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Voorwoord Meeuwduiven bulletin 2013
201 3 staat nu al bekend als een jaar met kli matologische omstandigheden waar
we ons niet aan verwachten.
Een lente die maar niet wil komen en dan met enkele dagen warmte de winter
doen vergeten; waarna het terug lijkt of het is gelijk weer herfst.
Alle vrienden die met vogels be zig zijn, en dan heb ik het op een heel breed
vlak: van hoenders, roofvogels, kanaries of duiven, sakkeren. Ze zijn met de
kweek begonnen en het lukt van geen meter of ze wachten en zien zo de kansen
op veel jongen voorbijgaan. Tot deze laatste groep behoorde ik en met een
gelukkig gevoel zie ik dan veel later dan gebruikelijk de eerste jongen uit de
eieren kruipen. Gelukkig zijn er dan enkele jongen bij die me een stap vooruit
helpen en is er de geruststelling dat met minder jongen er ook goede kunnen
tussen zitten.
Onze Vlaamse Meeuwduivenclub zet stilaan de samenwerkingsstappen met de
Antwerpse Smierelclub verde r, zodat we dit jaar onze eerste gezamen lijke
jongdierendag zullen houden. Voor de liefhebbers van de Belgische
meeuwduiven in ieder geval een stap vooruit in het zoeken naar éénduidigheid in
het benaderen van onze rassen. Het was voor de ze liefhebbers dan ook
schrikken dat we in “het Vlaamse Neerhof” de beslissing van de
standaardcommissie moesten lezen dat voor de Vlaanderse en de Antwerpse
Smierels en voor de Luikse Meeuw, de voorheen toegestane (onzichtbare)
schakelpennen nu niet meer toegelaten worden. De liefhebbers zullen hun
fokdoelen verder moeten aanscherpen; 7 à 12 buitenste slagpennen wit. Als
onze Duitse kleurduiven-liefhebbers deze tekening zo strak weten vast te
leggen in hun stammen moet dat me t onze Meeuwduiven ook lukken.
De Luikse Barbet, die mo menteel in volle belangste lling staat, zal enkel nog me t
ogen in oranje tot rood (donker bij de witte kleurslag) geaccepteerd worden.
Ook hier een verstrenging die een aantal duiven op de hokken thuis zal houden.
Dit alles vraagt ons wel een bezinning naar de plaats die speciaal clubs in België
hebben als het gaat om de beslissingen die door de standaardcommissies
genomen worden.
Gelukkig hebben we in onze club ook de kortsnavelige liefhebbers (ik bedoel
hun duiven natuurlijk). Zij werken verder aan hun al meerdere jaren stabiele
beeld waar ze naar streven. En verschillende van onze clubleden weten deze
duiven dan ook in die perfectie te kweken dat ze internationaal hoge prijzen
behalen. Toonaangevende liefhebbers in ons midden hebben is een prettig
gevoel wat het clubgeheel goed doet. Wat we vorig jaar in november ook zagen
in het Europese meeuwduivengebeuren te Loon op Zand.
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Zoals voorgaande jaren zal Han van Doorn dit Meeuwduivenbulletin weer
samenste llen tot een fantastisch boekwerkje dat door vele liefhe bbers
gewaardeerd wordt en waar men met plezier naar uitkijkt. Dank je wel Han.
Free Hasselman.

Voorwoord Meeuwenbulletin 2013
Zo zijn we weer aangekomen bij het schrijven van een voorwoord, je moet er
altijd even voor gaan zitten want iets van inspiratie is nodig.
Terugkijkend is daar natuurlijk de show in Loon op Zand. Fraai was het aantal
ingezonden duiven van onze clubrassen daar. Zondermeer top. Al zeg ik er gelijk
bij dat ik van de groep West uit Duitsland toch bepaalde mensen heb gemist.
Dan komen we ook weer terug op de problemen die er zijn geweest met het tot
stand brengen van de catalogus. En dat is jamme r maar was op dat moment niet
meer te ve randeren. Je kijkt er nu zo op terug dat als je het over kon doen het
weer heel anders zou zijn. Maar er waren mooie winnende duiven en de sfeer
onderling was buitengewoon goed. En ik denk dat dat toch het belangrijkst is.
Vooral Taco, Jouke en Gerard bedankt voor jullie hulp. Ik denk dat ik zonder
jullie vrijdag naar huis was gegaan. Maar dan leer je de echte vrienden kennen.
Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd want zeker bij de middensnavels
was alles Nederland wat de klok sloeg. Hulde heren Voncken, Van Dijk en Van
Doorn. Bij de kortsnavels ging die eer naar de heer Kamp uit Duitsland en dat
was eigenlijk voor die man ook heel leuk en dat met een kleurstaart. 2 en 3
mooie blondinetten uit Denemarken van vader en zoon Christiansen.
Jammer is nu enige maanden verder dat Taco voor 3 jaar naar het buitenland
gaat. Geen Afrikanen meer, zonde. Ook Martin Treffers is er mee gestopt al
blijven zijn duiven gelukkig nog in de club bij Henk van Deursen. Maar al met al
2 Afrikanenfokkers gestopt die Europees aan de weg timmerden. En dat in een
tijd dat het al zeldzaam is als e r een nieuwe fokker bij komt. Dus laten wij hier
als Nederland een grote veer.
De clubshow was net als verleden jaar in de kortsnavels zeer matig bezet en bij
de Italianen top. Grote winnaar was Han van Doorn. Op de komende clubshow
willen we eens een nieuwe keurmeester de kans geven om ervaring op te doen op
onze kortsnavels. Stuur er dus a.u.b. eens een paar in zodat hij ook echt de
kans krijgt.
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Bij mij zelf zal het komende showseizoen moeten gebeuren met meest
overjarige dieren. Problemen met het adeno circo virus op het hok heeft het
jonge duiven bestand teruggebracht tot bijna niets. Je gaat op een gegeven
mo ment met weinig plezier je hok in als je alles ziet o mvallen. En er goed tegen
kuren gaat niet, ze moeten ze lf de weerstand opbouwen. De oude duiven
markeren echter niets dus volgend jaar maar opnieuw proberen. De aanhouder
wint zullen we maar zeggen. Om me heen hoor ik na dat toch vreselijke voorjaar
goede geluiden dat er toch nog behoorlijk wat jonge duiven zijn gefokt. En dat
is dan wel weer fijn,
Verder is er van de Europese op het moment weinig nieuws hoe het nu verder
gaat met onze standaards. Ze moeten eerst op dezelfde lijn komen met Groot
Brittannië. En dat gaat allemaal niet zo vlug. Maar we gaan heus onze duiven
morgen niet anders keuren dus moeten we er ook niet wakker van liggen. Het
komt alle maal wel.
Ik hoop dat u in het Meeuwenbulletin weer veel leesple zier zult vinden en
vooral kom naar de clubdag en speel wat dieren op de clubshow. Het is toch het
leukste om langs de kooien te gaan met je duivenvrienden die hetzelfde ras
fokken en er over te kunnen praten.
Mijn medebestuurders wil ik graag bedanken voor de hele prettige
samenwerking van het afgelopen jaar en Han natuurlijk om onze artikelen ook
nog eens in boekvorm om te zetten.
Wim van Zijl.
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Theo Werkhoven
Hoog Geldrop 120
5663 BH Geldrop
tel. 040-2851709
e-mail: werkit@onsbrabantnet.nl

Bruingezoomde Satinetten

en

Bluetten

Ronald van Dijk
Fokker van:

Oud Duitse Meeuwen ,
Akener Lakschildmeeuwen
Veluw emeer 246, 3446 JD W oerden
tel.: 06 – 14758677

info@vandijkie.com

J. Oord
Fokker van

Oud Oosterse Meeuwen
Satinet
Blauw witgeband
Bruinzilv er witgeband
Kak i
Verzetslaan 29 - 8454 KK Mi ldam
tel.: 0513 – 681568 - e-mai l: p.poel4@kpnplanet.nl

Verslag Europashow EMC 1975 in Loon op Zand
Van 2 tot 4 november werd dan eindelijk de langverwachte grote
meeuwenmanifestatie gehouden in ons eigen Loon op Zand. Conform de
samenste lling van onze club bevolkten niet alleen de kortsnavelige meeuwtjes
van de leden van EMC 1975 de kooien, maar vond een nog groter aantal
middensnavelige meeuwen hier een podium. Daarvoor zorgden ook de
Oudhollandse Meeuwenclub, de Belgische èn Nederlandse Antwerpse
Smierelclu bs (40 jarig jubileum van de ASC) en de Figuritaclub. Prachtig dat
dit zo gemakkelijk tot stand was gekomen.
We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat er in de organisatie
veel mis ging. De organisatie bleek niet ingesteld op zovee l dieren uit alle delen
van Europa. De organisatoren van de Meeuwenclub hadden gedacht dat een
goed idee was om de show onder te brengen bij deze toonaangevende
Sierduivenshow Zuid-Nederland, hetgeen achteraf misschien toch niet zo'n
goede beslissing is geweest. Het grootste probleem was de nummering van de
kooien, waarvan al snel bleek dat die niet overeen stemde met de administratie,
hetgeen uiteraard grote gevolgen had voor keuring, prijstoekenning,
verkoopbureau etc. Gerard Simonis ‘ stepped in’ en grote ongelukken zijn
daardoor uitgebleven, maar een en ander reflecteerde natuurlijk niet altijd
goed bij de vele gasten. Verder had de SZN natuurlijk niet alleen te maken met
de meeuwenmensen. Ook de gebruikelijke show, de jubileumshow van de
internationale kortsnavelige tuimelaarsclub en de organisatie van de
fokkeravond kwamen daar nog bij. Dit bleek een beetje te veel.
Maar met een meer positieve toon: het goede van fokkers van sierduiven is dat,
omdat er zulke lange reizen worden gemaakt om bij elkaar te komen en elkaars
dieren te zien, zij altijd de intentie hebben o m er een feest van te maken. Er
waren liefhebbers uit Engeland, Kroatië, Duitsland, Roemenië, (uiteraard)
Frankrijk en Noorwegen, en nog veel mee r. Helaas konden de Bulgaarse
vrienden er niet bij zijn. Ze moesten terug naar huis nadat ze in zuid-Duitsland
tot twee maal toe met panne aan de weg bleven staan.
Zoals ik al aangaf, ve le meeuwenrassen hadden Loon op Zand wel bereikt en ik
zal proberen een kort overzicht te geven. Eerst het deel andere rassen: in
Nederland begin je dan natuurlijk met het nationale ras, de Oud Hollandse
Meeuw. Er waren op deze districtshow van de OH Meeuwenclub topdieren
aanwezig in alle erkende kleuren. In 72 dieren gaf keurmeester Kelderman
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Fraaiste Antwerpse Smier el
blauw zwartgeband, 1-0 oud, 97 pnt.
Inzender: Th.C.M.. Werkhoven

Luikse Meeuw
rood, 1-0 jong, 95 pnt.
Inzender: J. van de Velde

Gentse Meeuw
wit, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: L. Cuyvers

Luikse Barbet
roodzilver geband 1-0 jong, 96 pnt.
Inzender: J. van de Velde

(foto’s: Dick Ha mer)

zestien keer 96 en eenmaal 97 punten. De winnaar was L. de Groot met een geel
gebande jonge doffer.
Bij de Antwerpse Smierels uitstekende dieren uit Nederland en België. De twee
clubs werken pri ma sa men en die goede sfeer leidt zelfs tot bezoek van de
clubdagen door niet-Antwerpse Smierelfokkers, simpe lweg omdat het zo
gezellig is. Zo hoort het. Bij dit jubileum keurde de sympathieke keurmeeste r
Oksen uit Noorwegen. En dat was zeker niet eenvoudig. Er waren 42 Smierels
aanwezig in negen kleuren uit alle toonaangevende fokkerijen. Winnaar werd
Theo Werkhoven met een blauwe doffer. Maar er was ook goed materiaal
aanwezig in zwart, rood, geel en roodzilver. En die kwaliteit is ook goed
gespreid over België en Nederland. Gemist werden dieren uit Denemarken,
Noorwegen en Duitsland. Hopelijk zien we die bij het volgende jubileum?
We zien Vlaanderse meeuwen niet zo vaak en hier zaten er 23. 96 punten
werden gegeven aan dieren van Cuyvers en Weijtmans. In de Gentse Mövchen
was Cuyvers e veneens de winnaar met 96 punten. Bij de Luikse meeuwen goede
dieren in rood en geel, me t de beste in rood. Eenmaal voor 95 Van de Velde en
eenmaal voor Beirens. De Luikse barbetten hebben in korte tijd veel aanhang
gekregen in Duitsland. De dieren in Loon op Zand kwamen echter allemaal uit
België en Frankrijk en de prijzen werden gedeeld. Driemaal 96 op dieren van
Droogenbroek en Metzinger. In de roodzilvers 96 punten voor Jean van de
Velde. Franse Mövchen - duidelijk broertjes en zusjes van de Akeners,
Vlaanderse en OH meeuwen, maar gefokt naar een ‘nationale’ richting - waren
er in blauw, bruin en kaki gekrast in redelijke kwaliteit met 95 punten voor de
heer Burgy uit Frankrijk.
In de Figurita Mövchen topklasse op de clubshow van de Nede rlandse Figurita
Club. De leden van deze club zijn zeer actieve en sportieve vrienden die mooi
een honderdtal dieren in de kooien hadden geplaatst. Ze werden beoordeeld
door Arbeider en Siepkamp. Wit is de kleur waar mee stal de beste dieren zijn
te vinden met mooie markante gehoekte kopjes en elegante types. Het beste
dier was deze keer van Aad Rijs, de sympathieke secretaris van de
Nederlandse club. Drie keer 96 punten verder voor de topfokkers Swaans en
Van de Lans. Goede dieren met 96 punten ook in blauw en roodzilver voor
Bosma, een mooie blauwschimmel van Bodifee en een speciale fokprestatie in
zwarttijger van Aad Stout. Aad Rijs sloot de rij top Figurita’ s met 96 punten op
een witte doffer met voetbevedering.
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Fraaiste Italiaa nse M eeuw
Fraaiste middensnavel op 2 na
geelzilver geband, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: J. Von cken

Fraaiste Italiaa nse M eeuw op 1 na
blauw zwartgeband, 0-1 jong, 96 pnt.
Inzender: J.D. van Doorn.

Vlaanderse Smierel
geelzilver gekrast, 0-1 oud, 96 pnt.
Inzender: L. Cuyvers

Fraaiste Akener Lakschildmeeuw
Fraaiste middensnavel van de show
zwart, 1-0 oud, 97 pnt.
Inzender: Comb. Van Dijk

(foto’s: Dick Ha mer)

Er was ook een honderdtal Italiaanse meeuwen aanwezig in de in Nederland
gebruikelijke prima kwaliteit. Fokkers van 'rondkoppen' Van Zijl en Treffers
moesten flink werk verrichten om de beste dieren er uit te pikken. Zij
oordeelden dat een jonge geelzilver doffer van Combinatie Voncken het beste
de standaard benaderde. Uiteraard ook veel andere dieren met 96 punten van
Van Doorn, Verhage en Comb. Voncken en daarnaast nog veel Italianen met 95
punten ook van andere fokkers.
In de Akener Lakschildmeeuwen mooi internationaal vuurwerk van Duitse,
Belgische, Nederlandse en Franse makelij. Combinatie Van Dijk werd winnaar
met een zwarte oude doffer. Later oordeelden de keurmeesters dat dit ook de
beste middensnavelige meeuw was. Gefeliciteerd heren Van Dijk!
Ook in de Oud-Duitse meeuwen was het toch nog een internationale strijd,
waarbij enigszins teleurste llend Duitse fokkers ontbraken. Van Mierlo won met
een jonge blauwe doffer, maar er waren ook goede dieren Van Dijk, Kluskens en
De Vries uit Nederland, en Boehnlen en Riedmuller uit Frankrijk.
In de Oud-Oosterse meeuwen waren er zowel blondinetten als satinetten. Ze
werden alle maal gekeurd, hoewe l de blondinetten in Nederland (nog) niet
erkend zijn. De dieren kwamen alle maal uit Nederland en het moet Reiner
Dammers als ‘ herinvoerder’ van het ras ple zier doen dat de Oud-Oosterse ook
hier voet aan grond heeft gekregen. Martin van Uden en Dennis van de Spek
verdeelden de prijzen met mooie zwart- en bruingezoomden met 96 punten.
Wanneer de blondinetten erkend worden, zijn goed aantal dieren van Van
Dooren in ieder geval aanwezig. Grootste probleem in de Oud-Oosterse blijft
gebrek aan substantie in de voorkop, waardoor geen of te weinig hoek aanwezig
is. En dat maakt nu net het grote verschil me t de kortsnavelige neven en
nichten. Er moeten afspraken worden gemaakt om dat euvel de were ld uit te
helpen.
De Engelse owls waren geleverd door de Franse vrienden. Wanneer zien we
deze prachtige dieren weer verschijnen vanuit hun land van oorsprong? De
beste hebben nu hun hokken in Frankrijk en Duitsland en dat kan toch eigenlijk
niet. De beste owls kwamen hier uit het hok van Becker. En in blauw
zwartgeband, hetgeen ik toch eigenlijk zie als de oerkleur van de Engelse owl.
96 punten op een blauwe doffer. De rode en gele owls van de vrienden
Metzinger en Bystrzeyewski (Oncle Bob!), daar dient nog aan te worden
gewerkt. Maar de 'grondstof' is er.
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Fraaiste Oud Duitse Meeuw
Fraaiste middensnavel op 1 na
blauw zwartgeband, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: G. van Mierlo

Engelse Owl
blauw zwartgeband, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: R. Becker

Afrikaanse Meeuw
zwart, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: T. Westerhuis

Duitse Kleurstaartmeeuw
Fraaiste duivin va n de show, tev ens
fraaiste kortsnavelige Meeuw
zwart, 0-1 oud, 97 pnt.
Inzender: H. Kamp

(foto’s: Dick Ha mer)

Na de grote owls, de kleine: de Afrikaanse meeuwen. Een zeer mooie
ontmoeting met dieren uit Denemarken, Frankrijk, België, Duitsland, Frankrijk
en Nederland. Jammer was he t de topdieren uit Hamburg te missen. Ik heb a l
vernomen dat het de intentie is om er dit jaar in Duitsland weer bij te zijn (en
hoewel ik er niet ben, zal er toch worden geconcurreerd met mijn dieren, die
naar zuid-Duitsland zijn verhuisd). In de kleurslag wit topklasse met goede
dieren van Helweg, Treffe rs, Assmu s, Kamp, Janssens, Wurtz en
Bystrzeyewski. Wel met veel verschillende types en grootteverschillen
overigens. Er was – ook als gevolg van het ontbreken van de Stuhlmacher dieren
- veel discussie over welk dier de beste was, maar keurmeeste r Simonis
oordeelde dat de beste uit de hokken van Treffers, Helweg (Denemarken) en
Janssens (België) kwamen , alle met 96 punten. Bij de andere dieren ontbraken
in het algemeen slechts kleine punten als de snavelinzet, kopbreedte en een
beetje meer substantie in voorhoofd en boven het oog. Vader Christiansen
opende de reeks in de zwarte Afrikanen met een mooie oude doffer met 96
punten maar T. Westerhuis zag zijn jonge doffer be loond me t net een punt
meer. Ande re goede dieren we rden geshowd door Treffers en Veyssiere uit
Frankrijk. Anders Christiansen keurde de andere kleuren met prachtige dieren
in blauw, rood, geel, bruin, dun, zilvers, schimmel, gekrast en bont. De oude
duivin in dun van grootmeester Assmu s deed ook hier wat het altijd doet: 97
punten. Op het einde was ik erg verheugd te mogen constateren dat mijn jonge
zwarte doffer als be ste Afrikaan werd aangewezen.
Dan waren er twee zeldza me Tunische meeuwtjes in al even zeldza me kleuren
aanwezig: als ik mij goed herinner 'rookblauw' en (‘ atlas’ )zilver. Een interessant
klein meeuwtje dat de oorspronkelijke voorvader zou moeten voorste llen van de
Afrikaanse meeuw, Figurita en Italiaan. We hopen dat het een blijvende
curiositeit zal zijn.
In de Anatolische meeuwen ontbraken de dieren van Marwinski, en dat was
bijzonder jammer want hij had juist in 2012 een fantastische zwarte doffe r
gekweekt, die ik een maand later mocht bewonderen, beoorde len en met 97
punten belonen. Nu was het mijn mooie oude dame die de prijzen naar
Heemste de mee mocht nemen (inmidde ls ook woonachtig bij Marwinski). Omdat
in Loon op Zand te veel Duitse vrienden ontbraken waren er slechts 6 Duitse
schildmeeuwen aanwezig. 'Oncle Bob' uit Frankrijk profiteerde hiervan met een
uitstekende oude rode doffer: 96 punten. Een mooi dier met een krachtig type
en goede stand. In de Duitse kleurstaarten in zwart was het als vanouds een
goed gevecht tussen Kamp en Westerhuis.
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Oosterse M eeuw Satinette
Bluette, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: T.J.A. Rijks

Oosterse M eeuw Satinette
Fraaiste kortsnavelige Meeuw op 2 na
zwartgezoomd, 1-0 oud, 97 pnt.
Inzender: L. Kerkhofs

Oosterse M eeuw Blondinette
roodgezoomd, 0-1 jong, 96 pnt.
Inzender: A. Christiansen

Oosterse M eeuw Blondinette
Fraaiste kortsnavelige Meeuw op 1 na
zwartgezoomd, 1-0 oud, 97 pnt.
Inzender: A. Christiansen

(foto’s: Dick Ha mer)

De beste dieren waren in de kooi gezet en werd duidelijk gemaakt dat aan de
Duitse kant van de grens toch de beste tee lt plaatsvindt. 97 punten voor
Kamp’ s oude duivin en uiteindelijk … het beste dier van alle kortsnavelige
meeuwen. Een felicitatie voor mijn vriend Heinrich waard!
Na de rondkoppen brak de grote strijd los in de Oosterse meeuwen. De
vrienden in de EMC hadden in totaal 1 25 satinetten en 222 blondinetten bij
elkaar weten te brengen. En er waren zelfs 1 0 Vizors aanwezig.
Keurmeester Franco (Frankrijk) opende met 30 Satinetten in blauwwitgeband
(bluette). Er waren grote na men aanwezig als Christiansen, Schneider, Rijks en
Mertens, en ook (voor ons) nieuwe kwekers als Bernadet, Burgy en Stein.
Jammer dat de dieren van Kirchev en Pfeiffenberger Loon op Zand niet hadden
bereikt. Theo Rijks werd terechte winnaar met 97 punten met een mooie jonge
doffer. Topdieren natuurlijk ook van Schneider (driemaal 96 en vijf keer 95
punten) en Huub Mertens (twee keer 95 punten). Er zijn in de wereld niet vee l
shows waar zulke mooie bluetten zitten. In bruinzilve rwitgeband (silverette )
kwam Huub Mertens terug met 97 punten op zijn jonge duivin.
In blauwgeschupte satinetten 96 punten voor Stein uit Hongarije en Mertens.
De oude duivinnen van Rijks en Kerkhofs konden dat niet meer be reiken: 95
punten. In de brunetten opende Mertens met zijn inmiddels beroe mde doffer,
maar keurmeeste r Ay meric achtte het dier van Willem van Zijl toch net even
beter. 97 punten was zijn deel.
Ook bij de 30 zwartgezoo mde satinetten hoge kwaliteit: een keer 97 en
eenmaal 96 punten voor oude doffers van Kerkhofs, en in dezelfde klasse ook
voor Jacobs, Bruggeling en Sipoteanu. In de oude duivinnen ging dat verder me t
96 voor Jacobs en 95 punten voor Bruggeling en Sipoteanu. Bij de jonge
doffers gooide Si monis zijn jonge doffer in de strijd en was er ook nog
driemaal 95 punten voor Kosa uit Roemenië en eenmaal voor Jacobs. Bij de
jonge duivinnen deelden Simonis en Jacobs de prijzen met 95 punten. De
bruingezoomde satinetten brachten 96 punten voor De Vries, Bruggeling en Van
Zijl. De hoofdprijs ging echter naar Luc Kerkhofs met zijn oude duivin.
Andere goede bruingezoomden kwamen uit de stallen van Riedmuller, Stein,
Rijks, Van Zijl en Bouygues, alle met 95 punten. In dungezoomd een nog steeds
prachtig dier van De Vries met 95 punten en in kakigezoomd een ‘ puppiges’ van
Kerkhofs met 96 punten. Algemeen winnaar in de gezoomde satinetten werd de
zwartge zoomde van Luc Kerkhofs. Proficiat!
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Oosterse M eeuw Vizor
zwartgezoomd, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: J. Jac obs

Turbit
roodzilvergeband, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: P.E. Helweg

Turbiteen
dun, 1-0 jong, 96 pnt.
Inzender: O. Riedmuller

Turbit
blauw zwartgeband, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: P.E. Helweg

(foto’s: Dick Ha mer)

De lavendels van Olivier Riedmuller, die hun oorsprong kennen in Roosendaal,
openden de lange rij blondinetten. De dieren zijn nog steeds van goede
gemiddelde kwaliteit: vier 94 punten. Helaas zien we steeds minder
blauwwitgebande blondinetten. Maar hier waren goede dieren van Eckloff,
Haftendorn, Zsolt, Deglein, Jüllich en Pfeiffenberger aanwezig. Ook kwamen
hier de eerste dieren uit Groot-Brittannië aan bod van John Ottley. Eckloff
was de grote winnaar met een mooie jonge doffer. Eenzelfde kwaliteit was te
vinden bij de zilverwitbanden met het beste dier van een van de twee vro lijke
Oostenrijkers: Pfeiffenberger. Bij de blauwgeschupten gaf Jüllich zijn kaart
af, met op zijn oude doffe r 96 punten. Andere goede dieren kwamen uit de
hokken van Ottley, Verlaat, Gatajescu en Haftendorn, alle met 95 punten. In de
blauwgeschupte duivinnen 95 punten voor Jarno Verlaat en ook voor Stephan
Haftendorn. Bij de jonge dieren echter de winnaar: 97 punten voor Eckloff. Een
prachtig dier! Verder he le goede dieren in de aparte kleur zwave lgeschupt van
Voggenberger uit Oostenrijk en Zsolt uit Hongarije. In bruinzilvergeschupt
vervolgens goede dieren uit Frankrijk: Veyssiere haalde 96 punten en Verlaat
werd tweede met 95 op een jonge duivin.
De keurmeesters Schneider en De Vries hadden hun handen vol aan de
zwartge zoomde blondinetten; in totaal 90 dieren. Ik weet niet zeker of er ooit
zo’ n grote klasse aan zwarte in ons land getoond is. En dan wordt er natuurlijk
strikt gekeurd. Het grootste problee m met de oude doffers was het meelopen
van de snavels, substantie in voorhoofd en breedte bij de snavels. Hier en daar
ook wijkende neusdoppen en (aanzet tot) een derde wrat. Dat was niet het
problee m bij de dieren van Kerkhofs en ook de winnaar van Anders Christiansen
toonde geen van deze fouten. Een heel mooi dier. Maar wat was het moeilijk
voor vriend Schneider in al deze zwarten de winnaar te vinden! Ik weet dat van
dichtbij, want hoorde hem af en toe zwaar zuchten terwijl ik mij achter hem
boog over de gele blondinetten. In de oude duivinnen vond hij toch prima dieren
van Jüllich, Vasile, Jacobs, Verlaat en Kerkhofs met 95 punten. De klasse van
de jonge zwartgezoomde blondinetten was voor Voggenberger. Twee keer
bereikte hij 95 punten op mooie dieren met vooral fraaie types en stand.
Hetzelfde deed hij nog dunnetjes over bij de jonge duivinnen, waar ook nog 95
punten vielen voor onze Roe meense vriend Vasile. Alles bij elkaar een mooie
klasse zwartgezoo mde blondinetten met veel kwaliteit. Door de strenge keuring
mag de indruk zijn ontstaan, dat het tegenovergestelde het geval was, maar dat
was zeker niet het geval. Veel van de dieren die hier niet het hoogste te
bereikten, halen ongetwijfeld elders met ge mak 97 punten.
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Een Franse keurmeester beoordee lde de roodge zoomde blondinetten. Dit is
meesta l het domein van de Christiansens uit Denemarken en die zaten er hier
ook weer goed bij. Met een oude duivin en een jonge bereikten ze 96 punten.
Maar Riedmuller, Wurtz en ook Karel Janssen gaven goed tegenpartij. Anders
Christiansen was echter nog niet klaar. Bij de bruingezoomden gaf hij nog even
goed gas en haalde 97 punten met een oude duivin. Andere goede dieren met 95
punten in bruin waren van Verlaat, Janssen, Bernadet, Voggenberger en Jüllich.
Ik had zelf de eer o m de geelge zoomden te beoorde len. Aanvankelijk was ik
niet zo blij omdat het bij de eerste dieren moeilijk bleek wat hogere
predikaten te vergeven. De grootste proble men zaten in het mee lopen in het
profiel van de snavel en breedte van de snavelaanzet. Ik kon slechts een paar
echt goede dieren noteren in oude gelen van Christiansen, Ottley en Smeets.
Gelukkig verscheen plotseling een zeer mooie oude duivin en toen kon ik toch
nog Christiansen belonen met 97 punten. In de jonge dieren eveneens van een
dier van Christiansen die voor een geelge zoomde prachtige en relatief
duidelijke zooming liet zien, hetgeen in deze kleurslag werkelijk ze ldzaam is.
Andere punten hielden het dier helaas af van het hoogste puntenaantal: 95. In
de andere jonge gelen waren nog mooie dieren te noteren van Janssens en
Eckloff (95 punten) en Nicu (96 punten).
Zoals we alle maal weten is de fok van Vizor meeuwen een enorme uitdaging.
Probeer vanuit het vrijwel niets maar te ko men tot het vastleggen van de
typische tekening. Afgezien van een toevalstreffe r, waar stiekem natuurlijk
toch op wordt gehoopt, duurt dat vele jaren. De Belgische vrienden Jan Jacobs
en Edward Bogaerts blijven er aan werken en dat verdient vee l re spect. De
keurmeeste rs be loonden hen met driemaal 95 punten in de oude dieren en zelfs
96 punten voor een oude duivin. Een jonge doffer mocht zich ook verheugen in
een beoordeling die leidde tot 95 punten.
De Franse vrienden zijn verliefd op de Turbiteens, en dat is mooi want anders
waren ze er we llicht niet meer. En we zien elk jaar verbeteringen, wat werd
bevestigd me t tweemaal 95 punten in de oude dieren en tweemaal 96 op
fokresultaten van 2012.
De Turbits was een gevecht tussen de dieren van de Deense fokker Helweg en
zuid-Duitse langkoppenfokker Jüllich. Helweg bereikte tweemaal 96 punten op
rood- en blauwzilver donkergebande oude doffers.
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Verslag Europashow EMC 1975 in Loon op Zand
Van 2 tot 4 november werd dan eindelijk de langverwachte grote
meeuwenmanifestatie gehouden in ons eigen Loon op Zand. Conform de
samenste lling van onze club bevolkten niet alleen de kortsnavelige meeuwtjes
van de leden van EMC 1975 de kooien, maar vond een nog groter aantal
middensnavelige meeuwen hier een podium. Daarvoor zorgden ook de
Oudhollandse Meeuwenclub, de Belgische èn Nederlandse Antwerpse
Smierelclu bs (40 jarig jubileum van de ASC) en de Figuritaclub. Prachtig dat
dit zo gemakkelijk tot stand was gekomen.
We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat er in de organisatie
veel mis ging. De organisatie bleek niet ingesteld op zovee l dieren uit alle delen
van Europa. De organisatoren van de Meeuwenclub hadden gedacht dat een
goed idee was om de show onder te brengen bij deze toonaangevende
Sierduivenshow Zuid-Nederland, hetgeen achteraf misschien toch niet zo'n
goede beslissing is geweest. Het grootste probleem was de nummering van de
kooien, waarvan al snel bleek dat die niet overeen stemde met de administratie,
hetgeen uiteraard grote gevolgen had voor keuring, prijstoekenning,
verkoopbureau etc. Gerard Simonis ‘ stepped in’ en grote ongelukken zijn
daardoor uitgebleven, maar een en ander reflecteerde natuurlijk niet altijd
goed bij de vele gasten. Verder had de SZN natuurlijk niet alleen te maken met
de meeuwenmensen. Ook de gebruikelijke show, de jubileumshow van de
internationale kortsnavelige tuimelaarsclub en de organisatie van de
fokkeravond kwamen daar nog bij. Dit bleek een beetje te veel.
Maar met een meer positieve toon: het goede van fokkers van sierduiven is dat,
omdat er zulke lange reizen worden gemaakt om bij elkaar te komen en elkaars
dieren te zien, zij altijd de intentie hebben o m er een feest van te maken. Er
waren liefhebbers uit Engeland, Kroatië, Duitsland, Roemenië, (uiteraard)
Frankrijk en Noorwegen, en nog veel mee r. Helaas konden de Bulgaarse
vrienden er niet bij zijn. Ze moesten terug naar huis nadat ze in zuid-Duitsland
tot twee maal toe met panne aan de weg bleven staan.
Zoals ik al aangaf, ve le meeuwenrassen hadden Loon op Zand wel bereikt en ik
zal proberen een kort overzicht te geven. Eerst het deel andere rassen: in
Nederland begin je dan natuurlijk met het nationale ras, de Oud Hollandse
Meeuw. Er waren op deze districtshow van de OH Meeuwenclub topdieren
aanwezig in alle erkende kleuren. In 72 dieren gaf keurmeester Kelderman
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zestien keer 96 en eenmaal 97 punten. De winnaar was L. de Groot met een geel
gebande jonge doffer.
Bij de Antwerpse Smierels uitstekende dieren uit Nederland en België. De twee
clubs werken pri ma sa men en die goede sfeer leidt zelfs tot bezoek van de
clubdagen door niet-Antwerpse Smierelfokkers, simpe lweg omdat het zo
gezellig is. Zo hoort het. Bij dit jubileum keurde de sympathieke keurmeeste r
Oksen uit Noorwegen. En dat was zeker niet eenvoudig. Er waren 42 Smierels
aanwezig in negen kleuren uit alle toonaangevende fokkerijen. Winnaar werd
Theo Werkhoven met een blauwe doffer. Maar er was ook goed materiaal
aanwezig in zwart, rood, geel en roodzilver. En die kwaliteit is ook goed
gespreid over België en Nederland. Gemist werden dieren uit Denemarken,
Noorwegen en Duitsland. Hopelijk zien we die bij het volgende jubileum?
We zien Vlaanderse meeuwen niet zo vaak en hier zaten er 23. 96 punten
werden gegeven aan dieren van Cuyvers en Weijtmans. In de Gentse Mövchen
was Cuyvers e veneens de winnaar met 96 punten. Bij de Luikse meeuwen goede
dieren in rood en geel, me t de beste in rood. Eenmaal voor 95 Van de Velde en
eenmaal voor Beirens. De Luikse barbetten hebben in korte tijd veel aanhang
gekregen in Duitsland. De dieren in Loon op Zand kwamen echter allemaal uit
België en Frankrijk en de prijzen werden gedeeld. Driemaal 96 op dieren van
Droogenbroek en Metzinger. In de roodzilvers 96 punten voor Jean van de
Velde. Franse Mövchen - duidelijk broertjes en zusjes van de Akeners,
Vlaanderse en OH meeuwen, maar gefokt naar een ‘nationale’ richting - waren
er in blauw, bruin en kaki gekrast in redelijke kwaliteit met 95 punten voor de
heer Burgy uit Frankrijk.
In de Figurita Mövchen topklasse op de clubshow van de Nede rlandse Figurita
Club. De leden van deze club zijn zeer actieve en sportieve vrienden die mooi
een honderdtal dieren in de kooien hadden geplaatst. Ze werden beoordeeld
door Arbeider en Siepkamp. Wit is de kleur waar mee stal de beste dieren zijn
te vinden met mooie markante gehoekte kopjes en elegante types. Het beste
dier was deze keer van Aad Rijs, de sympathieke secretaris van de
Nederlandse club. Drie keer 96 punten verder voor de topfokkers Swaans en
Van de Lans. Goede dieren met 96 punten ook in blauw en roodzilver voor
Bosma, een mooie blauwschimmel van Bodifee en een speciale fokprestatie in
zwarttijger van Aad Stout. Aad Rijs sloot de rij top Figurita’ s met 96 punten op
een witte doffer met voetbevedering.

9

10

Er was ook een honderdtal Italiaanse meeuwen aanwezig in de in Nederland
gebruikelijke prima kwaliteit. Fokkers van 'rondkoppen' Van Zijl en Treffers
moesten flink werk verrichten om de beste dieren er uit te pikken. Zij
oordeelden dat een jonge geelzilver doffer van Combinatie Voncken het beste
de standaard benaderde. Uiteraard ook veel andere dieren met 96 punten van
Van Doorn, Verhage en Comb. Voncken en daarnaast nog veel Italianen met 95
punten ook van andere fokkers.
In de Akener Lakschildmeeuwen mooi internationaal vuurwerk van Duitse,
Belgische, Nederlandse en Franse makelij. Combinatie Van Dijk werd winnaar
met een zwarte oude doffer. Later oordeelden de keurmeesters dat dit ook de
beste middensnavelige meeuw was. Gefeliciteerd heren Van Dijk!
Ook in de Oud-Duitse meeuwen was het toch nog een internationale strijd,
waarbij enigszins teleurste llend Duitse fokkers ontbraken. Van Mierlo won met
een jonge blauwe doffer, maar er waren ook goede dieren Van Dijk, Kluskens en
De Vries uit Nederland, en Boehnlen en Riedmuller uit Frankrijk.
In de Oud-Oosterse meeuwen waren er zowel blondinetten als satinetten. Ze
werden alle maal gekeurd, hoewe l de blondinetten in Nederland (nog) niet
erkend zijn. De dieren kwamen alle maal uit Nederland en het moet Reiner
Dammers als ‘ herinvoerder’ van het ras ple zier doen dat de Oud-Oosterse ook
hier voet aan grond heeft gekregen. Martin van Uden en Dennis van de Spek
verdeelden de prijzen met mooie zwart- en bruingezoomden met 96 punten.
Wanneer de blondinetten erkend worden, zijn goed aantal dieren van Van
Dooren in ieder geval aanwezig. Grootste probleem in de Oud-Oosterse blijft
gebrek aan substantie in de voorkop, waardoor geen of te weinig hoek aanwezig
is. En dat maakt nu net het grote verschil me t de kortsnavelige neven en
nichten. Er moeten afspraken worden gemaakt om dat euvel de were ld uit te
helpen.
De Engelse owls waren geleverd door de Franse vrienden. Wanneer zien we
deze prachtige dieren weer verschijnen vanuit hun land van oorsprong? De
beste hebben nu hun hokken in Frankrijk en Duitsland en dat kan toch eigenlijk
niet. De beste owls kwamen hier uit het hok van Becker. En in blauw
zwartgeband, hetgeen ik toch eigenlijk zie als de oerkleur van de Engelse owl.
96 punten op een blauwe doffer. De rode en gele owls van de vrienden
Metzinger en Bystrzeyewski (Oncle Bob!), daar dient nog aan te worden
gewerkt. Maar de 'grondstof' is er.
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Na de grote owls, de kleine: de Afrikaanse meeuwen. Een zeer mooie
ontmoeting met dieren uit Denemarken, Frankrijk, België, Duitsland, Frankrijk
en Nederland. Jammer was he t de topdieren uit Hamburg te missen. Ik heb a l
vernomen dat het de intentie is om er dit jaar in Duitsland weer bij te zijn (en
hoewel ik er niet ben, zal er toch worden geconcurreerd met mijn dieren, die
naar zuid-Duitsland zijn verhuisd). In de kleurslag wit topklasse met goede
dieren van Helweg, Treffe rs, Assmu s, Kamp, Janssens, Wurtz en
Bystrzeyewski. Wel met veel verschillende types en grootteverschillen
overigens. Er was – ook als gevolg van het ontbreken van de Stuhlmacher dieren
- veel discussie over welk dier de beste was, maar keurmeeste r Simonis
oordeelde dat de beste uit de hokken van Treffers, Helweg (Denemarken) en
Janssens (België) kwamen , alle met 96 punten. Bij de andere dieren ontbraken
in het algemeen slechts kleine punten als de snavelinzet, kopbreedte en een
beetje meer substantie in voorhoofd en boven het oog. Vader Christiansen
opende de reeks in de zwarte Afrikanen met een mooie oude doffer met 96
punten maar T. Westerhuis zag zijn jonge doffer be loond me t net een punt
meer. Ande re goede dieren we rden geshowd door Treffers en Veyssiere uit
Frankrijk. Anders Christiansen keurde de andere kleuren met prachtige dieren
in blauw, rood, geel, bruin, dun, zilvers, schimmel, gekrast en bont. De oude
duivin in dun van grootmeester Assmu s deed ook hier wat het altijd doet: 97
punten. Op het einde was ik erg verheugd te mogen constateren dat mijn jonge
zwarte doffer als be ste Afrikaan werd aangewezen.
Dan waren er twee zeldza me Tunische meeuwtjes in al even zeldza me kleuren
aanwezig: als ik mij goed herinner 'rookblauw' en (‘ atlas’ )zilver. Een interessant
klein meeuwtje dat de oorspronkelijke voorvader zou moeten voorste llen van de
Afrikaanse meeuw, Figurita en Italiaan. We hopen dat het een blijvende
curiositeit zal zijn.
In de Anatolische meeuwen ontbraken de dieren van Marwinski, en dat was
bijzonder jammer want hij had juist in 2012 een fantastische zwarte doffe r
gekweekt, die ik een maand later mocht bewonderen, beoorde len en met 97
punten belonen. Nu was het mijn mooie oude dame die de prijzen naar
Heemste de mee mocht nemen (inmidde ls ook woonachtig bij Marwinski). Omdat
in Loon op Zand te veel Duitse vrienden ontbraken waren er slechts 6 Duitse
schildmeeuwen aanwezig. 'Oncle Bob' uit Frankrijk profiteerde hiervan met een
uitstekende oude rode doffer: 96 punten. Een mooi dier met een krachtig type
en goede stand. In de Duitse kleurstaarten in zwart was het als vanouds een
goed gevecht tussen Kamp en Westerhuis.
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De beste dieren waren in de kooi gezet en werd duidelijk gemaakt dat aan de
Duitse kant van de grens toch de beste tee lt plaatsvindt. 97 punten voor
Kamp’ s oude duivin en uiteindelijk … het beste dier van alle kortsnavelige
meeuwen. Een felicitatie voor mijn vriend Heinrich waard!
Na de rondkoppen brak de grote strijd los in de Oosterse meeuwen. De
vrienden in de EMC hadden in totaal 1 25 satinetten en 222 blondinetten bij
elkaar weten te brengen. En er waren zelfs 1 0 Vizors aanwezig.
Keurmeester Franco (Frankrijk) opende met 30 Satinetten in blauwwitgeband
(bluette). Er waren grote na men aanwezig als Christiansen, Schneider, Rijks en
Mertens, en ook (voor ons) nieuwe kwekers als Bernadet, Burgy en Stein.
Jammer dat de dieren van Kirchev en Pfeiffenberger Loon op Zand niet hadden
bereikt. Theo Rijks werd terechte winnaar met 97 punten met een mooie jonge
doffer. Topdieren natuurlijk ook van Schneider (driemaal 96 en vijf keer 95
punten) en Huub Mertens (twee keer 95 punten). Er zijn in de wereld niet vee l
shows waar zulke mooie bluetten zitten. In bruinzilve rwitgeband (silverette )
kwam Huub Mertens terug met 97 punten op zijn jonge duivin.
In blauwgeschupte satinetten 96 punten voor Stein uit Hongarije en Mertens.
De oude duivinnen van Rijks en Kerkhofs konden dat niet meer be reiken: 95
punten. In de brunetten opende Mertens met zijn inmiddels beroe mde doffer,
maar keurmeeste r Ay meric achtte het dier van Willem van Zijl toch net even
beter. 97 punten was zijn deel.
Ook bij de 30 zwartgezoo mde satinetten hoge kwaliteit: een keer 97 en
eenmaal 96 punten voor oude doffers van Kerkhofs, en in dezelfde klasse ook
voor Jacobs, Bruggeling en Sipoteanu. In de oude duivinnen ging dat verder me t
96 voor Jacobs en 95 punten voor Bruggeling en Sipoteanu. Bij de jonge
doffers gooide Si monis zijn jonge doffer in de strijd en was er ook nog
driemaal 95 punten voor Kosa uit Roemenië en eenmaal voor Jacobs. Bij de
jonge duivinnen deelden Simonis en Jacobs de prijzen met 95 punten. De
bruingezoomde satinetten brachten 96 punten voor De Vries, Bruggeling en Van
Zijl. De hoofdprijs ging echter naar Luc Kerkhofs met zijn oude duivin.
Andere goede bruingezoomden kwamen uit de stallen van Riedmuller, Stein,
Rijks, Van Zijl en Bouygues, alle met 95 punten. In dungezoomd een nog steeds
prachtig dier van De Vries met 95 punten en in kakigezoomd een ‘ puppiges’ van
Kerkhofs met 96 punten. Algemeen winnaar in de gezoomde satinetten werd de
zwartge zoomde van Luc Kerkhofs. Proficiat!
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De lavendels van Olivier Riedmuller, die hun oorsprong kennen in Roosendaal,
openden de lange rij blondinetten. De dieren zijn nog steeds van goede
gemiddelde kwaliteit: vier 94 punten. Helaas zien we steeds minder
blauwwitgebande blondinetten. Maar hier waren goede dieren van Eckloff,
Haftendorn, Zsolt, Deglein, Jüllich en Pfeiffenberger aanwezig. Ook kwamen
hier de eerste dieren uit Groot-Brittannië aan bod van John Ottley. Eckloff
was de grote winnaar met een mooie jonge doffer. Eenzelfde kwaliteit was te
vinden bij de zilverwitbanden met het beste dier van een van de twee vro lijke
Oostenrijkers: Pfeiffenberger. Bij de blauwgeschupten gaf Jüllich zijn kaart
af, met op zijn oude doffe r 96 punten. Andere goede dieren kwamen uit de
hokken van Ottley, Verlaat, Gatajescu en Haftendorn, alle met 95 punten. In de
blauwgeschupte duivinnen 95 punten voor Jarno Verlaat en ook voor Stephan
Haftendorn. Bij de jonge dieren echter de winnaar: 97 punten voor Eckloff. Een
prachtig dier! Verder he le goede dieren in de aparte kleur zwave lgeschupt van
Voggenberger uit Oostenrijk en Zsolt uit Hongarije. In bruinzilvergeschupt
vervolgens goede dieren uit Frankrijk: Veyssiere haalde 96 punten en Verlaat
werd tweede met 95 op een jonge duivin.
De keurmeesters Schneider en De Vries hadden hun handen vol aan de
zwartge zoomde blondinetten; in totaal 90 dieren. Ik weet niet zeker of er ooit
zo’ n grote klasse aan zwarte in ons land getoond is. En dan wordt er natuurlijk
strikt gekeurd. Het grootste problee m met de oude doffers was het meelopen
van de snavels, substantie in voorhoofd en breedte bij de snavels. Hier en daar
ook wijkende neusdoppen en (aanzet tot) een derde wrat. Dat was niet het
problee m bij de dieren van Kerkhofs en ook de winnaar van Anders Christiansen
toonde geen van deze fouten. Een heel mooi dier. Maar wat was het moeilijk
voor vriend Schneider in al deze zwarten de winnaar te vinden! Ik weet dat van
dichtbij, want hoorde hem af en toe zwaar zuchten terwijl ik mij achter hem
boog over de gele blondinetten. In de oude duivinnen vond hij toch prima dieren
van Jüllich, Vasile, Jacobs, Verlaat en Kerkhofs met 95 punten. De klasse van
de jonge zwartgezoomde blondinetten was voor Voggenberger. Twee keer
bereikte hij 95 punten op mooie dieren met vooral fraaie types en stand.
Hetzelfde deed hij nog dunnetjes over bij de jonge duivinnen, waar ook nog 95
punten vielen voor onze Roe meense vriend Vasile. Alles bij elkaar een mooie
klasse zwartgezoo mde blondinetten met veel kwaliteit. Door de strenge keuring
mag de indruk zijn ontstaan, dat het tegenovergestelde het geval was, maar dat
was zeker niet het geval. Veel van de dieren die hier niet het hoogste te
bereikten, halen ongetwijfeld elders met ge mak 97 punten.
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Een Franse keurmeester beoordee lde de roodge zoomde blondinetten. Dit is
meesta l het domein van de Christiansens uit Denemarken en die zaten er hier
ook weer goed bij. Met een oude duivin en een jonge bereikten ze 96 punten.
Maar Riedmuller, Wurtz en ook Karel Janssen gaven goed tegenpartij. Anders
Christiansen was echter nog niet klaar. Bij de bruingezoomden gaf hij nog even
goed gas en haalde 97 punten met een oude duivin. Andere goede dieren met 95
punten in bruin waren van Verlaat, Janssen, Bernadet, Voggenberger en Jüllich.
Ik had zelf de eer o m de geelge zoomden te beoorde len. Aanvankelijk was ik
niet zo blij omdat het bij de eerste dieren moeilijk bleek wat hogere
predikaten te vergeven. De grootste proble men zaten in het mee lopen in het
profiel van de snavel en breedte van de snavelaanzet. Ik kon slechts een paar
echt goede dieren noteren in oude gelen van Christiansen, Ottley en Smeets.
Gelukkig verscheen plotseling een zeer mooie oude duivin en toen kon ik toch
nog Christiansen belonen met 97 punten. In de jonge dieren eveneens van een
dier van Christiansen die voor een geelge zoomde prachtige en relatief
duidelijke zooming liet zien, hetgeen in deze kleurslag werkelijk ze ldzaam is.
Andere punten hielden het dier helaas af van het hoogste puntenaantal: 95. In
de andere jonge gelen waren nog mooie dieren te noteren van Janssens en
Eckloff (95 punten) en Nicu (96 punten).
Zoals we alle maal weten is de fok van Vizor meeuwen een enorme uitdaging.
Probeer vanuit het vrijwel niets maar te ko men tot het vastleggen van de
typische tekening. Afgezien van een toevalstreffe r, waar stiekem natuurlijk
toch op wordt gehoopt, duurt dat vele jaren. De Belgische vrienden Jan Jacobs
en Edward Bogaerts blijven er aan werken en dat verdient vee l re spect. De
keurmeeste rs be loonden hen met driemaal 95 punten in de oude dieren en zelfs
96 punten voor een oude duivin. Een jonge doffer mocht zich ook verheugen in
een beoordeling die leidde tot 95 punten.
De Franse vrienden zijn verliefd op de Turbiteens, en dat is mooi want anders
waren ze er we llicht niet meer. En we zien elk jaar verbeteringen, wat werd
bevestigd me t tweemaal 95 punten in de oude dieren en tweemaal 96 op
fokresultaten van 2012.
De Turbits was een gevecht tussen de dieren van de Deense fokker Helweg en
zuid-Duitse langkoppenfokker Jüllich. Helweg bereikte tweemaal 96 punten op
rood- en blauwzilver donkergebande oude doffers.
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Dat het een goede klasse was bleek uit nogmaals vier keer 95 punten voor beide
fokkers op een totaal van de 11 dieren. Er zijn helaas niet veel Turbits in
Europa maar die er zijn, zijn prima!
Ons lid Van Uden bracht zijn Barbarisi meeuwen in geel en rood in de kooien in
de bekende goede kwaliteit, maar keurmeester Becker was er niet van onder de
indruk. Hoger dan 93 punten gaf hij niet af. Ook de zeldza me Se raphim meeuw
bleek niet echt zijn ding. De beste was een oude doffer van R. Robinier.
Dit was een kleine overvlucht over de meeuwen in Loon op Zand. Het is altijd
een belevenis om zo vee l van onze geliefde rassen bij elkaar te zien en –
wellicht nog belangrijker – alle vrienden met dezelfde interesse weer te zien en
te spreken. Niet aan alle ve rwachtingen kan worden voldaan, dat is nu een maal
zo, en dat kan moeilijk zijn als men vele uren in de auto heeft moeten zitten o m
een festijn als dit mee te maken. Maar ondanks de organisatorische problemen
heeft on ze club weer haar visitekaartje afgegeven en onze leden hun partij
meegebla zen in kwaliteit van de dieren en in de prijzen. Heel veel succes en
vooral (!) ple zier bij de volgende ‘ Europatreffen’ in Nüdlingen in zuid-Duitsland
op 1 5 tot 1 7 november 2013! Ik zal het missen!
T.E. Westerhuis.

Barbarisi Meeuw
rood, 0-1 oud, 93 pnt.
Inzender: M.C. va n Uden

Seraphim Meeuw
wit, 1-0 oud, 94 pnt.
Inzender: G. Robin ier

(foto’s: Dick Ha mer)
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Han van Doorn
Burg. Baaslaan 21
4333 LJ Middelburg
t: 0118 – 636309
e: jdvandoorn@zeelandnet.nl
Fokker van:

Antwerpse Smierels
Italiaanse Meeuwen
Show - en Exhibition Homers
Fokker van:

Satinetten
Willem van Zijl
Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
tel.: 0174 - 247462

wvanzijl@caiway.nl

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

De Italiaanse Meeuwen op de Internationale Meeuwenmanifestatie
voor Meeuwenrassen in Loon op Zand 2012
Van 2 – 4 november 201 2 werd in Loon op Zand de 2-jaarlijkse Sierduivenshow
Zuid Nederland (SZN) gehouden. Altijd weer een geweldige rasduivenshow in
het zuiden van het land, maar ditmaal wel een heel bijzondere show, doordat e r
twee internationale manifestaties waren ondergebracht.
De Internationale Korten Club en de Europese Meeuwen Club hadden hun
clubshow in Loon op Zand ondergebracht, en dat resulteerde in honderden en
honderden rasduiven met korte kopjes.
Echter, de Europese Meeuwen Club behartigt weliswaar kortsnavelige
Meeuwenrassen, in Nederland zitten die kortsnavels in de Meeuwenclub. En in
deze Meeuwenclub zijn ook volop middensnavels aanwezig. Deze laatste groep
liet zich ook niet onbetuigd en er werden honderden middensnavels ingestuurd.
De Antwerpse Smierel Club die het grootste Meeuwenras behartigt met een
ruime middensnavel, vierde er haar 40-jarig bestaan in samenwerking met de
Belgische Antwerpse Smierel Club. De Meeuwenclub, de Vlaamse
Meeuwduivenclub, de Oud Hollandse Meeuw Club en de Figurita Club waren
eveneens van de partij.
Het was dan ook voor de Meeuwenliefhebbers een eldorado om zoveel Meeuwen
bij elkaar te zien in rassen, kleuren en variëteiten.
Een smet op de show was wel het “debakel met het ict gebeuren”, zoals SZN
het op haar website zelf noemt. Er is het nodige mis gegaan, maar dieptepunt
daarbij was wel dat de nu mmering van de kooien niet parallel liep met de
catalogus en de keurmeesterslijsten waardoor het een g rote chaos was na he t
toekennen bij het uitgeven van de ereprijzen. Met vereende krachten, deels
van buiten de SZN, is het grotendeels nog goed gekomen.
Maar…………. hoofdzaak blijft natuurlijk de enorme inzending van Meeuwen en
daar hebben we van genoten.
De secretaris van de Europese Meeuwen Club, “onze eigen” Taco Westerhuis
heeft elders in dit Meeuwenbulletin een uitvoerig artikel geschreven over de
ingezonden kortsnavels en in het kort over de middensnavels.
Hij vertelde me bij het overhandigen ervan dat hij zich nu toch wel realiseerde
dat een 5-tal regels over onder meer een kleine 1 00 Italianen toch wel erg
weinig was.
Ook de voorzitter van de EMC, Luc Kerkhofs, zei op de voorjaarsclubdag in
Leerdam dat in het ve rvolg de middensnavels er mee r bij betrokken moeten
worden.
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Als middensnavelfokker ben ik het met de woorden van beiden roerend eens, te
meer daar er middensnavel inzendingen waren uit meerdere landen en deze
groep een niet onaanzienlijk deel vormde van de meeuwenmanifestatie.
Taco gaf me de voorzet en stelde voor o m wat meer over de ingezonden
Italianen te schrijven. Wel dat wil ik, waarbij ik wel de opmerking wil maken dat
ik de andere middensnavels niet te kort wil doen, maar daar heb ik hele maal
geen aantekeningen van.
Op de oproep om tijdens dit Meeuwenweekend zoveel mogelijk Italianen in te
sturen, is gelukkig gehoor gegeven en we konden dan ook blij zijn met een
krappe honderd (96) Italiaanse Meeuwen in 13 kleurslagen en ingezonden door
maar liefst 1 6 inzenders uit Nederland, België, Frankrijk en zelfs Engeland. Uit
het grootste Italianenland – Duitsland – waren jammer genoeg geen
inzendingen. Dit had alles te maken me t de clubshow (HSS) die zij in datzelfde
weekend in Offenbach had en waar zo’n 500 – 600 inzendingen waren.
Twee keurmeesters waren voor de beoordeling aangesteld: Martin Treffers en
Wim van Zijl.
Keurmeester Van Zijl keurde het eerste deel en begon zijn keurtaak in de
blauw zwartgebanden. Een 6-tal jonge doffers en 2 jonge duivinnen, waarvan er
eentje absent gemeld was. In de jonge doffers was het Leo van Lierop die met
95 pnt. een knappe doffer liet zien, mooi hooggesteld, p rima van type, liet he t
nog iets in de kop liggen. Gevolgd door een jonge doffer van Han van Doorn met
94 pnt. Deze had een fraaie en brede voorkop, maar moest iets hoger ge steld
zijn. De overige dieren konden niet aan dit geweld meedoen. Bij de jonge
duivinnen maar eentje in de kooi van Han van Doorn en dit duivinnetje bekoorde
Van Zijl zeer: had een prachtig type, stond mooi gesteld, prima kop en goede
kleur: zij kreeg 96 pnt. Zij werd uiteindelijk de fraaiste van de keuring van Van
Zijl en de fraaiste van alle Italiaanse Meeuwen op 1 na.
De ijskleurigen waren zeer goed vertegenwoordigd me t 30 dieren en hierin zat
voor elk wat wils. Fraai gekleurde dieren met prachtige oogranden tot dieren
die veel te donker gekleurd waren, soms een halsring vertoonden, lichte
oogranden, spitse koppen, te lange snavels, enz.
Bij de 4 oude doffers was het Han van Doorn die met 94 pnt. wist te winnen. In
de oude duivinnen (5) was het Roger Voncken die met een mooi kort en goed
gesteld diertje met fraai kopje met 95 pnt. aan kop ging. We hadden die
Italiaan vorig jaar ook al op enkele shows gezien.
De 1 2 jonge doffers was een prima klasse met een aantal fraaie ijskleurigen. De
concurrentie onder elkaar was groot omdat er mee rdere goede dieren tussen
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zaten. Han van Doorn wist hier te winnen met een fraaie doffer, prima type en
stand, uitstekende kop met veel voorhoofd èn me t zee r goede oogranden: 96
pnt. Hij werd gevolgd door prima dieren van Leo van Lierop, H. Smedts, Jeroen
Bouckhout en nogmaals Han van Doorn: 95 pnt.
In de jonge duivinnen (9) was het Jeroen Boeckhout die met een knap
duivinnetje met 95 pnt. als eerst eindigde.
Vervolgens kregen we 4-tal gelen van Chris Verdaasdonk, 2 oude en 2 jonge
doffers. We zien in Nederland niet veel Italianen in de gele en rode kleurslag.
Een jonge doffer bracht het tot 95 pnt. Bij de oude doffers bleef he t
puntental steken op 94. Zij kunnen nog niet tegen het “geweld” van de
gevestigde kleurslagen als blauw, blauwkras en de ijskleurigen. Met name in het
type en de kop laten zij nog steken vallen. In type zijn de meeste dieren iets te
lang in achterpartij, moeten hoger gesteld en/of langere hals he bben en in kop
missen ze voorhoofdsvulling, breedte en sterkte van snavel. In ons buurland
Duitsland zijn goede dieren voorhanden, alhoewel we ze wel moeten zoeken,
want ze zijn minder voorhanden dan blauw, blauwkras of roodzilve rkras en
roodzilve r.
Wim Martens is een trouw aanhanger van de meellichten. Hier showde hij een 4
tal in ongebande uitvoering. Een oude doffer kreeg 95 punten, de jonge doffer
en jonge duivin kwamen niet verder dan 94 pnt. De oude doffer was een
prachtig dier, alleen de lengte in achterpartij en zwaarte in hals speelde he m
parten. Hij had prima koponderdelen en dat had de jonge doffer ook.
En met de ze mee llichten zat de keuring van Wim van Zijl erop en begonnen we
aan het tweede deel van de Italiaanse inzending, dat Martin Treffers voor zijn
rekening nam.
Martin begon zijn keuring met de roodzilver gebanden, een klas van 1 8 stuks,
verdeeld over 4,1 oud en 7,6 jong.
Bij de oude doffers was de doffer van Han van Doorn zijn concurrenten de
baas en won met 95 pnt. Niet verrassend, want zijn concurrenten waren
aanmerkelijk minder in type, stand en vooral kop-onderdelen.
In de oude duivinnen slechts eentje van Jan Voncken die verdiend met 95 punt.
naar huis mocht gaan. Prima duivinnetje in type, stand en kop-onderdelen.
Bij de jonge doffers won Jan Voncken met 96 pnt. overduidelijk. Zijn
concurrenten hadden het nakijken waarbij Bas Hendriks nog met 94 pnt. de
beste op 1 na had. De meeste jonge doffers hadden een euvel aan
kopkwaliteiten, type en stand.
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Van de 6 jonge duivinnen won Rocco Verhage met een fraai duivinnetje. Prima in
type en stand en voorzien van een fraai kopje, voorhoofdsvulling, snavel en
achterkop waren in orde.
In de geelzilver gebanden was Jan Voncken heer en meester. Ook nu weer liet
hij een fraaie collectie zien en de concurrenten hadden het nakijken. Bij de
oude doffers (2) een 96 pnt. doffer: gewoon een uitstekend dier. Ook bij de
oude duivinnen (2) een bekende duivin die we vorig jaar al hadden gezien,
ditmaal met 95 pnt. In de jonge doffers (5) toonde Jan een prachtige doffer,
prima in stand en een fraai type, voorzien van fraaie kopkwaliteiten en gestoken
in een prachtig gekleurde jas: 97 pnt. Het werd de fraaiste uit de keuring van
Martin Treffers en zou uiteindelijk ook de fraaiste van alle Italianen worden.
Jan: van harte gefeliciteerd ! In de jonge duivinnen (2) wederom Jan Voncken
als winnaar met 95 pnt.
Bij de blauw gekrasten (1 ,2 oud en 2,4 jong) was het Han van Doorn die in alle
klassen winnaar werd.
In de oude doffers en oude duivinnen 95 pnt.: mooie dieren met fraaie sterke
koppen, breed, en met vee l voorhoofdsvulling. De oude doffer we rd een punt in
mindering gebracht door zijn dikke hals. Een brede kop past nu eenmaal niet op
een dun slank halsje, dus is het keuzes maken.
In de jonge dieren won Han van Doorn met een jonge doffer (94 pnt.) vóór Jan
de Jong, die duidelijk in type en kop aan die kwaliteit niet kon voldoen.
Hetzelfde bij de jonge duivinnen. Een prachtig duivinnetje van Han, fraai in
type en stand, mooie hals en fraai kopje, bezegelde het lot van haar
concurrenten met 96 pnt. Haar concurrente van dezelfde sta l en die van
Gerard Robinier en Eric Chadwick hadden het nakijken.
Komen we bij de ijskleurig gekrasten. Deze kleur imponeert mij altijd.
IJskleurig op zich vind ik al heel mooi, maar dan nog eens een paar krassen in
deze kleur is prachtig om te zien.
Chris Verdaasdonk toonde ze met 3 stuks, een oude doffer en duivin en een
jonge doffer. Jammer dat ze in al dat Italianengeweld niet echt mee konden
komen. Ze kwamen duidelijk tekort in type en kop, moesten sterker in
voorhoofd en sterkere snavels hebben. De oude duivin kwam tot 94 pnt.
In de roodzilver gekrasten slechts 2 stuks, beide van Han van Doorn. De oude
doffer kwa m niet verde r dan 94 pnt. De jonge doffer daarentegen die de
concurrentie gemakkelijk aankon met zijn oude kleurgenoot in hals en kop, won
met 96 pnt. De jonge duivin was helemaal van slag: toonde geen type, was te
lang en kon in kop veel beter. Haar verdiende loon was 92 pnt.
24

Slechts één geelzilver gekraste van Willem Martens. We hebben er op shows
wel meer ge zien, maar ditmaal een eenlinge, een oude duivin. Een prima vogel die
met 95 pnt. naar huis ging.
Jan Voncken heeft een nieuw kleurtje op het hok: de bonten en wel in
blauwbont en blauwbont gekrast. In Duitsland komen we de bonten regelmatig
tegen, maar bij ons is het nieuw. Jan vindt ze mooi en heeft ze dit jaar (2012)
dan ook bewust gefokt.
In de blauwbont zwartgebanden 2 jonge duivinnen die niet verder kwa men dan
93 en 92 punten. Op zich prima dieren, maar in een concurrentie met bijna 100
Italianen kwamen ze nog wat te kort.
Bij de 2 blauwbont gekraste jonge doffers toonde de 2 e een prachtig type met
een fraai kopje en dat verleidde Martin tot het geven van 95 pnt.
Als laatste een jonge duivin in de almond kleur van Gerard Robinier. Een kleur
die we hier nog niet hebben gezien in de Italianen. Mooi kleurtje, maar
kwalitatief bezien kon deze niet bekoren en bleef steken op 90 pnt.
En hiermee hebben we de krap 1 00 Italianen besproken. Het geheel overziende
kunnen we stellen dat we een mooie collectie Italianen konden bewonderen.
Jammer dat onze Duitse fokkers niet hebben kunnen inzenden vanwege de
clubshow. Maar, gelet op de dieren die we in Duitsland op de shows tegenkomen,
kunnen we hier zonder meer meedoen, met name in de sterke kleuren.
Rest mij als Ita lianen liefhebber een dankwoord uit te spreken aan de
inzenders, want dankzij jullie hebben we een fraaie collectie neergezet op de
SZN show en ook dank aan beide keurmeesters die de Ita lianen voortreffelijk
hebben gekeurd!
Han van Doorn.
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In Memoriam C.A. Meijer

Foto: Nico van Benten

Op 97 jarige leeftijd is ons Erelid Cor Meijer op 17 juni 2013 overleden. De
begrafenis vond plaats op zaterdag 22 juni om 11 .00 uur in Delft.
Aldus luidde de rouwbrief die bij de secretaris werd ontvangen.
Als afgevaardigde heeft on ze voorzitter W.C.M. van Zijl onze Meeuwen Club
vertegenwoordigd bij de rouw plechtigheid.
We herinneren ons de hr. Meijer als een echte liefhebber, niet alleen van
sierduiven, maar ook kippen en konijnen hadden zijn interesse evenals ander
siergevogelte. Reeds als 1 0 jarige jongen had hij al sierduiven van verschillende
rassen, die hij door e lkaar fokte en waarvan de jongen op de markt we rden
verkocht. Voor het geld kon hij dan weer voer kopen of so ms een nieuw koppel
sierduiven. Op 20 jarige leeftijd werd hij lid van de toen bestaande "Delftse
Pluimvee Club" en exposeerde toen Wyandottekippen, later met Raadsheren,
gevolgd door Pauwstaarten, Krulduiven en Schmalkaldener Moorkoppen.
In 1942 moesten de duiven worden afgeslacht op bevel van de Duitse bezetter.
Toch werd getracht een paar dieren te behouden en werden deze gehuisvest op
de zolde r van het woonhuis. Later toen het te gevaarlijk werd, moesten de ze
ook het veld ruimen. Na de oorlog werd weer begonnen met Raadsheren en
Hollandse Kroppers en won hij hiermee belangrijke eerste prijzen.
26

De Raadsheren werden geruild voor konijnen van het ras Witte Weners
waarmee hij ook weer aan de top kwam te staan.
Binnen de Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbersvereniging was hij één
van de topfokkers.
In 1957 ging hij zich inzetten met de fok van de kortsnavelige Meeuwen en
begon met Satinetten maal Afrikaanse Meeuwen te kruisen. Met de Oosterse
Meeuwen is Meijer altijd zeer succesvol geweest, me t name me t de fok van
Blondinetten. We kunnen ons de prachtige zwartgezoomde Blondinetten nog
heel goed herinneren die hij exposeerde op de tentoonstelling van Avicultura in
de Houtrusthallen in Den Haag. Vaak stond hij dan op een kleine afstand van de
kooien van zijn dieren te genieten, soms alleen of met zijn grote duivenvriend
en fokker van Oosterse en Afrikaanse Meeuwen J. Wories uit Den Haag.
Toen de hoge leeftijd bij C. Meijer een rol ging spelen, is hij gestopt met de
fokkerij van Oosterse Meeuwen, doch bleef wel geïnteresseerd in het reilen en
zeilen van onze club. Hij schonk de Club de door he m de 2 gewonnen fraaie
etsen, voorste llende ieder een Blondinette, beste md o m de ze weer te kunnen
uitzetten op onze clubshow. Nimme r vergetend schonk hij trouw elk jaar een
geldbedrag voor onze ereprijzenpot.
Met het heengaan van Cor Meijer heeft de Meeuwenclub een markante
liefhebbe r verloren.
Dat hij mag rusten in vrede.
We wensen de familie voor de komende tijd veel kracht toe met het ve rlies van
hun vader en grootvader.
Bestuur en leden.
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W. van Zijl winnaar van het NBS Kampioens-Certificaat

(foto: Wim Halsema)

Op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van de NBS op 8 juni in
Voorthuizen kreeg onze voorzitter W. van Zijl het felbegeerde
Kampioenscertificaat uitgereikt.
Met een toepasselijk speechje overhandigde de voorzitter van de NBS, Th.
Laming, het ingelijste Kampioenscertificaat en feliciteerde hem hartelijk me t
deze sportieve overwinning.
W. van Zijl won deze onderscheiding, want zo mag je deze prijs toch ook zeker
wel noemen, met zijn fraaie bruinzilvergeschubde Satinette doffer me t
meerde re malen predikaat U, ofwel 97 punten.
Zoals bekend zal zijn looft de NBS in iedere provincie NBS erecertificaten aan
die tentoonstelling, waarvan aangenomen mag worden dat daar het groots aantal
sierduiven wordt ingezonden, waar de keurmee ster aan het mooiste dier van
zijn keuring een erecertificaat mag toekennen.
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Wanneer met het dier, wat een eigenfok dier moet zijn, drie maal zo een
erecertificaat wint onder drie verschillende keurmeesters, komt de
eigenaarfokker in aanmerking voor het Kampioenscertificaat.
Dit was nu het geval met deze bruinzilvergeschubde Satinette doffe r en nota
bene ook nog wel gewonnen in één en hetzelfde jaar. Het is namelijk ook
mogelijk deze prijs te winnen in meerdere jaren, dus ook als jonge- en oude
vogel.
De erecertificaten werden als volgt toegekend: op de tentoonstelling van de
EZHSV in ‘ s-Gravenhage door M. B. Treffers, op de Internationale
Manifestatie voor Meeuwenrassen (Europese Meeuwenclub Show) in Loon op
Zand door de Duitse keurmeester S. Haftendorf en op de Champion Show in
Nieuwegein door Th. Werkhoven.
Onze hartelijke gelukwensen aan Wim van Zijl met deze belangrijke prijs.

(Foto: Ronald van Dijk)

29

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
B urg. Lemmen sstraat 21,
6163 JA Geleen
Tel: 046-4740074

Vererving van de jabot bij duiven
Over de ve rerving van de “jabot”, raskenmerk bij uitstek van alle
meeuwduivenrassen, be staat relatief weinig documentatie. We spreken in het
Nederlands van jabot, maar in de streektalen heeft men het ook over
“weerborstel” of “keerpluim”. Het gaat om een dubbele rij veertjes, in het
midden van de bo rst, beginnend onder de keel. De groeirichting van deze
veertjes is echter niet naar beneden zoals de overige borstveren, maar links en
rechts wegdraaiend, waardoor ze uit het verenpak steken en alzo het krullend
effect geven.
Alle auteurs die daarover su mmier berichten, beperken zich tot het verme lden
dat het gaat om een recessieve mutant, waarbij 2 onafhankelijk van elkaar
verervende genenparen betrokken zijn.
In de cursus voor aspirant keurmee sters (Andy Verelst) “Inleiding tot de
anatomie, fysiologie, ziekteleer, e rfe lijkheidsleer en algemene veetee ltprincipes”, wordt de vererving van de jabot eveneens kort aangehaald. Steller
gebruikt hierbij het symbool ‘ fr’ (frill) en een duif met jabot zou dan genetisch
gezien fr1 //fr1 , fr2// fr2 zijn.
In “Genetica bij duiven” van Hein Van Grouw en Jan de Jong, wordt het the ma
iets dieper uitgespit. Zij gebruiken het symbool “kr” (van het Duitse “krawatte”
= stropdas) naar aanleiding van het onderzoek naar de jabot door Christie en
Wriedt in 1 923. (Hollander gebruikte het symbool ‘ fr’ in 1982 voor ‘ frillneck’
maar gebruikte dit symbool ook voor ‘ frosty’ ).
Kortom, zij besluiten in hun werk, op basis van de bestaande
onderzoekgegevens hetzelfde: beide factoren dienen in fokzuivere vorm
aanwezig te zijn om een jabot tot uiting te laten komen. Het genotype is dan
kr1 //kr1 , kr2//kr2.
Naar mijn mening is deze ste lling niet hele maal juist. Want dan zouden uit een
kruising van 2 duiven met een jabot altijd jongen geboren worden met jabot,
gezien de ouders fokzuiver zijn van recessief verervende genen.
Dit is echter niet waar. Het gebeurt regelmatig (hier moet ik voorzichtig zijn
met ‘ regelmatig’ , misschien is de bewoording ‘af en toe’ beter) dat uit 2 duiven
met toch een goede jabot, jongen vallen zonder jabot (volledig gladborstig)
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Als fokker van Antwe rpse Smierels is het mij reeds vaak opgevallen dat er een
gradatie bestaat in de vorm van de jabot. Inderdaad er zijn er met een rijke,
goed gevulde jabot, maar er zijn er ook die iets matiger bedeeld zijn. Dit kan
variëren van een “aanzet” of zo’ n 2 à 3 veertjes tot een re delijke jabot, so ms
slechts naar één zijde krullend. Dus een aantal variaties tussen “rijk gevuld” en
bijna glad.

Dit toont aan dat er vermoede lijk meer in het spel is en dat mogelijk niet beide
genenparen in fokzuivere toestand moeten aanwezig zijn om een vorm van jabot
te vertonen. Dat zou dan ook verklaren waarom uit duiven met jabot, toch
jongen geboren worden zonder. Tenzij andere ‘ maskerende’ factoren een
invloed zouden hebben. Ik denk hierbij aan het mechanisme van ‘ epistasie’ , maar
dat zou dan nog geen verklaring geven voor de variatie in de verschijningsvorm
van de jabot. Het zou, in dat geval, vermoedelijk dan mee r alle s of niets
zijn(ofwel een jabot ofwel een gladde borst). Ik heb bovendien tot nog toe, ook
geen aanwijzing gevonden dat er een correlatie zou zijn met een andere
veerstructuur of ander fenotypisch verschijnsel bij jongen zonder jabot uit
ouders met jabot.
In zijn boek “Genetica bij duiven” van Hein van Grauw en Jan de Jong, verwijst
de auteur naar het onderzoek door Christie en Wriedt in 1 923, waarbij uit de
onderlinge nafok van jongen uit duiven met en zonder jabot 3 op 62 weer een
jabot hadden. Hieruit hebben zij hun besluit gevormd.
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Mijns inziens zijn deze proefparingen echter mogelijk onvoldoende om hieruit
een definitieve conclusie te trekken. 3 jongen op 62 betekent 4,8 procent, daar
waar volgens de hoger aangehaalde stelling 1 op 1 6 of 6,25 procent het
resultaat zou moeten zijn. Er zijn dus mogelijk onvoldoende proefparingen
uitgevoerd, want de jongen gekweekt uit een paring van 2 dieren (fokzuiver)
met en zonder jabot, indien onderling gekruist, geven maar liefst 9
verschillende genencombinaties (zie verder).

Ik heb de kweekresultaten in verband met de jabot van de voorbije 6 jaar
nauwgezet bijgehouden. Dat kan veel lijken, maar statistisch ge zien is dit
eigenlijk veel te weinig om een goede wetenschappelijke basis te hebben o m
mijn vermoeden te staven. Ik heb een beperkt aantal kweekkoppels en niet
ieder jaar zitten dezelfde koppels samen. Bovendien, omdat meeuwduiven een
jabot horen te hebben, wordt daarop ook geselecteerd en vermindert bijgevolg
het aantal jongen zonder jabot.
Hierna de resultaten samengevat (alleen van de koppels waaruit jongen geboren
werden zonder jabot):
Koppel 1 : 1 0 jongen, 3 zonder jabot
Koppel 2 : 6 jongen, 1 zonder jabot
Koppel 3 : 3 jongen, 1 zonder jabot
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Koppel 4 : 9 jongen, 1 zonder jabot
Koppel 5 : 6 jongen, 1 zonder jabot
Koppel 6 : 2 jongen, 1 zonder jabot
Van 6 verschillende koppels, allen met jabot op 36 jongen : 8 zonder jabot of
22%.
Van koppel 1 , waaruit 3 jaar na elkaar toch telkens jongen zonder jabot werden
geboren heb ik foto’ s bijgevoegd. Beide hebben toch een redelijke, vrij goede
jabot. Het is ook uitgesloten dat de duivin zou getreden zijn door een duiver
zonder jabot, want die heb ik niet.
Als ik, op basis van mijn vermoeden, dat niet beide genenparen fokzuiver
hoeven te zijn en we vertrekken vanuit een kruising van 2 dieren, fokonzuiver
voor jabot, gekweekt uit een duif, fokzuiver voor jabot (kr1//kr1 , kr2//kr2) en
een duif fokzuiver zonder jabot (kr1 * //kr1* ,kr2*//kr2* ) dan zou dit het
resultaat zijn:
Duiver : kr1*//kr1 , kr2*//kr2
duivin: kr1*//kr1 ,kr2*//kr2 (*= de wildvorm: geen jabot)
Gameten duivin en duiver : kr1*//kr2* - kr1*//kr2 – kr1//kr2* - kr1 //kr2
Dit geeft volgende genencombinaties als resultaat :
1kr1* //kr1* ,kr2* //kr2* (1 op 16)
2kr1* //kr1* ,kr2* //kr2 (2 op 16)
3kr1* //kr1 ,kr2* //kr2 (4 op 16)
4kr1* //kr1 ,kr2//kr2 (2 op 16)
5kr1 //kr1* ,kr2*//kr2* (2 op 16)
6kr1 //kr1 ,kr2//kr2 * (2op 1 6)
7kr1* //kr1* ,kr2//kr2 (2 op 16)
8kr1 //kr1 ,kr2*//kr2* (2 op 1 6)
9kr1 //kr1 ,kr2//kr2 (1 op 16)
Praktisch gezien betekent dat :
a1 - is zeker een gladde borst (geen jabot)
b2 en 5 zullen vermoedelijk geen jabot hebben.
c3- is zoals de ouders, geen jabot.
d4 en 6 mogelijk een redelijke jabot ?..
(1 genenpaar fokzuiver, het andere gedeeltelijk))
e7 en 8- is hier het verschijnsel van een matige jabot krullend naar één
kant? Of enkele veertjes? (1 genenpaar fokzuiver)
f9- is fokzuiver voor jabot (1 op 1 6)
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Kruising van 2 duiven met een redelijke jabot (nr. 4 en 6) zou dan volgend
resultaat geven:
1Kr1*//kr1 , kr2//kr2
2Kr1//kr1 , kr2//kr2
3Kr1//kr1* , kr2*//kr2
4Kr1//kr1 ,kr2* //kr2
1 en 4 zijn zoals de ouders, dus redelijke jabot
3 heeft geen jabot
2 heeft een volle jabot, fokzuiver
Dus 1 op 4 uit dergelijke kruising heeft geen jabot en dat wijst in de richting
van mijn fokresultaten.
Hiermee is absoluut nog niet bewezen dat dit onomstotelijk vaststaat. Daarvoor
moet nog verde r onderzoek gebeuren. Bovendien is mijn kennis van de genetica
beperkt. Misschien sla ik de bal wel helemaal mis. Ik zou langs deze weg dan ook
een oproep willen doen aan alle geïnteresseerde liefhebbers om hun ervaringen
mee te de len en eventueel in de toekomst de fokresultaten aangaande de jabot
te willen noteren. Ik heb in het verleden de verschijningsvorm van de jabot
genoteerd in termen van “enkele veertjes”,“matig”, “redelijk”… Ik denk het
vanaf nu anders aan te pakken. Ik ga de veertjes tellen. Dat is best te doen als
de jongen zo’n 2 à 3 weken oud zijn. Dan zijn de borstveertjes in de
“stoppelfase” en kan gemakkelijk vastgesteld worden wat de groeirichting is.
Ik heb alleen Antwerpse Smierels en weet dus niet of bij de andere
meeuwduivenrassen hetze lfde problee m opduikt en eventueel hoe frequent. Het
is natuurlijk zo dat, jammer genoeg, de laatste decennia nogal wat ‘ vreemde’
rassen, zonder jabot, gekruist werden met de Antwerpse Smierel.
Ik kijk uit naar de reacties van collega fokkers.
Roland Van den Bogaert
Torenvenstraat 31
2560 Kessel
Tel.: 03/4808834 – e-mail roland.vandenbogaert@skynet.be
©copyright
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Keuringsverslag clubshow op Champion Show januari 2013
De keuring begon met 8 Antwerpse Smierels. Een heel verdienstelijke partij,
allen van Han van Doorn.
Een fraaie rode oude doffe r was de be ste met 96 punten. Hij won uiteindelijk
de prijs voor de Belgische Meeuw op deze show.
Mijn keuring voor de Meeuwenclub bestond slechts uit 29 kortsnavels,
aangevuld met 44 midsnavelige Meeuwen en de reeds ve rmelde 8 Antwerp se
Smierels. Het aantal kortsnavels is veel te weinig. Enige jaren geleden was dit
nog een volle keuropdracht. Naar de oorzaak ga ik maar niet gissen, echter
deze show heeft voor de kortsnavelige fokkers weinig tot geen
aantrekkingskracht.
De kortsnavelige Meeuwen
De Afrikaanse Meeuwen; deze waren van een hoog kwaliteitsgehalte, vooral in
wit en bont.
Typisch was dat de meesten kale plekken vertoonden in en rond de jabot en wel
bij alle drie de inzenders. Hierdoor werden de predikaten jammer genoeg
gedrukt. De absolute topper was een oude witte duivin van Martin Treffers,
gevolgd door een witte jonge duivin van Sef Janssens.
Ook de bonten van Treffers waren van een zeer goede kwaliteit. De zwarten
hebben het een stuk moeilijker vanwege de oogranden en de oogkleur wat
samenhangt met de matte veerkleur.
Eén Anatoliër van Taco Westerhuis met zeer goede eigenschappen (95 pnt.).
18 Oosterse Meeuwen
1 0 Satinetten van 4 inzenders.
In bruinzilver witgeband (Silveretten) liet Geert de Vries een verdienstelijke
oude doffer en jonge duivin zien, beide met 95 punten.
Blauwgeschubd: een jonge doffer van Willem van Zijl. Een beul met een enorme
vitaliteit. Deze werd mijn beste jonge vogel van mijn keuring en dus
Erecertificaat winnaar. Wanneer de kap geconditioneerd was een hoger
predikaat. Desondanks van harte gefeliciteerd.
2 stuks Brunette. De oude doffer van Willem van Zijl had uitstekende
kwaliteitseigenschappen. Jammer genoeg niet schoon genoeg voorgebracht om
het hoogste predikaat te verkrijgen.
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(foto: Han van Doorn)
Fraaiste Antwerpse Smier el en tev ens fraaiste Bel gische M eeuw
rood, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: Ha n van Doorn

Fraaiste Afrikaanse Meeuw
wit, 0-1 oud, 96 pnt.
Inzender: Martin Tref fers

Fraaiste Anatolische Meeuw
zwart, 0-1 oud, 95 pnt.
Inzender: Taco Westerhuis

(foto’s: G. de Vries Jr.)

5 stuks zwartgezoomden. Een verdienstelijke jonge doffer (95 pnt.) van jawel
Geert Simonis.
6 stuks Blondinetten; allen van Jarno Verlaat. De twee besten waren een
zwartge zoomde oude doffer en een bruingezoomde oude duivin, beide met 95
punten.
De middensnavelige Meeuwen
26 Oud Duitse Meeuwen op onze clubshow is een mooi aantal. De meesten
werden geshowd in blauw met de bekende hoofdrolspele rs: G. van Mierlo, Comb.
Van Dijk en G. de Vries. Echter W. Slikboer en B. Meurs lieten in de rood- en
geelkleurige zeer verdienstelijke vogels zien die heel kort tegen de kwaliteit
van de blauwen aanzaten.
Bij de oude doffers zat de absolute winnaar van G. van Mierlo (97 pnt) met
voortreffelijke kopkwaliteiten en de beste vogel in mijn keuring en dus
Erecertificaat winnaar. Proficiat. Op de 2 e plaats Comb. Van Dijk en als 3 e
Geert de Vries. In de klasse oude duivinnen en jonge doffers eveneens G. van
Mierlo de winnaar. De jonge duivinnenklasse was voor de Comb. Van Dijk.
Zoals eerder reeds aangehaald een mooie geelschild van W. Slikboer, 95 pnt.
(iets meer vulling in voorhoofd) en de roodzilve rschild gebande jonge doffe r
(95 pnt.) kap even hoger aangezet, van B. Meurs.
De beste jonge Oud Duitse Meeuw een geelzilvergebande duivin eveneens van B.
Meurs (rozetten even hoger aangezet).
Onze Oud Duitse Meeuwen kunnen wedijveren met onze Oosterburen. Echter
het showk laar maken is een vak apart, wat zij nog steeds be ter onder de knie
hebben.
De Oud Oosterse Meeuwen. Dit ras is voorlopig alleen nog maar erkend in de
variëteit Satinet. Het zal wel niet meer lang duren dat de Blondinet ook erkend
wordt. Op de laatste SZN show waren ze reeds te zien.
1 8 stuks is voor onze club al een mooi aantal, in 6 verschillende kleuren van 5
inzenders.
Voor wat betreft het type en de stand zijn al enige dieren op de goede weg. Dit
geldt ook voor de kleur, zo ming of de schubbing. Echter de geëiste hoek tussen
snavel en voorhoofd is nog heel ver te zoeken. Hier is nog veel werk aan de
winkel en met het geshowde materiaal onderling is dat niet te verwezenlijken.
De beste vogel was een jonge doffer van de Comb. Stehouwer (95 pnt.), niet
roodgezoomd zoals verme ld in de catalogus, maar fraai lavendel gezoomd.
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Fraaiste Oosterse Meeuw Satinette
bruinwit geschubd, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: Wim van Zijl

Oud-duitse Meeuw
geelzilver geband, 0-1 jong, 96 pnt.
Inzender: B en M eurs

Fraaiste Oosterse Meeuw Blondin ette
blauw geschubd, 1-0 oud, 94 pnt
Inzender: Jarno Verlaat

Akener Lakschildmeeuw
zwart, 0-1 oud, 95 pnt.
Inzender: Comb. Van Dijk

(foto’s: G. de Vries Jr.)

De andere 2 ereplaatsen waren voor Dennis van der Spek met een oude
Brunette doffer en een zwartge zoomde jonge duivin van Martin van Uden,
eveneens 95 punten.
Verder wil ik nog hartelijk bedanken mevr. N. van de Siepkamp voor de
deskundige en gezellige hulp met het schrijven van de beoordelingskaarten.
Rijks Theo.

De Italiaanse Meeuwen op de 4e Champion Show 2013
Elk jaar zien we weer uit naar de Champion Show waar de NBS haar Bondsshow
ieder jaar onderbrengt. Het is de Show welke als de laatste van het
tentoonstellingsseizoen moet worden beschouwd, hetgeen inhoudt dat de
meeste liefhebbers elkaar hierna niet eerder meer ontmoeten dan op de
voorjaarsvergaderingen of bijeenkomsten. Het wordt als het ware een klein
beetje als afscheid van elkaar nemen. De strijd is gestreden en de beste dieren
hebben de prijzen gewonnen en bij menigeen zijn de fokkoppels reeds voor he t
komende fokseizoen al op papier samengesteld.
Zoals gewoonlijk had de Meeuwenclub wederom haar clubshow bij de " Champion
Show" als opvolger van " Avicultura" onder gebracht met een totaal van 164
buitenlandse Meeuwen.
Hiervan waren er 1 36 middensnavelige- en 28 kortsnavelige Meeuwen.
Han van Doorn had ons tevoren gevraagd om een verslag te schrijven van de
keuringen, welke door de he ren Th. Rijks, M.B. Treffers en G. de Vries werden
uitgevoerd.
Voor de laatstgenoemde hield in, dat deze 74 Italiaanse- en 4 Akener
Lakschildmeeuwen onder de loupe moest nemen. Het hield ook in dat 's
ochtends de wekker om 4.15 reeds ratelde en wij naast ons bed stonden. Met 2
collega's samen gereisd en de wegen waren schoon en was daarmee de vroege
ochtendstond snel vergeten en konden we bij binnenkomst ons hart ophalen aan
onze gezamenlijke hobby.
Begonnen werd met 1 3 blauw zwartgebande Italianen waarvan de 2 oude
doffers het wat lieten zitten in rugafdekking en eentje een wat correcter
vleugeldracht kon hebben. Bij de 4 jonge doffers was dat aanmerkelijk beter
en was de eerste van J.D. van Doorn, een dier met fraaie stand, hoewel iets aan
de forse kant met zeer goede hals- en beenlengte, waarmee hij op 95 pnt
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Fraaiste Italiaa nse M eeuw en tev ens
fraaiste Meeuw van de clubrassen
ijskleur zwartgeband, 1-0 jong, 97 pnt.
Inzender: Ha n van Doorn

Oud-oosterse Meeuw Satinette
bruinwit geschubd, 1-0 oud, 95 pnt.
Inzender: Den nis van der Spek

Fraaiste Italiaa nse M eeuw op 1 na
geelzilver geband, 0-1 jong, 96 pnt.
Inzender: Jan Voncken

Fraaiste Barbarisi Meeuw
roodschild, 1-0 oud, 96 pnt.
Inzender: Martin van Uden

(foto’s: G. de Vries Jr.)

kwam. De hierop volgende van A. van Schaik hadden we graag wat breder in
voorhoofd gezien, eveneens 95 pnt. Een wens die ook bij de 5 jonge duivinnen
kon worden genoteerd, uitgezonderd de duivin van J. van Doorn met 96 pnt. L.
van Lierop showde hierin een heel elegant diertje waarvan de ogen wat vuriger
konden zijn, 95 pnt.
Maar liefst 28 ijskleurigen volgden hierop met in alle 4 k lassen een paar
uitspringers. Bij de oude doffers konden aanmerkingen gemaakt worden op de
halskleuren, we lke iets zuiverder kon zijn en de bandenkleur wat intensiever
moest zijn. In het algemeen konden de types en stand wel voldoen. De Comb.
Stehouwer ging met 96 pnt aan de leiding. Bij de 5 oude duivinnen noteerden we
er eentje die meer hals moest tonen, ze zat tevee l in elkaar, 93 pnt. Ook hierin
een paar dieren die zuiverder in halskleur konden zijn en daardoor tussen de 93
en 94 pnt. bleven hangen. Het duivinnetje van J. van Doorn was een zeer
elegante verschijning en hoewel we de halskleur nog iets zuiverder hadden
gewenst kon zonder bezwaar 96 pnt worden toegekend.
Van de 9 jonge doffers vielen eveneens mooie typedieren te noteren. Op- en
aanmerkingen maakten dat er wat kortingen in de punten noodzakelijk waren op
onderdelen zoals wat eleganter in hals, wat ruwe halsbevede ring en wensen ten
aanzien van de beentjes en ook wat meer substantie en markantheid in de
kopjes. Overigens toch alle goede dieren die waren ingebracht door Comb.
Hoevelaken, H. Smedts, R.A.G. Voncken en J.D. van Doorn. Van Doorn eiste hier
de volledige zege op met 96 en 97 pnt.
Dezelfde genoemde inzenders, aangevuld met Co mb. Stehouwer zorgden voor 9
jonge duivinnen, waarvan echter de laatste een oud exe mplaar was en du s
buiten de ring viel. Ook hier dieren met zee r goede types en stand met goede
hals- en beenlengte, maar ook weer kleine aanmerkingen op hals- en
bandenkleur, hoewel bij duivinnen hierop natuurlijk enige soepelheid ten
opzichte van de doffers moet worden betracht. Van 2 duivinnen willen we graag
melding doen en dat was dat de ene, hoewe l goed in verhoudingen, doch qua
afmetingen erg klein van postuur was en de vraag bij ons opkwam of zo een dier
wel voor de fok geschikt is. We kennen de stelregel; " kleiner worden ze van
zelf" . De andere duivin die we aantroffen zat in ernstige barensweeën en moest
geholpen worden. We hebben het eitje welke al voor een deel tevoorschijn
kwam, e r hee l voorzichtig uit kunnen drukken. Wat er daarna nog achteraan
kwam heeft ons de gehele dag aan het voorval doen herinneren. Afijn, het
beestje zat tijdens de openingsdagen er weer geheel monter bij en dat was het
belangrijkste.!
Deze hele collectie ijskleurigen overziend was het een lust om ze te mogen
keuren en dan wanneer je bij de laatste jonge doffer ko mt die tevens dan ook
de laatste was in de lange rij van de kooien - hoe is het mogelijk - je dan zo'n
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kwaliteits dier onder de ogen krijgt, was het ons toch één van opperste
verbazing. Hij sprong er boven uit. Ongelooflijk het dier bezat een prachtig
type, mooie hals- en beenlengte en bezat een kop met veel substantie of vulling
als je het zo wilt noe men. Maar ook was de kop tevens prachtig markant. Een U
ofwel een nuchterder 97 pnt was volkomen op zijn plaats !
De hierop volgende 5 meelkleurig gebanden van W. Martens waren van een
geheel andere soort, groter en wat forser, hetgeen niet inhield dat het geen
goede dieren zouden zijn. Maar ze zijn anders!
Met name de oude doffer en de jonge duivin lieten een fraai type en stand zien,
met goede hals en beenlengte, ieder me t 96 pnt. Graag hadden we de doffer
wat korter in achterpartij gezien. Ook de typische borstkleur liet zich goed
zien, behoudens bij een jonge duivin kon deze veel intensiever zijn, trouwens
ook de borstbreedte ontbrak aan dit dier.
De 5 roodzilvergebanden konden alle over het alge meen wat korter in
achterpartij zijn. Bij de eerste oude doffer constateerden we erg stijve benen
welke bijna doorknikten. De jonge doffer moest slanker in hals zijn Het ene
jonge duivinnetje van J. van Doorn voldeed ons zeer goed en scoorde 96 pnt.
Kwamen we toe aan 11 geelzilver gebanden, alle van Jan Voncken. Hier was me t
overleg ingezonden, het beste zat in de staart. Mooie elegante dieren, waarbij
de oude dieren de wens viel te noteren dat ze korter in achterpartij konden
worden verlangd en waarbij een oude duivin opviel door wel een erg gekleurde
snavel. De jonge dieren waren in dat opzicht veel beter en toonden een goede
korte achterpartij. Prima markante koppen en goed hals- en beenwerk maakten
dat de predikaten hoger werden.
Heel mooi was het jonge doffertje, dat opviel door zijn fraaie goudgele kleur
96 pnt. Beste in deze kleurslag werd het laatste duivinnetje met een p rachtig
type en stand en 96 pnt in de wacht sleepte voor J. Voncken. Trouwens later
zou dit diertje op één na mooiste worden van alle Italianen. Wat ook opviel dat
van deze dieren in deze kleurslag, de beentjes zo keurig waren gewassen en een
mooie rode kleur lieten zien.
Van de 4 blauwgekrasten kon gezegd worden dat ze krachtige kopjes met
substantie bezaten doch iets ronder waren en in totaal wat minder e legant dan
hun voorgangers waren. Ons kon alleen de jonge duivin bekoren die er uitsprong
in type en stand, doch waarvan we de krastekening regelmatiger wensten; 95
pnt.

46

Bij de 5 roodzilvergekrasten van J.D. van Doorn konden in type en stand wel
ietsje eleganter zijn en met name de oude en de jonge doffer bezaten ieder
fraaie koppen met substantie en belijning; 95 pnt. Bij één exemplaar moest een
opmerking worden gemaakt ten aanzien van de jabot, die bete r ontwikkeld kon
zijn.
Tot slot nog 2 bonte dieren van J. Voncken, die goed in type en stand waren,
maar waarvan de koppen wat markanter konden worden verlangd. In de bonte
tekening konden we ons wel in vinden; 94 pnt. was voor de jonge blauwgekraste
doffer.
Mooiste Italiaanse Meeuw werd de jonge ijskleurig- zwartgebande doffer me t
97 pnt van J.D. van Doorn.
Rest ons de 4 Akener Lakschilden van de Comb. Van Dijk te noemen. Zeer goede
type dieren, waarvan er drie met een fraaie kleur en glans. De ene oude doffer
bezat een fraai belijnde kop en snavel doch zijn schildkleur beviel ons minder.
De oude duivin ging aan de leiding met 95 pnt. Graag hadden we de dieren iets
beter getoiletteerd gezien.
Aangezien de Buitenlandse Meeuwen door 3 keurmeeste rs waren beoordee ld,
moesten collega's M. Treffers, Th. Rijks en ondergetekende samen de mooiste
Meeuw aanwijzen van de buitenlandse Meeuwenrassen.
Met veel genoegen is dat gedaan en werd de jonge ijskleurige Italiaanse Meeuw
doffer met 97 punten eenstemmig als nummer 1 aangewezen.
Eigenaar J.D. van Doorn hartelijk gefeliciteerd met de ze prachtige overwinning
!!! Zeker willen we ook J. Voncken feliciteren met zijn geelzilver duivinnetje die
op de 2e plaats eindigde. Maar daarbij willen we ook de andere liefhe bbers
betrekken, die hun dieren op deze Show hadden ingezonden en het de winnaars
mogelijk maakten om te winnen. Prachtig toch !!
G. de Vries Jr.
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Buitenlandse Meeuwenrassen op de Champion Show januari 2013
Op verzoek van de samenste lle r van dit ongeëvenaarde jaarboekje, krijgt u van
mij een kort verslag voorgeschoteld met betrekking tot een 3-tal ingestuurde
buitenlandse Meeuwenrassen op onze clubshow.
Elders in dit jaarboekje zullen andere keurmeesters wellicht het overige deel
van de ingestuurde buitenlandse Meeuwen toelichten.
Buiten de Chinese duif, Indiase Pauwstaart en Raadsheren die geen deel
uitmaken van de binnen onze speciaalclub opgenomen rassen, was aan mij de eer
om de Luikse Barbetten, Vlaanderse Smierels en Barbarisi Meeuwen te voorzien
van een beoordeling.
Als eerste een trio Luikse Barbetten van dhr. De Ruiter. De eerste oude doffer
was een goed vertegenwoordiger van het ras. Brede borst maar kon wat korter
in achterpartij en karakteristieke kopvorm.
Bij de Vlaanderse Smierels miste de dieren te veel raskenme rken die we g raag
zien bij dit ras. De dieren kwamen vooral tekort in type en stand. Dieren die te
afhellend staan en met de staart duidelijk de bode m raken of juist vo lledig
horizontaal staan, hebben niet de rastypische stand. Ook in kop teveel wensen
wat hogere punten verhinderde.
De Barbarisi Meeuw is al enkele jaren aanwezig op onze shows en wat mij
betreft een prachtige aanvulling op onze meeuwenrassen. Met een prachtige 3
of 4 punts tekening op de kop doet hij denken aan de Tubiteen, de
kortsnavelige versie die altijd al een zeldza me verschijning is geweest. Op onze
clubshow dit jaar 4 dieren van Martin van Uden. De eerste was een oude doffer
in de rode kleurslag. Een prachtige tekening, kleur en type we ren beloond me t
96 punten. Ondanks dat kleur en tekening het meest opvallend zijn aan dit ras,
mag type en stand natuurlijk niet uit het oog worden verloren. De dieren met de
lagere punten hadden dan ook vooral op deze punten wensen.
Tot ziens op de clubdag en tussen de kooien.
Martin Treffers.
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Verslag Clubshow Vlaamse meeuwduivenvrienden Turnhout 2012
Dit jaar heb ik het genoegen gehad om een deel van de ze te mogen keuren. 64
duiven in 7 verschillende rassen mochten de re vue passeren. Een mooi aantal
daar je met de middag zo ongeveer wel klaar moet zijn. En je mag zelf
schrijven, wat zeker geen bezwaar is. Het tegendeel. ‘ s Morgens vroeg van huis,
eerst over Nieuwegein gereden en daar de familie Van de Siepkamp opgehaald.
In Turnhout aangekomen eerst koffie en een broodje wat er best inging. Top.
Dan de keuring eerst 6 Oud-Hollandse meeuwen, mooie dieren die het soms wat
lieten zitten in de stand of de hoek in het voorhoofd. De conditie kon ook soms
iets strakker maar de laatste, een geelzilver oude duivin was voor mij het
meest co mpleet. Vandaar de 96 punten.
De 5 Italiaanse meeuwen waren van een prima gemiddelde kwaliteit. Mooie
types en stand. Kleur ook goed maar hier en daar was iets meer halslengte
gewenst of meer vulling in het voorhoofd. Wat opviel was vooral de prachtige
oogkleur en oogranden die gelukkig wat donkerder worden. Daar er op ieder
dier wel een paar wensjes waren kwam ik dan ook niet hoger dan 95 punten.
De 2 Akener lakschildmeeuwen vielen me niet echt mee. Dan heb ik uit het
Vlaamse wel be tere gezien. Deze waren te lang en smal van type, koppen konden
wat langer en vooral ze misten de intensiviteit en glans op het vleugelschild.
Jammer.
Dan de Afrikaanse meeuwen, 7 stuks. Ook hier had ik eigenlijk wel meer van
verwacht qua kwaliteit. De 2 zwarte waren zonder meer niet goed in kop en
snavel. Ze moeten breder in front en snavels moet k rachtiger en beter
meelopen in de kopbelijning. Kleur was te mat en tot slot showconditie moet
beter, helaas. In de overige kleuren kon mij alleen de jonge witte duivin
bekoren. Mooi type, brede kop en niet teveel achterhoofd. Snavel kon alleen
wat beter meelopen. Maar duidelijk de beste en vandaar 96 punten.
De ene Anatolische meeuw is gewoon een goede vertegenwoordiger van haar
ras.
Dan de blondinette Oosterse meeuwen. Hier waren er 1 8 van ingezonden te
beginnen met de zwart ge zoomde. Met de kleur en tekening zit het wel goed,
die is prima. Wensen waren er vooral in vulling boven de ogen. Nu zijn teveel
koppen aan de bovenzijde veel te vlak. En hier en daar mag de snavel bete r
meelopen in de kopbelijning.
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2012
Vlaanderse smierel
Louis Cuyvers
MJ – 96 pt.

Luikse meeuw
Lars Van Droogenbroeck
MO – 96 pt.
Gentse meeuw
Louis Cuyvers
VJ - 96 pt.

Luikse Barbet
Lars Van Droogenbroeck
MJ – 96 pt.
Oud-Duitse meeuw
Freddy Coppens
MO – 96 pt.

Italiaanse meeuw
Jef Van Camp
VJ – 95 pt.
Figurita meeuw
Piet Swaans
MO – 96 pt.

Oud Hollandse meeuw
Bertus Kok
VO – 96 pt.
Satinet
Huub Mertens
MJ – 96 pt.

Blondinet
Luc Kerkhofs
VO – 95 pt.
Oud Oosterse meeuw
Francis Jacquet
MJ – 93 pt.

Afrikaanse meeuw
Jef Janssens
VJ – 96 pt.
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Dat was nu iets wat de eerste rode do ffer prachtig had, een machtige kop en
een prachtig type. Maar een snavel kan men voor de show ook even bijwerken en
dat had de fokker niet gedaan, jammer. En in kleur kunnen allen wel wat bete r
maar ze mogen er zeker zijn. In bruin gezoomd was er 1 keer 95 punten voor
een oude duivin en weer ging het om de kopvorm en de snavelinplant.
Bij de geelgezoomde was het ook hetzelfde ve rhaal. Maar hier speelde ook mee
dat ze niet te smal en klein moeten worden. En nogmaals een snavel die uit de
kopbelijning springt, kan niet meer hoog scoren.
Tot slot de satinette Oosterse meeuwen, hier waren er 24 stuks van
ingezonden. En het moet ge zegd hier zaten nu duidelijk de be ste dieren in. De
2e zwart ge zoomde doffer was zonder meer een fraaie vertegenwoordiger van
zijn ras met een mooi type en goede stand. En vooral een goede snavelinplant.
De wens was meer vulling boven het oog daar de bovenzijde kop nu te vlak is.
Vandaar 96 punten. In blauwgeschubd wensen in de kop en stand.
Dan de bluette, hier zat een doffer die mij zeer kon bekoren. Een fraai type en
stand. Mooie kop en een sterke snavel. Voor mij 96 punten en de fraaiste van
mijn keuring en naar later tot uiting kwam de beste meeuw.
De bruin geschubde waren blijkbaar zo uit het hok geplukt want daar was niets
aangedaan. Dat kan denk ik niet bij Oosterse meeuwen. Ze lieten het zitten in
de tekening, grondkleur en vooral de snavels.
Gelukkig bij de witbanden en nu heten ze Brunettes { zijn ook bruin geschubde}
was dat veel beter. Hier zat een oude doffer bij met een mooie kop en de
juiste snavelinplant. Dus 96 punten. In deze klasse zaten de bete re types want
ook dat willen we tegenwoordig zien. Tot slot 2 maal kaki, in top conditie
voorgebracht maar missen het totaal in het voorhoofd.
Tot slot: Ik heb een hele fijne dag gehad met een uitstekende verzorging, mijn
dank aan de organisatie daarvoor. De kwaliteit van de duiven had ik iets hoger
verwacht, ik miste toch wel “wat bekende” dieren die ik graag eens in mijn
handen had gehad maar wie weet een andere keer.

Wim van Zijl
25 Oud Duitse meeuwen:
De serie begon met 6 zwarten. Deze waren niet goed van kleur. Het middelste
deel van hun vleugelschild was g lanzend met grijze zones e r omheen! Niet
normaal dus, meer ga ik er niet over schrijven. Ze bekwamen dan ook allen lage
predicaten. Dan volgden 5 blauw zwart gebanden (ingeschreven als blauw
geband). Deze waren gemiddeld van zee r goede kwaliteit. 7 roden waren
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eveneens van zeer goede kwaliteit. Ze hadden een zeer goede kleur, type en
stand. Een rode bekwam 96/1 . 7 roodzilver gebanden en 1 geelzilver gebande
waren ook zeer goed. 3 exemplaren kwamen niet verder dan 92 omdat ze forse r
konden in borst en beter gevuld in voorhoofd.
44 Figurita’ s:
Er zaten 27 gekleurden. Aangezien de gekleurden nog niet van dezelfde
kwaliteit zijn als de witte heb ik hier eerder aanmoedigend gekeurd. Toch
bekwamen 9 gekleurden zeer lage predicaten. Er zaten duifjes bij die nog sterk
in de rui waren, zeer slechte conditie hadden, slechte stand, te licht enz. Er
waren blauw zwart gebanden (sommigen ingeschreven als blauw) met een veel te
bleek onderlijf. Roodzilver gebanden (sommigen ingeschreven als roodzilver)
met een onzuivere kleur. Getijgerden die niet echt getijgerd waren maar het
midden hielden tussen getijgerd en schimme l.
De 17 witte waren gemiddeld van zeer goede kwaliteit. 96/1 , 96/2 en 95/3
waren allen witte en van 3 verschillende inzenders! Positief dus voor de ze
kleurslag. Eén minpuntje was dat er bij de jonge witte duivinnen enkele zaten
die nogal lang van type en iets te smal van borst waren. Over de ganse lijn
hadden ze wel een zeer goede stand.
Na de keuring heb ik enkele exemplaren gewogen. Bij de roodzilver gebanden
was er één van amper 1 36 gram!! De meeste andere Figurita’ s wogen van 1 65 gr
tot 178 gr. De norm is 150 gr tot 1 75 gr.
Verleden jaar keurde ik in Lint ook Figurita’ s. In m’ n verslag heb ik toen
geschreven ze niet te licht te kweken, zeker de duivinnen niet. Ik herhaal
nogmaals deze oproep want als ze echt te klein en te licht worden is het met de
kweek gedaan.

Juul Lauwers
Luikse Meeuw:
2 exposanten: Dirk Beirens en Lars van Droogenbroeck met 1 5 stuks in de
kleurslagen rood, geel, zwart, blauw zwartgeband en blauwzilver gekrast
Lars behaalde de beste re sultaten met ove rwegend oude dieren 2x96 p 3x95p
1 x93p
Dirk, welke met jonge duiven exposeerde, k wam me t zijn dieren wat te kort in
borst, kopvolume en rugafdekking, maar de blauw zwartgebanden en
blauwzilve rs waren degelijke vertegenwoordigers van dit ras met de
beoordeling 1 x94p 7x93p
Waar de fokkers van dit ras op moeten letten is dat het hoogste punt van het
kopvolume boven de ogen ligt, bij sommige duiven kon dit beter.
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Gentse Meeuw:
1 0 duiven allemaal van Louis Cuyvers, we lke een prachtige reeks tentoonstelde.
Prima vertegenwoordigers van dit ras.
Zg type,zg stand, zg kuif, prima koplijn, pri ma conditie. 3x96p 1 x95p 4x94p
2x93p Een resultaat dat mag gezien worden. Concurrentie mag zich melden
Luikse Barbet:
Zoals bij de Luikse meeuwen, Dirk Beirens en Lars van Droogenbroeck, welke
tentoonstelde in blauw zwartgeband. Nog een prima duif van Dirk in dominant
rood en enkele roodzilvers, we lke degelijke vertegenwoordigers waren van dit
ras. Primus Lars 1 x96p 1 x95p 2x94. Dirk 1 x95 en enkele 93 p
Punten gingen verloren op veerscheidingen in hals, wrat structuur, oogkleur,
borstvo lume
Vlaanderse Smierel:
Een prachtige reeks vlaanderse smierels gebracht door 4 deelnemers.
Louis Cuyvers bracht kleurslagen in zwart, roodzilve r en geelzilve r en we rd de
winnaar met 3x96p enkele 95p en 94 p. In blauw werden ze gebracht door Free
Hasselman en Francis Jacquet. Free 1 x95p 3x94p 3x92p. Francis 3x94p 4x93p.
Jan Meurs bracht geelzilvers 1 x96p 1 x93p
Bij opmerkingen voor alle kleurslagen noteren we puntkuif recht en goed
ingeplant. Type mag korter( vooral bij blauw ongeband). Keeluitsnijding - neeprug sluiting en afdekking - gevederte in hals dat strak moet blijven
Ik had een prachtige keuring in Turnhout met allemaal duiven die in goede
conditie waren en van A tot Z propaganda brachten voor deze Belgische
meeuwrassen. Spijtig, dat er geen Antwerpse Smierels werden tentoongesteld.
Ze hadden niet mogen ontbreken op deze tentoonstelling

Felix Bruyndoncx
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Keuring bij de Bulgaarse Meeuwenclub,
29 november - 2 december 2012
Alles was geregeld: vliegticket, vervoer vanaf het vliegveld in Sofia naar Veliko
Tavorno, hotel, perfect eten enzovoort. En natuurlijk perfect gezelschap van
de vrienden van de Bulgaarse club, aangevuld met de meeuwenfokkers uit
Servië en Kroatië. In de hal die nog dateert uit meer socialistische tijden maar
nu meer dan uitstekend dienst doet als tentoonstellingshal, zaten naast een
groot aantal Pauwstaarten; Raadsheren en Chinese meeuwen een groot aantal
blondinetten en satinetten. En zelfs een paar Afrikaanse meeuwen.
Met behulp van de voorzitte r van de Bulgaarse club, de heer Boyan Boychev
werd begonnen met 1 4 stuks zwartge zoomde blondinetten van goede kwaliteit.
Mooie zware dieren met massieve koppen, maar helaas waren de oude dieren
over hun top me t zware neuswratten en hier en daar een derde neuswrat. Een
oude doffer van Sasho Kirchev had een prachtig type, zoming en goede
kopkwaliteiten maar moest even korter. De duivinnen konden even gevulder in
voorkop. Winnaar was Dimitar Stanchev met een hele mooie jonge doffer me t
goede kopkwaliteiten, zoming en stand. Hij moet nog even meer 'opvullen' in
borst en zal dan zeke r meedoen op Europees niveau: nu 96 punten. De jonge
blondinetten vielen vooral op door mooie types en stand. Winnaar in de
bruingezoomden was e veneens Stanchev met een mooie jonge duivin, die nog
even wat mee r vulling in voorhoofd kon laten zien en waarbij de kap iets hoger
aangezet kon zijn: 95 punten. Twee dungezoomde dieren waren van gemiddelde
kwaliteit.
In de geelgezoo mde en ook geelgeschupte blondinetten goede dieren van de
heren Stanchev, Dochev, Donkovski en Dobrev. Probleem blijft ook in Bulgarije
bij deze kleuren een min of meer duidelijke zoming te fokken. Aan stand, types
en kopkwaliteiten ligt het niet. Het beste dier was van Milen Donkovski: een
fraaie duivin met imposante kop, fraai type en stand, goede zoming en opvallend
fraaie oogkleur: 97 punten en de winnaar bij de blondinetten. Goede dieren ook
bij de jonge vogels met opvallend sterke snavels. Het was jamme r dat de ze
dieren de Europese show niet hadden bereikt – de auto was blijven steken in
Zuid-Duitsland - want ze hadden zeker meegedaan voor de prijzen. Mooie
dieren ook in roodgezoomd, opnieuw van Stanchev, met 96 punten voor een oude
duivin, die nog even meer voorhoofdsvulling kon hebben in voorhoofd.
Bij de blauwgeschupte dieren een mooie oude doffer met pri ma kleur en
tekening en opvallend heldere grondkleur van Dragoslav Penev. Ook de oogkleur
was prachtig. Hij liet het echter zitten in rugafdekking en spiegels: toch maar
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Beste Satinette, bruingezoomd
eigen aar: Dimitri Stanchev

Milen Donkovski, winnaar bij de
Blondinetten met een geelgeschupte

Samen met de Bul gaarse, Kroatische en Servische f okkers

95 punten. De winnaar was een fraaie jonge doffer van Boyan Boychev met 96
punten. Mooie jonge duivinnen van Bodurov met hier en daar wensen als
regelmatiger en schonere zo ming. Belangrijkste wensen bij de blauwen zaten
hem vooral in even meer lengte en vu lling voor het oog en soms een krachtiger
snavel. Maar alles bij elkaar een fraaie collectie. Verder nog interessante
dieren in blauwwitgeband, khakigeschupt (95 punten voor Penev voor dit
charmante duivinnetje met een prachtig zachte k leur) en bruinwitgeband
(eigenlijk blauwzilverwitgeband).
De satinetten was een gevecht tussen de Bulgaarse topfokkers in de bluetten
(blauwwitgeband) maar de kwaliteit viel niet mee. Redelijke dieren van Boychev
en Kirchev in de oude doffers met beide 95 punten maar daar bleef het bij. De
jonge bluetten konden niet mee. De redenen betroffen vooral wensen in stand,
die opgerichter moet, en krachtiger snavels. Een opvallend aantal dieren had
daarnaast problemen met de rugafdekking. En een jonge doffer van Ivajlo
Jordanov, die van al die proble men geen last had, liet het weer zitten in kleur
op het schild en in banden. En zo was er in de blauwen steeds weer wat. De oude
doffer van Drago Penev bijvoorbeeld in de silveretten was een zeer imposant
dier met mooie krachtige snavel. Maar helaas veel te lang van type. Andere
wensen in de silveretten: regelmatiger en schonere banden en een beter
meelopen van de snavel.
De blauwgeschupten leidde tot een discussie met mijn verde r prettige
schrijver en vertaler Boyev. Hoe groot en vooral hoe lang mag een Oosterse
meeuw zijn?. Het bleek dat mijn voorganger Reiner Dammers een jaar eerder
grote nadruk had gelegd op zeer korte types. Ik wees er op dat het gevaar van
teveel nadruk op korte bre de types is, dat dit ten koste gaat van de lengte in
de kop. Voordat je het weet is er te weinig verschil meer met flinke Afrikaanse
meeuwen en hun getekende neven, de Anatoliers en kleurstaarten. Ja, een kort
type in combinatie met een opgerichte stand is het ideaal, maar behoud van de
juiste kop is ook veel waard. Wat mij betreft ligt de waarheid in het midden en
mits de stand, type en kop goed zijn, hoeft het lichaam niet extreem kort te
zijn. Dit werd ook bewezen door een oude blauwgeschupte doffer van Milcho
Milchev (95 punten) en een mooie jonge doffer van Sasho Kirchev (96 punten).
Bij de brunettes viel nog een aardige oude duivin te signaleren van Jordanov.
De zwart- en bruingezoomde satinetten waren leuke klassen. Een imposante
maar inmiddels te oude zwarte doffer werd gepasseerd door een wat jongere
doffer van Ivan Dochev. Deze kreeg 95 punten. De beste score werd ge maakt
in de bruingezoomden door Dimitar Stanchev. Deze showde een fraaie collectie
jonge dieren. De twee jonge doffers hadden fraaie types, koppen en snavels
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met nog kleine wensen als vulling in voorkop voor de ene en iets fijnere zoming
voor de andere: beide 95 punten. De grote winnaar in de satinetten werd zijn
jonge duivin dat een plaatje was. Mooi in alle facetten; zeer goed in type met
fraaie kop, mee lopende sterke snavel en bekze tting én een fijne kleur en
zo ming. Wens was nog even breder in borst, maar dat komt vanzelf bij he t
uitgroeien: 96 punten.
Als laatste mocht ik nog kijken naar een collectie Afrikaanse meeuwen in wit en
bruin. Daarbij kwam een witte duivin als beste naar voren: 96 punten. Dat was
wat mij betrof ook het enige dier dat mocht blijven.
Het was een fantastisch weekend. Als gezegd werd alle s voor me geregeld en
was het onmogelijk ze lf ook maar één Euro uit te geven. De Bulgaarse vrienden
en ook de andere
vrienden
uit
de
Balkan
ben
ik
daarom veel dank
verschuldigd.
Als
klap op de vuurpijl
een
geweldige
feestavond, waarbij
ik
een
prachtig
geschenk kreeg in
de vorm van een
schilderij van mijn
persoontje.
Waar
foto’ s op Facebook
al niet goed voor
zijn. Tel daarbij op
dat de kwaliteit van
de
Oosterse
meeuwen
toch
duidelijk stijgt en
die van de toppers
zelfs pri ma is. Deze
kunnen in de –
smaller wordende Europese top zeker
meedraaien.
Taco Westerhuis.
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Meeuwenclub op de postduivenmanifestatie in Houten
Ook dit jaar is de Meeuwenclub weer aanwezig geweest op de postduiven
manifestatie in Houten. Ieder jaar is dit voor een paar mensen van onze club
weer een feestje. Natuurlijk zal iedere keer weer de vraag zijn: heeft het
nieuwe leden gebracht ? Nee. Maar laat ik eerlijk zijn dat is eigenlijk ook niet
onze eerste vereiste. We willen graag laten zien wat we zoal te bieden he bben
in de club.
Dat het meestal met onze middensnavels gebeurt, is wel gewoon geworden. In
de Oosterse en Afrikanen zijn er in maart gewoon geen dieren meer
voorhanden. En iedere keer die vraag wat ze kosten gaat vervelen als je toch
niets te koop hebt. Maar voor de duiven van de Co mb. Van Dijk en de Akeners
en Italianen is zeker de nodige belangstelling.
Het contact met toch zo een 1 5 andere aanwezige speciaalclubs Is erg goed. En
tijdens die dagen zijn de gesprekken over onze hobby zeker leuk en vooral ook
leerzaa m want ieder bekijkt het vanuit zijn gezichtsveld.
Je ziet ieder jaar toch weer de nodige nieuwtjes op het gebied van houden van
duiven. De laatste jaren gaan we steeds meer de kant op van de zogeheten
probiotica. Er zijn daar erg veel stands van en daar kan je zeker je voordeel
mee doen. Qua voer weten we het alle maal wel en daar zal niet zoveel in
veranderen. Maar wil je goedkoop voeren dan zijn er aanbiedingen zat. Zoals
dat ook is voor de andere spullen die we gebruiken bij onze duiven.
Kijk op zaterdag is het erg druk en moet je met de massa mee schuiven door de
hallen, maar de zondag is het zeker zo rond de middag perfect om een rondje
te lopen. Dan willen de standhouders ook nog wel eens iets doen aan de prijs dus
dat is best wel leuk.
Dus mocht u zich nu in het eerste weekend van maart vervelen zou ik zeker
eens overwegen om naar Houten te komen. Wilt u helpen of bij de stand
betrokken worden ook dat is zeker mogelijk. Dan wel even een telefoontje naar
Jouke want hij is toch onze grote man in deze organisatie.
Verder wil ik iedereen bedanken die zich hier ieder jaar voor inzet en mij zo 2
hele leuke dagen bezorgt waar ik ruim van te voren al naar uit kijk.
Wim van Zijl.
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De Italiaanse Meeuw: update 2013
Vorig
jaar
was
tijdens
het
keurmeeste rscongres
van
onze
sierduivenkeurmeesters afgesproken dat dit jaar de Italiaanse Meeuw op het
“menu” stond voor bespreking. “Want”, werd er gezegd, “de Italiaanse Meeuw is
de laatste jaren weer gewijzigd en we willen de huidige stand van zaken zien”.
Wel, voor een rechtgeaarde liefhebber van dit ras was dat voor mij koren op
mijn mo len. Keurmeester Martin Treffers zou de ze bespreking op zich ne men.
Niets mis mee, want uit keuringen is gebleken dat hij de Italiaan goed kent.
Ruim tevoren had hij met mij contact opgenomen voor enige documentatie. Hij
zou een PowerPoint presentatie verzorgen en de sheets zou ik vooraf ter inzage
krijgen of er nog (belangrijke) onderdelen onvoldoende belicht waren, misten,
of wat dan ook.
Enkele weken vóór het congres ontving ik van Martin de sheets met de vraag om
er kritisch na te kijken en opmerkingen waren welkom.
Het zag er alle maal prachtig uit, maar al bij het begin, bij het alge meen
voorkomen, stuitte ik op een kenmerk van de Italiaan dat al een aantal jaren
geleden bij de “verbouwing” van de Italiaanse Meeuw, was losgelaten: de
“trapeziumvormige kop”.
Ik begreep er hele maal niets van want juist dit belangrijke kop-onderdeel was
vervangen door een duidelijke snavel-voorhoofdhoek en dit druist helemaal in
tegen het trapeziumvormige Figurita kopje dat we in vroegere tijden
nastreefden.
Op het verzoek van de NBS-standaardcommissie in 2009 aan alle Meeuwenclubs
om de standaards nauwkeurig te bekijken en indien nodig te komen met
aanpassingen, een en ander voor de uitgifte van nieuwe Meeuwenstandaards in
201 0 (wat in 201 2 zijn beslag kreeg), is ook binnen de Meeuwenclub de Italiaan
“aangepakt” en is onder meer binnen het bestuur en met Theo Rijks helemaal
besproken. De aangepaste standaardomschrijving is
binnen de Standaardcommissie gestelde termijn
opgestuurd, ervan uitgaande dat de aanpassingen in
de nieuwe standaard zouden worden opgenomen. Eén
van wijzigingen was dus het verlaten van de trapezium
kop: de rechte voorhoofdslijn hadden we al een aantal
jaren niet meer, er moet nu een duidelijke hoek
tussen snavel en voorhoofd aanwezig zijn. En hoe
méér voorhoofd, de s te duidelijker komt de hoek te
voorschijn.
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Contact opgenomen met Martin en hij vertelde me dat hij bij de voorbe reiding
dit ook vreemd vond, “maar”, zo zei hij, “het staat wel in de nieuw uitgebrachte
standaard”. Hij begreep het ook niet omdat we nu toch een andere kop op de
Italiaan hebben. Maar, zo had hij geredeneerd, als het niet goed is, zal Han wel
reageren. En dat klopte precies…………….
De nieuw ingekleurde NBS standaard was in juni 2012 verschenen met
tekeningen van Jean Louis Frindel. Zijn tekening van de Italiaan kende ik al en
bij het bekijken van de standaard heb ik die tekening gezien, maar niet op de
beschrijving gelet.
Nadere bestudering leerde dat er nog enkele zaken in stonden die niet geheel
klopten.
De volgende actie was dan ook richting de Standaardcommissie hoe he t
mogelijk was dat de ve rzochte aanpassingen van de Meeuwenclub niet waren
opgenomen.
Een en ander resulteerde in een uitgebreide e-mail corre spondentie, waarbij
uiteindelijk bleek dat door de vele werk zaamheden die de Standaardcommissie
had bij de totstandkoming van de nieuwe NBS standaard, de Italiaan buiten de
boot gevallen was.
Tja, waar gewerkt wordt…………….
Met Hans Schipper (NBS Standaardcommissie) de afspraak gemaakt dat we
tijdens het keurmeesterscongres de standaardbeschrijving in het geheel
zouden doornemen en dat e r in de zome r een nieuwe standaard van de Italiaan
zou uitkomen (samen me t nog een aantal standaards waarin ook fouten/omissies
waren geslopen.
Tijdens het keurmeeste rscongres heb ik met een delegatie van
Standaardcommissie de gehele standaardbeschrijving doorgenomen.
trapeziumvormige kop was het eerste dat werd doorgestreept………. !

de
De

Een ander hangijzer was de kleur van de vleugelbanden en de staartband bij de
ijskleurigen.
In de standaard staat dat de ze zwart moet zijn; in de Duitse standaard staat
donker.
Aangezien wij de Duitse standaard volgen en het bij de ijskleurigen ook niet
mogelijk is om zwarte banden, maar zo donker mogelijk gekleurd banden op de
ijskleurigen en ijsgekrasten te krijgen, was de wens van de Meeuwenclub om dit
aan te passen.
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Uitvoerig is tijdens het gesprek met de Standaardcommissie hierover
gediscussieerd. Het was niet zo zeer dat men de aanpassing niet wilde, maar
niet kon, vanwege de precedentwerking t.o.v. andere rassen, bijv. de
Damascener.
Daarbij komt dat in de NBS standaard bij het onderdeel “Kleurenblok” bij
“IJskleurig” staat omschreven: “Slagpennen, staartband en vleugelpatroon en
de uiteinden van eventuele lange voetveren zo intensief mogelijk gekleurd, hee l
donker grijs, naar zwart neigend.”.
De keurmeesters, aldus de Standaardcommissie, zijn hiermee bekend en zullen
dan ook rekening houden met de ze passage en voor “zwart” dus niet “zwart”
lezen, maar zo donker mogelijk, richting zwart.
Voor deze bespreking had de Standaardcommissie niet stil gezeten en had haar
huiswerk goed gedaan. Hans Schipper had inlichtingen ingewonnen bij het
moederland Italië, de Duitse standaard er bij gehaald, onze Nederlandse en
ook de wensen van de Meeuwenclub voor de aanpassingen. Uit deze gegevens
bleek dat de standaardbeschrijving uit Italië niet in verhouding stond met de
tekeningen die Italië heeft als standaard. Zij heeft 2 tekeningen: eentje voor
de doffer en eentje voor de duivin. Als we naar die tekeningen zouden moeten
gaan fokken, dan kunnen we beter op een ander ras overgaan. Maar de
beschrijving laat een heel ander beeld zien: de mode rne Italiaan die door
Duitsland, Nederland, Zwitserland en ook in Italië zelf wordt gefokt. Aan de
hand van deze beschrijvingen is de vernieuwde standaardbeschrijving nu tot
stand gekomen.
Alle onderdelen van algemeen voorkomen en raskenmerken zijn doorgenomen
aan de hand van voornoemde beschrijvingen, me t name de Ita liaanse. Enkele
zaken zijn daarbij aangepast.
Bij het algemeen voorkomen wordt de Italiaan nu beschreven als een kleine

duif, kort en breed met horizontaal gedragen lichaam, meer dan middellange
benen, middellange hals en hoekige kop.
De aanduiding “gracieus/compact” wordt verlaten door een concretere
aanduiding: kleine duif, kort en breed.
Bij de kop komt de aanduiding hoekig te staan als teken dat he t geen geronde
kop moet zijn.
Over de hals is uitgebreid gesproken. Men wil namelijk bij de Italiaanse Meeuw
een breed lichaam, een brede kop, maar me t een slanke hals. Ook bij keuringen
komen we dat tegen: sommige Italianen worden geroemd om hun breedte in
lichaam en brede kop met sterke snavel, maar dan valt men ove r de hals die
slanker moet.
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Ook de Duitse Zuchtwart kent dit probleem en zegt dat men ieder dier apart
moet beoordelen. Heeft men een ideale kop dan zal men wat wate r bij de wijn
moeten doen wat hals betre ft. Het is nu eenmaal niet mogelijk om een slank
halsje te hebben op een breed lichaam en een brede kop.
De Italiaanse standaardbeschrijving biedt hierin uitkomst. Zij beschrijft dit
onderdeel als “breed aangezet bij de bo rst, wordt smaller naar de kop toe”.
Daar kunnen we mee leven en de nieuwe tekst luidt dan ook: Hals: middellang,

bij de borst breed aangezet, naar de kop smaller wordend”.
Ook de staartdracht wordt aangepast aan de huidige Italiaan en aan de
Italiaanse standaard. Nu komt de aanduiding iets boven horizontaal gedragen.
Een goede Italiaan moet ook zo staan en iets boven moet ook iets boven blijven,
dus géén Duitse Modena types. Ze zijn wel goed voor de fok, maar horen niet op
de show thuis.
Bij de beoordeling wordt de volgorde in zwaarte van de raskenmerken
aangepast, in die zin dat nu kleur en tekening na oog- en snavelkleur komt,
aangezien de kleur van de ogen en de snavel nu eenmaal belangrijker worden
bevonden. Dit is ook geheel in overeenstemming met de Italiaanse standaard.
We hadden in de loop der jaren al een karrenvracht aan papier over het wel en
wee van onze Italiaan, er zijn nu weer enkele centimeters bij gekomen dankzij
de update 201 3.
Han van Doorn,
augustus 201 3.
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De Oud-Duitse Meeuw
In het Meeuwenbulletin van 201 2 was een artikel opgenomen waarin wordt
verhaald over de Oud-Duitse Meeuw en de belevenissen daarmee.
Het is een ras wat betreft de levensloop heel veel o vereenkomst vertoont me t
die van onze Oud-Hollandse Meeuw.
Beide rassen stammen af van één loot welke omtrent 300 à 400 jaar geleden
naar Europa is gekomen en in de daaropvolgende eeuwen naar eigen inzicht door
de Duitse en Nederlandse liefhebbers is gehouden en gefokt op de boerderijen
en hofsteden.
De oorspronkelijke Meeuwen in Duitsland heetten dan ook gewoon Duitse
Meeuwen en hadden een middenlange snavel. Ze genoten op de boerderijen een
vrije uitvlucht en brachten hun eigen jongen zonder mankeren groot.
Afbee ldingen in het " Musterbuch von Prütz" laten zien dat op een schilderij van
Föster in 1 886 de Duitse Meeuwen een middenlange snavel hebben en zowe l
gladkoppig als met een schelpkap zijn afgebeeld. Er wordt bij vermeld dat we
hier hebben te maken met een zeer oud ras.
Gaan we wat verder in de tijd en slaan we het boek " Der Taubenrassen" ,
samengesteld door Dr. A. Laffalle en M. Lieke en heruitgegeven door Fritz
Pfenningdorff in Berlijn in 1905 er op na, dan zien we 2 verschijningsvormen
van de Duitse Meeuw afgebeeld. We zien foto's me t daarop dieren me t een
duidelijk kortere snavel en tonen een verschillende kleur en tekening;
eenkleurig, schildkleurig en kleurstaart. Al de ze variëteiten zijn gladkoppig !
We moeten aannemen dat hier al sprake is van inkruisingen van de Anatolische
Meeuw. De snavels zijn korter maar ook krachtiger.
Daarnaast is er ook een afbeelding in dit zelfde boek van een koppel roodzilverof geelzilvergebande Duitse Meeuwen, voorzien van een ronde schelpkap en die
duidelijk een veel spitsere snavel he bben en die een hoek vormt met een ronde
voorhoofd. Deze dieren he bben een snavel we lke hun in staat stelt hun jongen
zonder de minste problemen g root te kunnen brengen. Bij deze dieren is de
schelpkap laag aangezet en eindigt aan weerszijden van de kop in duidelijk
aanwezige rozetten. Wat ook opvalt, is de rijke jabot bij beide dieren. Ze lijken
veel op de huidige Oud-Duitse Meeuw.
Je zou kunnen vaststellen dat hier sprake is van twee fokrichtingen; de ene de
moderne richting en de andere nog de oorspronkelijke richting.
Slaan we het boek " Illustrierte s Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen" van
Schachtzabel uit Halle zijn 3e uitgave van 1 925 er op na dan zijn daarin alle
Meeuwenrassen opgenomen met wel 31 afbeeldingen in kleur, maar daar komt
de oorspronkelijke Duitse Meeuw niet bij voor. Zou dit al een aanwijzing zijn
dat dezen toen niet meer gewenst waren en dus daarom niet zijn opgenomen in
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deze uitgave.
Het zou interessant zijn om de eerdere uitgave van 191 0 te kunnen inzien of hij
daar nog wel in staat afgebeeld.
Later zou de moderne richting het pleit winnen en waarbij van de Duitse Meeuw
een geheel ronde kop wordt verlangd en de snavel kort moet zijn en deze
zonder enig onderbreking de ronde voorhoofdslijn moet volgen.
Daarmee is een geheel nieuwe Duitse Meeuw gecreëerd en gaan de Duitse
Meeuwenfokkers zich hierop toeleggen. Bij de opkomst van georganiseerde
tentoonstellingen in Duitsland wordt daarmee ook de populariteit aanmerkelijk
bevorderd en raakt de oorspronkelijke Duitse Meeuw in de vergetelheid.
Deze blijven achter op de boerderijen en lopen snel terug in aantal en worden
zeldzaa m.
Daarmee komen we dan ook toe aan de vergelijking met de levensloop van onze
eigen Oud-Hollandse Meeuw. Immers in de jaren 30 van de vorige eeuw was het
met name keurmeester Moe zelaar die bij de boerderijen langs ging op zoek
naar de restanten van ons Boerenmeeuwtje, hetgeen uiteindelijk, met steun van
onder andere C.A.M. Spruijt resulteerde in een standaardbeschrijving en het
daarmee een tentoonstellingsras is geworden. Het is nu een bijzonder populair
ras geworden en heeft hiervoor de grootste speciaalclub van Nederland.
Ook in Duitsland erkende men het gevaar dat de oorspronkelijke Duitse Meeuw
zou verdwijnen. Naar voorbeeld van Nederland ondernam men een
reddingsactie. Met name de heren Karl Schüler, Alfred Tülmann en Joze f
Scholand zetten zich hiervoor in. Na eerst een aantal jaren met de verkregen
restanten te he bben gefokt en een voorlopige standaard te hebben opgeste ld,
werd door de Hr. Josef Scholand uit Lippstadt op 1 4 oktober 1956 een verzoek
bij de " Verband Deutscher Rassentaubenzüchter" aan de Herrn Karl Schüler te
Duisburg een verzoek in gediend om e rkenning van de Duitse Meeuw, maar dan
met een gewijzigde doch toepasselijke naam van " Oud-Duitse Meeuw".
Aanvankelijk waren gladkop en puntkuif ook erkend, maar om van de Belgische
en Nederlandse Meeuwenrassen duidelijk te onderscheiden is men daarna
overgegaan om alleen de schelpkap met rozetten toe te staan.
Vanaf 1956 is de zegetocht van de Oud-Duitse Meeuw begonnen en is in
populariteit de moderne Duitse Meeuw veruit voorbij gestreefd.
Op belangrijke tentoonstellingen is het al geen zeldzaamheid meer dat er a l
vaak meer dan 400 dieren worden ingezonden.
Het ras is erkend in 22 kleuren en zoals het nu is zullen er nog wel eens paar
kleuren bijkomen.
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De speciaalclub in Duitsland voor de Oud-Duitse Meeuw bestaat uit drie
afdelingen; Noord, Zuid en West. Elke afdeling houdt elk jaar haar
bijeenkomsten met dierbesprekingen zoals wij dat ook in Nederland kennen.
Wat het aantal exposanten van de Oud-Duitse Meeuw in Nederland betre ft,
zijn er dat maar heel weinig, hoewel er van liefhebberszijde er wel
belangstelling bestaat voor dit ras, doch deze houden ze voor hun ple zier maar
gaan er niet mee naar tentoonstellingen.
G. de Vries Jr.
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Julianalaan 7a, 6191 AL Beek, Tel: 0031-46-4371885
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Het Herpesvirus
De afgelopen maand zag ik in de kliniek meerdere jonge duiven met
herpesinfecties. Ik heb stellig het idee dat we dit jaar mee r klinische gevallen
zien dan in de afgelopen jaren. Ik stel sedert 2005 ongeveer een toename vast
van de klinische verschijnselen die op de aanwezigheid van het Herpesvirus
duiden bij de jonge duiven. Daarbij is het in verhoogde mate achterblijven
tijdens de vluchten een toenemend probleem. Dat was aanleiding om ons sterk
te maken voor het gebruik van het herpesvaccin bij de jonge duiven. In 201 1
werd voor het eerst op menig problee m hok een begin gemaakt met de dubbe le
enting van de jonge duiven. De liefhebbers die gebruik maakten van de
mogelijkheid om de duiven in de kliniek te komen laten vaccineren waren
nagenoeg allemaal enthousiast over de resultaten. Niet alleen werd melding
gemaakt van minder verliezen tijdens de vluchten. Er werd ook door meerde re
liefhebbe rs opgeme rkt dat ze minder luchtweg medicatie nodig hadden en de
ogen van de jongen droger bleven.
Dat was aanleiding voor velen o m de ze enting ook bij de oude duiven toe te
passen. Ook daarbij werd melding gemaakt van goede resultaten. Er moet wel
met nadruk op gewezen worden dat de eerste keer echt dubbel gevaccineerd
moet worden. Ik heb er voor gelobbyd dat de entstof voor iedere dierenarts in
Nederland be schikbaar kon komen. De firma Dopharma levert de ze entsto f uit
via de zgn. Cascade-regeling. Maar in de praktijk blijkt dat een aantal
dierenartsen die weinig met duiven van doen hebben volstaan met een enkele
enting. Gebleken is dat de resultaten dan minder zijn.
De werkzaamheid van de entstof wordt door een enkele dierenarts in twijfel
getrokken. Ik laat me daar verder niet over uit. Maar er zijn genoeg collega’ s
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die melding maken van dezelfde indruk die ik ook heb dat deze entstof, k linisch
een bijdrage leveren kan bij het beteugelen van de problemen bij de jonge
duiven. Dat er iets moest gebeuren o m de grote ve rliezen in te da mmen was a l
jaren duidelijk. Het lijkt erop dat we met de ze enting een mogelijkheid
geboden krijgen. Kritisch, als altijd, zal ik desondanks blijven.
Een observatie die ook weer een indicatie geeft van de werkzaamheid van de ze
enting, mits goed uitgevoerd, is de opmerking van een aantal liefhebbers uit een
vereniging in Midden-Limburg die hun jonge duiven kwamen laten enten. In hun
vereniging hadden in 2012, twaalf van de dertig leden de duiven dubbel laten
vaccineren. Achttien leden, waaronder de leden die het me verte lden toen ze
hun duiven nu ook kwamen laten enten, hadden dat niet gedaan. Na het seizoen
was gebleken dat de leden die hun duiven wel dubbel hadden laten enten veel
minder jongen verspeeld hadden dan de meerderheid die hun duiven niet lieten
enten.
Ogenschijnlijk werkt de entstof in bepaalde gevallen niet. Bij doorvragen blijkt
dat de duiven dan niet dubbel zijn gevaccineerd of dat er helemaal geen
entstof gebruikt is maar dat de duiven gewoon ingespoten zijn met een
injectievloeistof tegen Ornithose. In dat laatste geval is er immers hele maal
geen spraken van een vaccinatie. Maar er zijn nog steeds liefhebbers die een
injectie met antibiotica verwarren met een vaccinatie en dan na een
teleurste llend resu ltaat gaan lopen roepen dat de ‘ enting’ niet gewerkt heeft.
Wat we ook een paar maal geconstateerd hebben is dat er verschijnselen van
Herpes optreden binnen een tot twee dagen na een enting. Waarschijnlijk zijn
deze duiven dan besmet geweest bij de enting en heeft de enting de
sympto men hiervan mogelijk versterkt.
Concluderend wil ik stellen dat de enting in de praktijk een bijdrage lijkt te
leveren aan het beheersen van de jonge duiven problematiek.
Dat laat onverlet dat het desondanks mogelijk is dat duiven die gevaccineerd
zijn en in een zeer zwaar be smet milieu terecht ko men toch nog enige last van
de ziekte zouden kunnen ondervinden. Maar dat geldt niet alleen voor dit
vaccin, dat gaat op bij meerdere ziekten en vaccins.
Dr. Peter Boskamp.
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Heb de toeste mming gekregen van Dr. Boskamp om dit artikel te mogen
publiceren.
Ook dit voorjaar heb ik weer te kampen gehad met dit Herpersvirus. De jonge
meeuwen werden allen geënt op een leeftijd van 5 weken. Blijkbaar was dit
Herpesvirus op dat ogenblik al aanwezig en heeft de enting de symptomen
effectief verstrekt. Gevolg van de eerste ronde ble ven slechts 4 van de 1 5
meeuwen in leven!
Het slechte wee r heeft hier be slist een belangrijke rol ingespeeld maar he t
grote probleem is dat men hier niet preventief tegen kan kuren zoals
bijvoorbeeld met een enting tegen paratyfus. Hiertegen kan men vooraf keuren
met trimethoprim su lfa maar tegen het Herpesviurus staan we machteloos.
Graag had ik geweten of andere fokkers eveneens met dit virus te kampen
hebben en zo ja, wat hiertegen kan ondernomen worden.
Alvast bedankt.
Luc Kerkhofs.

70

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 16/03/2013
aan wezig Jef Va n Camp, Luc Kerkhofs, Jan Jacobs, Edward Bogaerts, Jean Deglein ,
Dirk Beirens, Henri Dreesen, Nico La uw-Sikho, Lars Van Droogenbroeck, Free Hasselman,
Roland. Van den B ogaert, Jos Martens, Sven Van Steen.
verontschuldigd, G. de Vries, H. Mertens, F. Coppens, T.Werkhoven,L. Cuyvers

Dit jaar mochten we maar liefst 6 nieuwe leden verwelkomen: de heren Yvan
Kielich, Filip Vierstraete, Bertus Kok, Sven Van Steen, Jos Martens en Luc
Steppe. Volgend erelid en medeoprichter van onze vereniging Ivo Hanssen werd
wegens overlijden van onze ledenlijst geschrapt. Dit brengt ons ledentotaal op
48 leden.
1 ) Een gedetailleerd ve rslag van de voornaamste in- en uitgaven 2012
bevestigt de ge zonde financiële toestand van onze vereniging. Het kasboek
werd ter controle door Bertus Kok en Jef Van Camp goedgekeurd.
2) De Europese meeuwdagen te Loon op Zand werden als positief ervaren
ondanks een nogal chaotische organisatie. De deelname uit België was goed
met veel interesse voor onze Belgische meeuwduivenrassen. Ervaringen
werden uitgewisseld, Belgische winnaars, kortom prima publiciteit voor
onze clubs en meeuwenrassen.
3) Onze jongdierendag zal plaatsvinden op zondag 8 september 2013 in ons
clublokaal te Lier, geza menlijk me t de Antwerpse Smierel Club. Besloten
werd de ze jongdierendag beurtelings te organiseren. Dit jaar start de ASC
en zorgt voor de 4 keurmee sters, (Bruyndoncx, Spaepen, Werkhoven, De
Buck (vervanger Lauwers), de kosten voor de keurmee sters en de to mbo la.
Volgend jaar zal de VMC deze organisatie overnemen.
4) Volgende keurmeesters zullen voorgedragen worden op onze club show op
2 en 3 november te Houthalen bij ”De Rasduif”.
Voor de kortsnavelige meeuwen en andere buitenlandse rassen; dhr.
Theo Rijks;
Voor de Belgische meeuwen; dhr Jan Spaepen.
Gezien de ASC eveneens haar club show onderbrengt bij “De Rasduif”
zal een derde keurmeester worden aangevraagd; dhr. Juul Lauwers
Volgende prijzen worden ter beschikking gesteld aan alle leden van de
VMC en de NMC.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen 201 3” 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.
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5) Kopij meeuwenbulletin 201 3:
•
Voorwoord door Free Hasselman
•
Verslag jongdierendag 2012 door L. Kerkhofs
•
Keurmeesterverslag clubshow te Turnhout + foto’ s winnende dieren
•
ledenlijst en prijzentafel 2013
•
artikel betreffende de vere rving van de jabot van Roland Van Den
Bogaert.
6) Bijkomende aanmoedigingsprijzen(€ 2,50 voor 96 en € 5,00 voor 97 punten)
zullen door on ze vereniging ter beschikking gesteld worden aan de
clubleden van de Vlaamse Meeuwduivenclub op volgende tentoonstellingen;
•
West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
•
Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land van Aalst te Merelbeke;
•
Antwerpen: De Prachtduif te Turnhout;
•
Brabant: Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren op 9 1 0 november in de Ruiterschool te Oud-Heverlee;
•
Nationale Wedstrijden??
7) Besloten werd om onze club show 201 4, ondergebracht bij “De Luxeduif”,
de heren Lars Van Droogenbroeck, Martin van Uden en Felix Bruyndoncx te
verzoeken onze dieren te keuren. (1 ste weekend van december) Lars wordt
geadviseerd op onze club show in 2013 te schrijven bij de heer Theo Rijks
om tips en ervaring op te doen. Op verzoeken van diverse clubs om on ze
club show bij hen onder te brengen, kunnen wij, omwille van vroegere
afspraken, niet ingaan.
8) De samenwerking tussen de ASC en de VMC zal voorlopig zich beperken tot
een gezamenlijke jongdierendag en club show. De toekomst zal uitwijzen of
verdere sa menwerking of fusie mogelijk is.
9) De algemene vergadering heeft haar akkoord gegeven dat de
afgevaardigden van onze club op de Europese meeuwdagen een geschenkje
aan het organiserende land mogen overhandigen namens onze speciaalclub.
1 0) Een aanvraag zal ingediend worden bij de Landsbond ter erkenning van de
Oud Oosterse Meeuw in België met tevens het verzoek of dit mogelijk is op
onze club show te Houthalen. Gezien de Oud Oosterse Meeuw een
verza melnaam is van volgende rassen, Satinet, Blondinet en Vizor zal de ze
aanvraag gezamenlijk gebeuren voor deze 3 rassen;
Satinetten worden voorgedragen door de heren S. Van Steen, J. Martens
en H. Dreesen;
Blondinetten door Karel Janssens;
Vizors door Jan Jacobs.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag
18 mei 2013 in het gebouw "De Vogelvriend"
bij het Sportcomplex " Leerdam Sport" te Leerdam
Om ongeveer 1 0.30 uur opent voorzitter W. van Zijl de vergadering en heet
ieder een hartelijk welkom. Aanwezig zijn 18 leden. Afgemeld hebben de
volgende personen; K. Nicolay, G. Stehouwer, H. Mertens, D. van der Spek, G.
Simonis en B. Hendriks.
In zijn openingswoord zegt de voorzitte r dat in het afgelopen jaar de Europese
Meeuwen Clubshow in Loon op Zand een hoogtepunt is geweest in onze
liefhebbe rij.
Ingekomen stukken
Schrijven van vragen tot medewerking van onze club op tentoonstellingen. De
secretaris heeft hierop geantwoord dat medewerking wordt verleend aan díe
tentoonstellingen waar de NBS haar provinciale Bondsprijzen uitlooft en alzo
ook in de FK almanak is vermeld.
Van de Frieslandbank bericht ontvangen dat de ze per 1 april 201 4 gaat opgaat
in de Rabobank.
ING gaat over op IBAN
Adre swijziging Dennis van Doorn.
Schrijven van de Tilduivenvereniging omtrent plaatsing advertentie á € 10,00
per jaar.
Schrijven van hr. A. Manders.
Mededelingen
3 nieuwe leden toegetreden, 4 leden hebben opgezegd en 2 leden zijn
afgevoerd van de ledenlijst.
30 leden moeten op dit moment nog hun contributie voldoen.
Notulen 2012
De notulen van Alge mene Ledenvergadering van 1 2 mei 201 2 worden
onveranderd goedgekeurd.
Financiën
Het Financieel verslag behoeft een toelichting daar er een behoorlijke
aderlating is gepleegd in verband met uitgaven voor de organisatie en aanschaf
van prijzen voor de gehouden Europese Meeuwen- Clubshow in Loon op Zand.
Doch het kassaldo is van dien aard dat de club zonder zorgen verder kan gaan.
De in de vergadering benoemde kascontrolecommissie bestaande uit de heren
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T. Westerhuis en W. van Dijk zullen later verklaren de kas in orde te hebben
bevonden en stellen het bestuur voor de vergadering decharge voor de
penningmeester te verlenen, hetgeen met applaus wordt vastgesteld.
EMCshow
De voorzitter geeft een indruk weer van de organisatie en uitvoering van de
EMCshow in Loon op Zand.
Problemen waren er bij aanvang van de benamingen van rassen en kleurslagen,
terwijl later bleek dat de kooinummers in bepaalde gevallen niet altijd geheel
correspondeerden met het ingezonden materiaal.
Mede daardoor was de catalogus niet op tijd gereed. W. van Zijl en G. Simonis
hebben veel ondersteunend werk verricht.
‘ s Avonds tijdens het feestelijk bijeenzijn bleek de catering ondanks goede
afspraken niet aan de gestelde normen te voldoen. Hetgeen erg jammer was.
Maar het belangrijkste was de tentoonstelling met een voor Nederland
respectabel aantal Meeuwen in een aantal van ruim 450 stuks bijeen uit vele
landen van Europa. In dat opzicht kan van een zeer geslaagde Show worden
gesproken We zijn aldus de voorzitter de SZN zeer dankbaar dat we deze
belangrijke show bij hen konden onderbrengen.
Opgemerkt wordt door L. Kerkhofs dat in het ve rvolg gewenst wordt dat de
middensnavelige Meeuwen er meer bij betrokken moeten worden.
Hij deelt daarbij mee dat de fotosessie gemaakt door Dick Hamer is bekostigd
door G. Simonis.
Postduivenbeurs
De voorzitter zegt dat de Postduivenbeurs in Houten de sierduivenliefhebbers
de gelegenheid geeft o m tussen de aanwezige stands van de Speciaalclubs
elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn in een ontspannen sfeer. Ook kan
men indrukken opdoen in de moderne hokkenbouw voor duiven.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt verschoven naar de najaarsbijeenkomst;
traditionele enveloppen zijn wel aanwezig maar de inhoud is er niet.

de

Standaard Italiaanse Meeuw en Oosterse Meeuw
Vorig jaar was het bedoeling om op het Keurmeeste rcongres de Italiaanse
Meeuw te bespreken. M. Treffers had zich hiervoor be schikbaar gesteld, doch
na overleg met J.D. van Doorn was besloten dit uit te stellen.
Dit in verband dat op onderdelen de definitieve standaardtekst nog niet rond is
en wijzigingen zijn te verwachten in de omschrijvingen, onder andere van de
bandenkleur bij ijskleurigen en de halsvorm.
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De standaardtekening is wel aanvaard. J. D. van Doorn zal een onderhoud met
de Standaardcommissie hebben.
Voorheen was Engeland bepalend voor de standaard van de Oosterse Meeuw.
Het vaste land van Europa heeft indertijd de Amerikaanse Standaard
overgenomen en heeft Engeland zich altijd afzijdig gehouden. Nu de
EEstandaard voor de Oosterse Meeuw is opgesteld en aangenomen door alle
landen van Europa, beroept Engeland zich op het recht uit het verleden. L.
Kerkhofs zegt dat de EE standaard in Leipzig in de Engelse taal is opgesteld en
naar Engeland is verzonden voor bestude ring om tot overeenste mming te
komen. Opgemerkt wordt dat de Engelse fokkers dieren aankopen van het vaste
land die worden gefokt naar de EEstandaardeisen.
Prijzen voor de clubshow
De fraaie etsen welke als wisselprijzen worden uitgeloofd raken op. Besloten
wordt de ze prijzen te vervangen door een oorkonde met daarop een foto van
het winnende dier. Onze fotograaf Ronald van Dijk zal dit verzorgen.
Het bestuur is in bezit van een fraaie schaal met afbeeldingen van Oosterse
Meeuwen gemaakt door de bekende Duitse tekenaar George Kuhn. Besloten
wordt deze op onze clubshow voor de fraaiste Blondinette uit te loven.
Keurmeesters seizoen 201 3 / 2014
Keurmeesters clubshow januari 201 4.
Voor de middensnavelige Meeuwen wordt D. van Doorn voorgesteld.
Voor de kortsnavelige Meeuwen wordt J.M. Verdeuzeldonk voorgesteld, met de
voorwaarde dat hij aanwezig zal zijn voor de bespreking op de
najaarsbijeenkomst op 8 oktober 201 3.
Kopij Bulletin 201 3
G. Simonis en T. Westerhuis:
Artikel Afrikaanse Meeuw
G. Simonis en T. Westerhuis:
Vervolg interview M. van Esch
T. Westerhuis:
Verslag EMCshow + foto's Dick Hamer
T. Westerhuis:
Verslag Keuring in Bulgarije
L. Kerkhofs:
Verslag jongdierendag + tentoonstelling België
L. Kerkhofs:
Prijzenlijst
W. van Zijl:
Artikel postduivenbeurs
W. van Zijl:
Voorwoord
J. D. Van Doorn:
Aanpassingen standaard Italiaanse Meeuw
G. de Vries Jr.:
Verslag keuring Italiaanse Meeuwen op clubshow
G. de Vries Jr.:
Uitslag prijzen en diversen
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Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden is G. de Vries Jr. en stelt zich herkiesbaar. Er
hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en daarmee wordt met applaus G.
de Vries Jr. herbenoemd.
Verloting
De verloting van de door de leden meegebrachte prijzen heeft € 75,60
opgebracht. De voorzitter bedankt de leden voor de medewerking
Rondvraag
J. de Jong vraagt of er ook een bestemming is voor de 48 EMC lepeltjes die
indertijd door Th. Rijks en G. de Vries Jr. zijn geschonken. Indien er zich een
geschikte situatie voor doet dan kunnen deze be schikbaar worden gesteld.
Hetzelfde geldt voor de 1 8 artikelen over Oosterse Meeuwen.
J. Verlaat vraagt of de site kan worden vernieuwd. Ronald van Dijk zegt toe dit
te gaan verzorgen.
Sluiting
De voorzitter deelt mee dat de data voor de clubdagen in 201 4 zijn vastgelegd
op zaterdag 17 mei en zaterdag 4 oktober wederom in Leerdam.
Daarmee sluit hij de vergadering en wenst ieder een wel thuis en een goed
fokseizoen toe.
Secr. G. de Vries Jr.
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GEWONNEN CLUBPRIJZEN
in het
TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2012/ 2013

CLUBSHOW bij “CHAMPION SHOW”
(NBS Bondsshow)
1 7 t/m 19 januari 2013 te Nieuwegein
keurmeeste rs: Th. Rijks, M.B. Treffers en G. de Vries Jr.
ingezonden:
(1 54 Meeuwen) 6 Vlaanderse Smierels, 74 Italiaanse
Meeuwen, 4 Akener Lakschildmeeuwen, 26 Oud Duitse
Meeuwen, 10 Afrikaanse Meeuwen, 1 Anatolische Meeuw,
1 8 Oud-Oosterse Meeuwe, 12 Satinetten, 6 Blondinetten
en 4 Barbarisi Meeuwen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
1 0.
11.

Fraaie ets voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw:
M.B. Treffers met een oude witte duivin, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Satinette:
W.C.M. van Zijl met een oude Brunette doffer, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette:
J. Verlaat met een oude zwartgezoomde doffe r, 95 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Turbit: n.t.
Fraaie ets voor de fraaiste Italiaanse Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge ijskleuirig zwartgebande doffer, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw:
Comb. Van Dijk met een oude zwartschild duivin, 95 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw:
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande doffe r, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.
Bovenstaande wisselprijzen 1 -8 zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal.
De winnaar ontvangt een herinneringsprijs: een fraaie rastekening.
€ 20,- voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn met Italiaanse Meeuwen met 384 punten.
€ 20,- voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen: n.t.
€ 1 0,- voor de fraaiste middensnavelige Meeuw:
J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw
doffer, 97 pnt.
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1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
30.
31.
32.
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€ 1 0,- voor de fraaiste kortsnavelige Meeuwen:
W.C.M. van Zijl met een oude Brunette doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of dun:
T.E. Westerhuis met een jonge zwarte doffer, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren:
M.B. Treffers met een oude witte duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd:
G. Simonis met een jonge zwartgezoo mde doffer, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit:
G. de Vries Jr. met een oude bruinzilver witgebande doffer, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Satinette overige geschubde kleuren (spiegelst.):
W.C.M. van Zijl met een oude Brunette doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin,rood, geel of dungez.:
J. Verlaat met een oude zwartgezoomde doffe r, 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 doffer, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Vizor Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Domino Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Turbiteen: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Anatolische Meeuw:
T.E. Westerhuis met een oude zwarte duivin, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Turbit: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Engelse Owl: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer oud:
W. Martens met een meelkleurig gebande doffer, 96pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer jong:
J.D. van Doorn met een ijskleurig zwartgebande doffer, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin oud:
J.D. van Doorn met een ijskleurig zwartgebande duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin jong:
J.D. van Doorn met een blauw zwartgebande duivin jong, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur:
J. Voncken met een jonge geelzilvergebande doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur:
J. Voncken met een jonge geelzilvergebande duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw doffe r:
Comb. Van Dijk met een jonge zwarte doffer, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw duivin:
Comb. Van Dijk met een oude zwarte duivin, 95 pnt.

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

45.

€ 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. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande doffe r, 97 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin:
G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur:
W.H. Slikboer (geen lid) met een oude geelschild doffer, 95 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur:
B. Meurs (geen lid) met een jonge geelzilver gebande duivin, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Luikse Barbet:
R. de Ruiter (geen lid) met een oude blauw zwartgebande doffer, 94 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Vlaanderse Smierel:
A. Nelissen (geen lid) met een oude blauw zwartgebande doffer, 92 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Gentse Meeuw: n.t.
€ 5,- voor de fraaiste Barbarisi Meeuw:
M.C. van Uden met een oude roodschild doffer, 96 pnt.
€ 5,- voor de fraaiste Oud-Oosterse Meeuw:
D. van der Spek met een oude bruinwit geschubde (Brunette) Satinette
doffer, 95 pnt.
Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid: n.t.

Tentoonstellingen waarop NBS-Erecertificaten worden
uitgeloofd en de M eeuwenclub districtshow prijzen uitlooft
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 kortsnavelige Meeuwen
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen
Minimum predikaat 93 pnt.

Delta-Show 9 t/m 11 november 2012 in Vlissingen
Keurmeester: T.J.A. Rijks
Ingezonden:
40 Italiaanse Meeuwen
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude blauw zwartgebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
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Friesche Sierduiven Club 9 t/m 11 november 2012 in Drachten
Keurmeester: W.C.. van Zijl
Ingezonden:
1 8 Italiaanse Meeuwen, 20 Oud Duitse Meeuwen, 1 7 Oud
Oosterse Meeuwen en 9 Oosterse Meeuwen
€ 5,- W. Martens met een oude geelzilver gekraste Italiaanse Meeuw duivin,
96 pnt.
€ 5,- J. Oord met een jonge blauw witgebande Satinette (Bluette) Oud Oosterse
Meeuw duivin, 96 pnt.
€ 5,- G. de Vries Jr. met een oude bruinzilver witgebande Satinette (Silverette)
duivin, 96 pnt.

E.Z.H.S.V.-Show 16 t/m 1 8 november 2012 in ‘ s-Gravenhage
Keurmeesters: M. Treffers
Ingezonden:
20 Italiaanse Meeuwen, 6 Oud Oosterse Meeuwen,
8 Afrikaanse Meeuwen en 1 5 Oosterse Meeuwen
€ 5,- W.C.M. van Zijl met een oude bruinzilver witgeschubde Satinette (Brunette)
doffer, 96 pnt.
€ 5,-J. Voncken met een jonge geelzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.

Keistadshow 22 t/m 24 november 201 2 in Amersfoort
Keurmeesters: T.E. Westerhuis en Th. Rijks
Ingezonden:
50 Italiaanse Meeuwen, 4 Hamburger Sticke Meeuwen, 5 Oud
Duitse Meeuwen, 4 Afrikaanse Meeuwen en 11 Vlaanderse
Smierels
€ 5,- Comb. Hoevelaken met een oude ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw
doffer, 95 pnt. (geen lid)
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude roodzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
€ 5,- J. Voncken met een oude geelzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
95 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
95 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
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Limburgse Sierduivenfokkers Club 1 december 201 2 in Elsloo
Keurmeesters: G. Simonis
Ingezonden:
30 Italiaanse Meeuwen en 35 Oosterse Meeuwen
€ 5,- L. Kerkhofs met een oude zwartgezoo mde Blondinette doffer, 96 pnt.
€ 5,- L. Kerkhofs met een jonge zwartgezoomde Satinette doffe r, 96 pnt.
€ 5,- R. Voncken met een oude ijskleurige zwartgebande gebande Italiaanse
Meeuw doffer, 96 pnt.
€ 5,- J. Voncken met een jonge blauwbont gekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.

Martini Show 15 en 1 6 december 2012 in Groningen
Keurmeesters: W.B. Halsema, W. van der Wal en G. de Vries Jr.
Ingezonden:
2 Italiaanse Meeuwen, 1 4 Oud Duitse Meeuwen en 9 Oosterse
Meeuwen
€ 5,- G. de Vries Jr. met een jonge blauwschild zwartgebande Oud Duitse Meeuw
doffer, 96 pnt.

Noordshow 3 t/m 5 januari 2013 in Zuidlaren
Keurmeester: R.A.M. Joosten
Ingezonden:
41 Italiaanse Meeuwen, 11 Oud Duitse Meeuwen en
11 Oud Oosterse Meeuwen en 7 Oosterse Meeuwen
€ 5,- J. Oord met een oude blauwwitgebande Satinette (Bluette) Oud Oosterse
Meeuw duivin, 95 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse Meeuw
doffer, 96 pnt.
€ 5,- W. Martens met een oude meellicht gebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
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INZENDINGEN van VIERTALLEN op de Clubshow
Champion Show te Nieuwegein – 17- 19 januari 2013
Middensnavelige Meeuwen
1-0 oud 0-1 oud
Inzender
R. de Ruiter

0-1
jong

punten

rang

totaal

orde

94

93

91

x

x

A. Neliss en

92

x

91

92

x

J.D. van Doorn

95

96

97

96

384

1

92

93

95

95

375

5

L.C.J.G. va n Lierop

x

x

95

95

x

R.A.G. Voncken

95

94

95

95

379

2
3

A. van Schaijk

*)

1-0
jong

*)

Comb. Hoevelaken

*)

96

93

94

94

377

H. Smedts

*)

x

95

95

x

x

Comb. Stehouwer

96

x

95

94

x

W. Martens

96

x

95

96

x

J. Voncken

93

94

94

96

377

3

Comb. Van Dijk

95

94

95

95

379

2

G. de Vr ies Jr.

95

94

94

96

379

2

G. van M ierlo

97

95

95

x

x

-

Jan Ja nssen

*)

x

x

x

92

x

W.H. Slikboer

*)

95

x

92

x

x

B. Meurs

*)

x

x

95

96

x

x

95

94

93

94

376

4

D. van der Spek
T. Henst

*)

93

92

x

92

x

C. Beught

*)

x

x

x

94

x

96

94

94

95

379

MC.. van Uden

Met * ) aangemerkt zijn geen lid van de Meeuwen Club.
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Kortsnavelige Meeuwen
1-0

0-1

1-0

0-1

punten

rang

oud

oud

jong

jong

totaal

orde

Jef Janssens

95

x

x

95

x

T.E. Westerhuis

x

95

94

x

x

M.B. Treff ers

95

96

x

93

x

W.C.M. van Zijl

96

x

93

x

x

G. de Vr ies Jr.

95

92

x

95

x

W. Martens

x

x

92

x

x

G. Simonis

x

x

95

x

x

J. Verla at

95

95

94

x

x

Inzender

J.D. van Doorn is bij de middensnavelige Meeuwen met 384 punten
winnaar geworden.
Van harte gefeliciteerd !
21 inzenders hadden totaal 135 middensnavelige Meeuwen ingezonden !
Bij de 28 kortsnavelige Meeuwen, ingezonden door 8 inzenders,
was geen enkel viertal aanwezig !
Dus helaas geen winnaar.
G. de Vries Jr.
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Prijzen Clubshow 2012 te Turnhout
Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduivenclub” 2012
(foto : min 4 dieren/ras & clubleden)
Oud Duitse meeuw
Italiaanse meeuw
Gentse meeuw
Blondinet
Satinet
Luikse Meeuw
Oud Hollandse Meeuw
Afrikaanse Meeuw
Luikse Barbet
Vlaanderse Smierel
Figurita Meeuw

Coppens Freddy
Rood
Van Camp Jef
IJskleur zwartgeb
Cuyvers Louis
Wit
Kerkhofs Luc
Zwartgezoomd
Huub Mertens
Bluette
V. Droogenbroeck L Rood
Kok Bertus
Geelzilversch geb.

MO 96 335
VJ
95 5370
VJ
96 501 0
VO
95 2664
MJ
96 2299
MO 96 3965
VO
96
(geen clublid)
Janssens Jef
Wit
VJ
96 5227
V. Droogenbroeck L Roodzilver geband MJ
96 4286
Cuyvers Louis
Blauwzilver gekrast MJ
96 5067
Swaans Piet
Wit
MO 96
(geen clublid)

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
2012 MERTENS Huub

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
2012 VAN DROOGENBROECK Lars
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Prijzengeld seizoen 2012
Loon op Zand
Beirens Dirk
Bogaerts Edward
Bruyndoncx Felix
Coppens Freddy
Cuyvers Louis
De Buck Marc
De Buck Remi
Deglein Jean
De Vuyst William
Engels Bjorn
Jacobs Jan
Janssens Jef
Janssens Karel
Kerkhofs Luc
Mertens Huub
Sadaune Pierre
Spaepen Jan
Van Den Bogaert Roland
Viaene Jef
Van Camp Jef
Van Droogenbroeck Lars
Vierstraete Filip
Werkhoven Theo
Weyns Jo
Totaal

OostBrabant Vlaanderen

€ 1 ,00 per dier
6,00
5,00
4,00

Antwerpen

Limburg

Totaal

€ 2,50 - 96 pt € 5,00 - 97 pt
6,00
5,00
4,00
2,50
1 7,50

1 2,00

5,00

2,50
2,50
7,00

7,00
1 0,00
7,50
20,00

1 0,00
7,50
20,00
6,00
6,00
1 2,00

7,50
29,50
2,50
2,50

2,50

8,50
6,00
1 4,50
5,00

2,50
5,00
1 2,50

1 2,50
5,00
6,00
6,00

5,00
6,00
6,00
2,50

8,00

2,50
1 6,00
2,50
8,00

3,00
11 2,00

3,00
1 97,00

6,00

2,50
2,50

5,00

7,50

35,00

37,50

7,50

Ereprijzenlijst seizoen 2013 / 2014
Clubshow, ondergebracht bij de Champion Show (NBS Bondsshow)
Minimaal 3 dier en per ras (min pr ed. 93 pnt.):

1.
2.
3.
4.
5.

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

fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste
fraaiste

Afrikaanse Meeuw
Oosterse Meeuw Satinette
Oosterse Meeuw Blondinette
Turbit
Hamburger Stickenmeeuw

Bovenstaande wisselprijzen zijn te winnen 3x achtereen of na 5x totaal. De
winnaars van deze prijzen ontvangen bovendien een oorkonde met f oto als
herinnerings prijs.

6.
7.
8.
9.
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.

Oorkonde met foto voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Anatolische Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Barbarisi Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Dominomeeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Engelse Owl
Oorkonde met foto voor de fraaiste Gentse Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Italiaanse Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Luikse Barbet
Oorkonde met foto voor de fraaiste Luikse Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Oudduitse Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Oudoosterse Meeuw
Oorkonde met foto voor de fraaiste Turbiteen
Oorkonde met foto voor de fraaiste Vlaanderse Smierel
€ 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 Oosterse Meeuw Satinette zwart, bruin of
dungezoomd
28. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Satinette witgebande variëteit
29. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Satinette overige geschubde
kleuren (spiegelstaart)
30. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Blondinette zwart, bruin, rood,
geel of dungezoomd
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31. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Blondinette witgebande variëteit
32. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Blondinette overige geschubde
kleuren (spiegelstaart)
33. € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Vizor
34. € 5,00 voor de fraaiste Dominomeeuw
35. € 5,00 voor de fraaiste Turbiteen
36. € 5,00 voor de fraaiste Anatolische Meeuw
37. € 5,00 voor de fraaiste Turbit
38. € 5,00 voor de fraaiste Engelse Owl
39. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer
(bij minimaal 40 inz. voor oud en jong)
40. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin
(bij minimaal 40 inz. voor oud en jong)
41. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw ander kleur doffer
42. € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin andere kleur
43. € 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw doffer
44. € 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw duivin
45. € 5,00 voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw
46. € 5,00 voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw
47. € 5,00 voor de fraaiste Oudduitse Meeuw doffer
48. € 5,00 voor de fraaiste Oudduitse Meeuw duivin
49. € 5,00 voor de fraaiste Oudduitse Meeuw doffer andere kleur
50. € 5,00 voor de fraaiste Oudduitse Meeuw duivin andere kleur
51. € 5,00 voor de fraaiste Hamburger Stickenmeeuw
52. € 5,00 voor de fraaiste Luikse Barbet
53. € 5,00 voor de fraaiste Luikse Meeuw
54. € 5,00 voor de fraaiste Vlaanderse Smierel
55. € 5,00 voor de fraaiste Gentse Meeuw
56. € 5,00 voor de fraaiste Barbarisi Meeuw
57. € 5,00 voor de fraaiste Oudoosterse Meeuw
58. Oorkonde met foto voor het fraaiste dier van een jeugdlid

Prijzenschema tentoonstellingen met NBS ere-certificaten
59. € 5,00 fraaiste dier per 1 5 kortsnavelige meeuwen
60. € 5,00 fraaiste dier per 1 5 middensnavelige meeuwen
Minimum predikaat 93 punten.

Prijzen alleen te winnen met clubrassen door leden van de Meeuwenclub en
de Vlaamse Meeuwduivenclub onder voorwaarde dat de contributie op het
mo ment van de clubshow is voldaan.
Prijzen welke na 2 jaar niet zijn afgehaald vervallen aan de club.
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Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2013/2014

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 2 en
3/1 1 /201 3 te Hasselt.
1.

2.
3.
4.

Een foto met vermelding “clubkampioen 201 3”
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;
•
Antwerpen: De Prachtduif te Turnhout;
•
Brabant: Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren te
Oud-Heverlee;
•
Nationale Wedstrijden.
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Ledenlijst M eeuwenclub Nederland per 1 augustus 2013

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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H. van Deurs en

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

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

B. Hendriks

Doolandweg 41
5531 PL Bladel
t: 0497 – 387808

Italiaanse Meeuw

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
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Afrikaanse 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

K. Janssens

Emiel Vermeerstraat 15
B-2300 Turnhout
t: 0032 (0)12 – 455075

Satinette
Blondinette

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

W. Martens

De Flinten 20
7958 RZ Koekange
t: 0522 - 442284

Italiaanse Meeuw
Oud Duitse M eeuw
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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

Satinette
Blondinette

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

P. van Offeren

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

Blondinette

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.J. van de Siepkamp

Violier 9
3434 HE Nieuwegein
t: 030 – 6064308
e: brunn er.jouke@kpnma il.nl

Akener Lak.Meeuw

G. Simonis

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

Satinette
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W.H. Slikboer

Stationsweg 82
2991 CN Barendrecht
t: 06 - 22282643

Oud Duitse M eeuw

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

D. van der Spek

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

Akener Lak.Meeuw

J.A. Stehouwer

Vondelstraat 42
3341 TR Hendrik Ido Ambacht
t: 06 – 45180881
e: jast ehouwer@kliksafe.nl

Italiaanse Meeuw
Oud Duitse M eeuw

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

C. Veenvl iet

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

Satinette
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C.A.M. Verdaasdonk

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

J. Verla at

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

J. Voncken

Elkenraderweg 9
6321 BK Wijlre
t: 043 - 4503189

Italiaanse Meeuw

Roger Voncken

Pleistraat 18
6369 AJ Simpelveld
t: 045-5445733

Italiaanse Meeuw

G. de Vr ies Jr.

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

Satinette
Oud Duitse M eeuw

Th.C.M. Werkhoven

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

Satinette

T.E. Westerhuis

Zandvoortselaan 97
2106 CL Heemstede
t: 06 – 27314510
e: tew.westerhuis@quicknet.nl

W.C.M. van Zijl

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

Ledenlijst M eeuwduivenclub België 2013

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

Antwerpse Smierel
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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.

96

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

KOK Bertus

Veerstraat 202
2240 Viersel
t: 03/2336310
e: berten lizkok@hotmail.com

Oud Holl. 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

MARTENS Jos

Rubenslaan 8
3590 Diepenbeek
t: 011/32 49 96

Oud Oost. M eeuw

MORTIER Rudi

Beke 18
9950 Waarschoot
t : 09/372.91.88

Italiaanse Meeuw
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NEVEN Y ves

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

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
e: pierre_sadaun e@hotmail. com

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

STEPPE Luc

Kattestraat 82
9402 Okegem
t: 0478/52 45 02
e: l uc.steppe@tel enet.be

Luikse Barbet
Luikse Meeuw
Vlaanderse Smierel
Oud Holl. Meeuw

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
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Oud Duitse M eeuw

VAN DROOGENBR OECK Lars

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

Luikse Meeuw

VAN KERCKHOVE N Conny

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

VAN STEEN Sven

Berkenlaan 11
9150 Kruibeke
t: 03/899 30 66
e: vansteensven @hotmail.com

Oud Oost. M eeuw
Vizor

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

VIERSTRAETE Filip

Vrijheidstraat 32
8560 Wevelgem
t: 056/403195
e: filipvierstraete@tel enet.be

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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