
6229.
6230.
6231.
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Fraaie tekening in lijst van het ras voor bovenstaande wisselprijzen.
€ 20,00 voor het fraaiste viertal middensnavelige meeuwen
€ 20,00 voor het fraaiste viertal kortsnavelige meeuwen
€ 1 0,00 voor de fraaiste middensnavelige Meeuw
€ 1 0,00 voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of bruin
€ 5,00 voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren
€ 5,00 voor de fraaiste Satinet zwart, bruin of dungezoomd
€ 5,00 voor de fraaiste Satinet witgebande variëteit
€ 5,00 voor fr. Satinette overige geschubde kleuren (spiegelstaart)
€ 5,00 voor fraaiste Blondinette zwart, bruin, rood, geel, dungezoomd
€ 5,00 voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteit
€ 5,00 voor fraaiste Blondinette ov. geschubde kleuren(spiegelstaart)
€ 5,00 voor de fraaiste Vizor Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Domino Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Turbiteen
€ 5,00 voor de fraaiste Anatolische Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Turbit
€ 5,00 voor de fraaiste Engelse Owl
€ 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer
(bij minimaal 40 inz. voor oud en jong)
€ 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin
(bij minimaal 40 inz. voor oud en jong)
€ 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw ander kleur doffer
€ 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin andere kleur
€ 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw doffer

6232.
6233.
6234.
6235.
6236.
6237.
6238.
6239.
6240.
6241.
6242.
6243.
6244.
6245.

€ 5,00 voor de fraaiste Akener lakschildmeeuw duivin
€ 5,00 voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer
€ 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin
€ 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur
€ 5,00 voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur
€ 5,00 voor de fraaiste Hamburger Sticken Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Luikse Barbet
€ 5,00 voor de fraaiste Vlaanderse Smierel
€ 5,00 voor de fraaiste Gentse Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Barbarisi Meeuw
€ 5,00 voor de fraaiste Oud-Oosterse Meeuw
Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid
Prijzen alleen te winnen door leden van de Meeuwenclub en de Vlaamse
Meeuwduivenclub onder voorwaarde dat de contributie op het moment
van de clubshow is voldaan.

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar NBS
certificaten worden uitgeloofd
6246.
6247.

€ 5,00 voor fraaiste dier per 1 5 kortsnavelige meeuwen
€ 5,00 voor fraaiste dier per 1 5 middensnavelige meeuwen
Minimaal 93 punten.

Prijzenschema Europese Meeuwendagen
ondergebracht bij de SZN
Voor de Meeuwen Manifestatie 201 2 gehouden in Loon op Zand op 1
t/m 4 november worden extra prijzen uitgezet. Deze worden op een
later tijdstip bekend gemaakt

Prijzen welke na 2 jaar niet zijn afgehaald, vervallen aan de club
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Ledenlijst M eeuwduivenclub België 2012

ADRIAANSE Gerard

Trompstraat 25
NL 4335 AT Middelburg
t: 0031-118 634587
e: gadriaanse@zeelandnet.nl

BEIRENS Dirk

Nerenbroekstraat 5
9420 Erpe-Mere
t: 053/803774
e: beirens.dirk@live.be

Luikse Meeuw
Luikse Barbet

BOGAERTS Edward

Schaliehoevelaan 49
2530 Boechout
t: 03/4553414
e: edward.bogaerts@skynet.be

Turbiteen

BRABANT Pieter

Korte Ridderstraat 7
1785 Merchtem
t: 052/372364
e: kingform@skynet.be

BRUY NDONCX Felix

De Lunden 37
2170 Merksem
t: 03/646.61.10
e: f elix.bruyndoncx@telen et.be

CAMPO Guy

Mechelsebaan 38
2570 Duffel
t: 015/312326
e: guido_campo@hotmail. com

CLOOSTERMANS H enri

Coolhemveldstraat 5
2870 Puurs
t: 03/889.24.62
e: henricloosterma ns@skynet.be

Italiaanse Meeuw

COPPENS Freddy

Ternatsestraat 86
1790 Essene
t: 02/5822024

Oud-Duitse Meeuw

CORNELISSEN Pa ul

Verenigingstraat 25
3010 Kessel-Lo
t: 016/25.88.31

Vlaanderse Smierel
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Antwerpse Smierel

CUY VERS Louis

Larumseweg 56
2440 Geel
t: 0478/461380
e: l odewijk.cuyvers@tel enet.be

Gentse Meeuw
Vlaanderse Smierel
Antwerpse Smierel

DAVIDSE Leunis

Ring 71
NL 4455 AD Nieuwdorp
t: 0031-113 612795

Vlaanderse Smierel

DE BUCK Marc

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

DE BUCK Remi

Sallemeul ekouter 55
9820 Merelbeke
t: 09/221.36.56

Vlaanderse Smierel
Luikse Barbet
Gentse Meeuw

DE VUY ST William

Bellebargie 51
9950 Waarschoot
t: 09/357.31.34

Vlaanderse Smierel

DEGLEIN Jean

Tongers esteenweg 312
3840 Borgloon
t: 012/741795

Satinet
Blondinet

DREESEN Henri

Romeins e Dijk 76
3910 Neerpelt
t: 011/64.95.35

Italiaanse Meeuw

ENGELS Björn

Brugstraat 56
9880 Aalter
tel.: 09/374.07.03
e: goedel evandurme@hotmail.com

Italiaanse Meeuw

HASSELMAN Free

Koning B oudewijnlaa n 2
9170 Sint-Pauwels
t: 03/779.91.92
e : freehassel man@hotmail.com

Vlaanderse Smierel
Figurita meeuw

JACOBS Jan

Zonneken 10
9100 Sint-Niklaas
t: 03/777.75.61

Satinet
Blondinet
Vizor

JACQUET Francis

rue de Géronsart 38
5100 Jambes
e: l indadachelet@hotmail.com

Vlaanderse Smierel
Akener Laksch. M.
Oud Duitse M.
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JANSSENS Jef

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

Blondinet

JANSSENS Karel

Emiel Verreestraat 15
2300 Turnhout
t: 014/420132

Afrikaanse Meeuw
Satinet
Blondinet

KERKHOFS Luc

Maastrichtersteenweg 234
3770 Vroenhoven
t: 012/45.50.75
e: kerkhofs.honinx@gmail. com

Satinet
Blondinet

KIELICH Ivan

Sint-Truidersteenweg 131
3700 Tonger en
t: 0475/430226
e: yva nkielich@hotmail. com

Italiaanse Meeuw

KOOIMAN Pieter

Reygerskreek 27
NL 4585 AP Hengstdijk

Vlaanderse Smierel

LAUW-SIKHO Nico

Kammenstraat 62
2000 Antwerpen
t: 03/2886631

LAWARREE Guy

rue de l ' éc ole 14
4920 Aywaille
t: 04/384.56.77

Satinet
Blondinet

MANDERS Ad

Lochtstraat 15 A
3940 Hechtel
t: 003211/766159
e: ma nders.ect@gmail.com

Satinet
Blondinet

MORTIER Rudi

Beke 18
9950 Waarschoot
t : 09/372.91.88

Italiaanse Meeuw

NEVEN Y ves

Ekkerput 56
3520 Zonhoven
t: 0496/58.01.37
e: n even.yv es@gmail.com

Oud Duitse M eeuw
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PARIDAEN Pet er

Stationsstraat 247
8020 Oostkamp
t: 0494-580277
e: peterparidaen@skynet.be

SADAUNE Pierre

Marais d’Ergies 11
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
t: 069/867673

SIMOENS Koenraad

Abdis Erka 30
8510 Marke
t: 056/21.82.21
e: chablon @telenet.be

Blondinet
Vlaanderse Smierel

SPAEPEN Jan

Bergenstraat 23
2480 Dessel
t: 014/378956
e: ja nspaepen @msn.com

Vlaanderse Smierel
Antwerpse Smierel

STRUY F Roger

Hovenierstraat 1C
2280 Grobbendonk
t: 014/51.73.57
e: rogerstruyf@skynet.be

Gentse Meeuw

VAN CAMP Jozef

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

Vlaanderse Smierel
Italiaanse Meeuw

VAN DEN B OGAER T Rola nd

Torenvenstraat 31
Antwerpse Smierel
2560 Kessel
t: 03/4808834
e: rol and.vandenbogaert @skynet.be

VAN DROOGENBR OECK Lars

Opgeëistenstraat 48
9470 Denderleeuw
t: 0477/482071
e: kippenboer93@hotmail.com

VAN KERCKHOVE N Conny

Bospleinstraat 12
Akener Laksch. M.
2235 Hulshout
t: 0496/894515
e: connyvankerckhoven@tel enet.be

Luikse Meeuw

85

VAN UDEN Martin

Jekerstraat 11
NL 5215 GR ’s-Hertogenbosch
t: 0031-73-6890322
e: m.c.va nuden @home.nl

Vlaanderse Smierel
Barbarisi Meeuw

VIAENE Jef

Overheulestraat 8
8560 Moorsele
t: 056/41.38.03
e: jefviaene@b elgacom.net

Satinet
Vlaanderse Smierel

WERKHOVEN Theo

Hoog Geldrop 120
NL 5663 BH Geldrop
t: 0031 40 2851709
e: werkit@onsbrabantnet.nl

Satinet
Antwerpse Smierel

WEY NS Jo

Collegestraat 43
2300 Turnhout
t: 014/419066
e: jo.weyns@tel enet.be

Afrikaanse Meeuw
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Ledenlijst M eeuwenclub Nederland per 1 augustus 2012

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@kpnma il.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

Boslaan 129
3904 KG Veen endaal
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

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
Hamburger Sticken

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

B. Hendriks

Doolandweg 41
5531 PL Bladel
t: 0497 – 387808

Italiaanse Meeuw
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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

L. van Lierop

Blake Beemd 6
6027 NW Soerendonk
t: 0495 – 591884
e: l eo.van.l ierop@hetnet.nl

Italiaanse Meeuw
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A.F.M. Manders

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

Blondinette
Satinette

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

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
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Satinette
Blondinette

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. Soeteman

Rijksstraatweg 101
7231 AD Warnsveld
t: 0575 - 522250

Oud Duitse M eeuw
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D. van der Spek

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

Akener Lak.Meeuw

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 Viozi Unal

Veluwelaan 61
5628 AC Eindhoven
t: 06 - 34368108

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

J. Verla at

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

Satinette

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