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Voorwoord 2014
Alle jaren zijn gelukkig niet dezelfde. Vorig jaar een winter die niet voorbij
wilde gaan en dit jaar een lente die niet vroeg genoeg kon beginnen.
Ook onze duiven waren sneller aan voorplanting toe en duivinnen
begonnen onderling te paren en massa’s eieren te produceren. Dan maar
sneller dan gepland, koppels samengesteld en in de broedhokken
geplaatst.
Dit betekende echter geen onberispelijke start, nooit vochten de duiven
onderling meer dan dit jaar, wat een aantal verloren nesten betekende.
Nu enkele maanden verder is alles wel terug op zijn normale verloop
gekomen en loopt de kweek vlotjes verder.
Hopelijk hebben jullie (de meeuwduivenliefhebbers) een goed kweekjaar
zodat we op het tentoonstellingsseizoen veel moois in de kooien mogen
verwachten.
Terugkijkend naar het afgelopen jaar verheug ik me in de positieve
evolutie van de samenwerking met de Koninklijke Antwerpse Smierelclub.
Op de gezamenlijke jongdierendag van 08-09-2013 zagen we veel duiven
van veel liefhebbers en de toenadering naar elkaar was hartverwarmend.
We gebruiken hetzelfde lokaal en het materiaal van de KASC. Dit komt wel
in het gedrang. Niet dat we stoppen om samen verder op te trekken, maar
“het Groene Huis te Lier” sluit de deuren, dus gezamenlijk uitkijken naar
nieuwe vergadering- en tentoonstellingsruimtes voor de jongdierendag
was de boodschap.
Ook hier is een oplossing uit de bus gekomen in gezamenlijk (mail) overleg
zijn we meer dan enthousiast met de oplossing in de school van Geel,
waar we ook medewerking krijgen van leerlingen en schoolteam. Tevens
wordt de gastronomische kant van deze dag gegarandeerd. Dit moet de
jongdierendag worden om nooit meer te vergeten.
Het onderbrengen van onze clubshow in één van de drie duivenclubs
(Mechelen, Turnhout en Houthalen) is een succesformule. Afgelopen jaar
waren we te gast in Houthalen; een goed georganiseerde show veel dieren
in twee mooie nette zalen.
Uitgebreide verslaglegging van dit gebeuren tref je verder in dit bulletin.
Verder valt voor de Belgische duivenliefhebbers nog de prettige
mededeling dat de Oud Oosterse meeuw zijn erkenning ook bij ons
gekregen heeft. Wat we ten zeerste toejuichen. Een sier(lijk) duifje dat de
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weg naar vele liefhebbers verdient. Hopelijk komen andere rassen niet in
de verdrukking door deze juweeltjes.
En weerom dank aan Han van Doorn voor het bij elkaar brengen van al
deze informatie t.b.v. een nieuw Meeuwduivenbulletin.
Free Hasselman.

Voorwoord
Het is mij een waar genoegen voor u weer een voorwoord te mogen
schrijven. Als ik hier mee bezig ben is het een regenachtige dag. We zijn
hier in het Westland de dans tot nu toe best ontsprongen maar laten we
maar zeggen dat het goed is voor de plantjes.
Ik hoop dat de fok u heeft gebracht waar u op hoopte. De verhalen over
de fok zijn heel verschillend. Zelf valt het qua aantal tegen maar er zitten
er een paar bij die wat beloven en dan ben je toch best tevreden.
Terugkijkend op het afgelopen jaar was het rustig in onze club. De clubdag
in oktober was goed bezocht met veel jonge dieren. Vooral de Italiaanse
meeuwen doen het goed de laatste jaren. De clubshow ondergebracht bij
onze bondsshow gaf hetzelfde beeld te zien als de afgelopen jaren. Erg
veel middensnavels en maar weinig kortbekken. Jammer maar is niet
anders. De afspraak is dat onze clubshow is ondergebracht bij de
bondsshow dus blijft dat zo. Ik ben echter wel van mening dat de
wegblijvers geen gelijk hebben. De show, prijzenpakket en onze clubshow
verdienen een paar dieren. En iedere keer dat smoesje dat het te laat
moeten we mee ophouden. Dan eerlijk zeggen dat je geen zin hebt is veel
eerlijker. Maar genoeg er over, ik hou altijd hoop.
Onze 2 topfokkers in de Italiaanse meeuwen zoeken samen de shows op in
Duitsland om op de hoogte te blijven van de stand van hun ras en af er
veranderingen komen in de standaard. Dat is goed want zo blijft de hele
club hier op de hoogte wat zich daar afspeelt. Bij de kortsnavels was er
voor de liefhebbers dit jaar een mooi treffen in Nüdlingen, Duitsland. Hier
waren rond 600 van onze kortsnavelige rassen ingezonden uit veel landen.
Dit mag de echte liefhebber van deze rassen eigenlijk niet missen. Moet er
wel eerlijk bij zeggen dat ik soms wel moeite heb met de manier van
keuren van onze buitenlandse collega`s, want je zal maar met 2 bruinzilver
witgebande dieren 97 punten scoren en eigenlijk niets winnen want de
4

beste man geeft ook 2 keer hetzelfde punten aantal aan 2 bluettes en dat
in een keuring van 40 dieren. En die werden 1 en 2 van de keuring. Maar ja
die kwamen dan ook uit hetzelfde land als de beste man. Maar Geert toch
van harte. Daarom zou ik zo graag 1 Entente ring zien. Zijn we van dat
gesodemieter af. Maar wie weet ooit in de toekomst. Verder niets dan lof
voor de organisatie daar. Dit jaar is dit treffen in Denemarken en als alle
toezeggingen worden waargemaakt gaat dat weer een feestje worden.
Daar zal als alles meezit weer eens over de standaards worden gesproken.
Ik ben zelf erg benieuwd hoe onze Engelse vrienden er nu over denken.
Op onze clubshow dit jaar waren de hoogste predicaten voor Jan Voncken
met een Italiaanse meeuw en heel leuk voor de volhouders bij de Akeners
de Comb. Van Dijk bij de middensnavels en bij de Oosterse voor een
blauwgeschubde van ondergetekende. Hier was het heel fijn om te zien
dat de Afrikaanse meeuwen van Martin goed terecht zijn gekomen want
Henk van Deursen showde een knappe rij duiven. En wie weet fokt Dickie
{Hamer} dit jaar wat Turbits uit dat koppel wat hij liet zien. Lang geleden
dat we die zagen in Nederland. Dat we met een hobby bezig zijn die aan
het vergrijzen is weten we allemaal. Zo nu en dan haakt er weer een
liefhebber af, meest om gezondheidsreden.
Nu heb ik 2 weken geleden de satinetten en 2 koppel blondinetten
weggehaald bij Jan Jacobs. De duiven gaan naar diverse van onze leden in
Nederland en België. Weer 1 van onze toch al kleine ploeg die afhaakt. Het
verzorgen van de duiven werd te zwaar. Voor ons een groot gemis, want
Jan en Jacqueline waren altijd van de partij en als ik praat uit eigen
ondervinding “zeer gezellig”. We hopen dat ze samen toch nog een goede
tijd mogen hebben. Contact zullen we zeker blijven houden. Daarom ziet u
allen we zijn al niet met veel, gun elkaar dus wat en het belangrijkste heb
plezier. Want narigheid zie ik iedere avond genoeg op het journaal.
Tot slot op onze najaarsdag zult u het zonder mij moeten doen daar ik dan
op vakantie ben. Ik had het graag anders gezien, dus een week eerder
maar de wederhelft heeft geboekt en dan moet ik luisteren. Ook al doe ik
het wel eens anders voorkomen. Maar ik twijfel er niet aan dat de leiding
bij Jouke in goede handen is, zo niet beter.
Allen tot ziens op de shows.
Wim van Zijl.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 17 mei 2014 in het gebouw "De Vogelvriend"
bij het Sportcomplex "Leerdam Sport" te Leerdam
Om ongeveer 10.50 uur opent voorzitter W. van Zijl de bijeenkomst en
heet een ieder een hartelijk welkom, in het bijzonder onze ereleden Jan de
Jong en Th. Rijks. Aanwezig zijn 13 leden, inclusief het bestuur.
Mededelingen;
De secretaris deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van
Dennis van Doorn, Kl. Nicolay, L. Kerkhofs, D. van der Spek, G. Simonis, M.
Treffers en Th. Hummel. Latere meldingen waren van H. Mertens en H.
Smeets.
In het afgelopen jaar hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld, als volgt; H.
van Bruggen, Mevrouw A. Schalen en Nick Schalen ( jeugdlid ) en J. de
Groot, Alle zijn fokkers van Oud-Duitse Meeuwen.
Daarentegen hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd, te weten; W.
van den Akker, C. J. Smit en W. G. L. Janssen.
Wat de contributie betreft moeten op dit moment nog 37 leden hun
contributie voor dit jaar voldoen.
W.C.M. van Zijl heeft in mei de Oosterse Meeuwen op het
Keurmeestercongres besproken en een folder uitgereikt aan de
deelnemers. G. de Vries Jr. heeft voor levende dieren gezorgd.
Ingekomen stukken;
Er is een schrijven van SBS.6 binnengekomen, via de KLN/NBS aan de
Meeuwenclub, waarin wordt gevraagd personen voor te dragen, om in
een programma op een onderhoudende manier over hun huisdieren te
kunnen vertellen. De secretaris heeft de Hr. J. Luchtmeijer uit Drachten
voorgedragen.
Van de NBS Standaardcommissie was een verzoek omtrent goedkeuring
van de kleurslag bruinzilver- gekrast bij de Oud-Duitse Meeuw. Hieraan is
met instemming gevolg aan gegeven.
Van de Keistad Show is een voorstel ontvangen om M. Treffers de
buitenlandse Meeuwen op haar show te laten keuren, het geen ook
akkoord wordt bevonden.
Een schrijven van de Champion Show om hier onze clubshow onder te
brengen.
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Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting bij het financieel verslag van het
afgelopen jaar en zegt dat we ten opzichte van het vorig jaar er E. 460,00
er op vooruit zijn gegaan en daarmee een goede kaspositie bezitten.
Een uit de vergadering benoemde kascommissie bestaande uit de heren
W. van Dijk en J. Verlaat hebben de kasbescheiden gecontroleerd en delen
de vergadering mee dit in goede orde te hebben bevonden. Ze stellen het
bestuur voor de vergadering decharge voor de penningmeester te vragen,
hetgeen wordt bekrachtigd met applaus.
Nabeschouwing Clubshow op de NBS bondsshow januari 2014
Op de Clubshow wordt het aantal middensnavelige Meeuwen steeds
groter en dan met name die van de Italiaanse Meeuwen, daarentegen
loopt dat van kortsnavelige Meeuwen terug. Gelukkig dat H. van Deursen
gestart is met Afrikaanse Meeuwen. Hiermee zijn de 2 fokkers M. Treffers
en T. Westerhuis gestopt. Dick Hamer heeft een koppel fraaie Turbits uit
Amerika meegebracht en zal hiermee zijn geluk beproeven. Voor de
Italiaanse Meeuwen zijn hier 2 goede ambassadeurs in ons midden, aldus
de voorzitter.
Ervaring medewerking op de Postduivenbeurs in Houten op 1 en 2 maart
2014
De voorzitter zegt dat er ongeveer 200 stands aanwezig waren met
postduiven en ongeveer 13 met verschillende rassierduiven. Voor de
Meeuwenclub waren aanwezig Vader en Zoon van Dijk uit Woerden, J.J.
van de Siepkamp en W.C.M. van Zijl. Het zijn altijd interessante dagen,
men heeft de tijd om met andere fokkers in alle rust te kunnen spreken en
kontakten te leggen. Ook veel interesse is er voor de verkoop van
hokkenbouw met interieur, mineralen en allerhande zaken onze sport
betreffende en soms met gereduceerde prijzen.
Uitreiking gewonnen prijzen seizoen 2013/2014
De bekende enveloppes, nu wél met inhoud, worden door de
penningmeester aan de winnaars uitgereikt, terwijl een oorkonde aan de
Comb. van Dijk wordt overhandigd. De wisselprijs, een ets voorstellende
een Satinette, is met 3 maal achtereen definitief door W.C.M. van Zijl
gewonnen. Deze prijs heeft vanaf 1977 op de prijzenlijst gestaan, dus
maar liefst 27jaar in de running geweest !
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Stand van zaken standaard Italiaanse Meeuw
Er zijn geen wijzigingen in de huidige situatie, omtrent de hals- en
beenlengte. Wel wordt door keurmeesters opgemerkt dat de jabot bij
verschillende dieren wat terugloopt, hetgeen betekent dat hierop gelet
moet worden bij het samenstellen van de fokkoppels. Op een vraag van
Th. Rijks of we nu ook meer op de kleur moeten gaan keuren, nu het ras
een goed kwaliteitsniveau heeft bereikt, zegt J. van Doorn dat er bij
verschillende kleurslagen nog wel wensen zijn ten aanzien van de kopvorm
enz.
J. van Doorn merkt daarbij op dat er door de kenners goed wordt gekeurd,
daarentegen is het soms ook wel eens goed dat er soms anders tegen een
Italiaanse Meeuw wordt aangezien.
Clubshow keurmeesters seizoen 2014/2015
M. Treffers voor de Italiaanse Meeuwen.
J.J. van de Siepkamp voor de overige middensnavelige Meeuwen.
Th. Rijks voor de kortsnavelige Meeuwen.
Voor de clubshow seizoen 2015 2016 wordt W.C.M. van Zijl genoteerd
voor de Italiaanse Meeuwen.
Bestuursverkiezing
Aan beurt van aftreden is J.D. van Doorn. Aangezien deze zich herkiesbaar
stelt en er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld bij de secretaris,
wordt hij onder applaus herbenoemd in het bestuur.
Voor Europa een zelfde ring
Volgens de W. van Zijl geeft dit in Duitsland problemen in verband met het
toekennen van de zogenaamde Siegerring, welke alleen te winnen is door
dieren met een Duitse ring. Hij meent dat een eenzelfde ring als
onderwerp bespreekbaar moet worden binnen onze liefhebberij in
Europa.
Een voorstel is daartoe ingediend door de E.Z.H.S.V. bij de NBS.
Kopij Bulletin 2014
W. van Zijl:
Verslag EMC bijeenkomst in Nüdlingen
Artikel Oosterse Meeuwen
Voorwoord
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J. Verlaat:
Ervaringen fok Blondinetten
Rieck Schalen: Omgang met zijn Oud-Duitse Meeuwen
G. de Vries Jr.: Notulen
Oud-Duitse Meeuwen kap conditioneren
Diversen
Rondvraag
Mevr. Schalen vraagt hoe de najaarsbijeenkomst verloopt, hierop
antwoordt de voorzitter dat de leden jonge dieren kunnen meebrengen en
deze door de clubkeurmeesters worden besproken. Ook dat een lunch kan
worden gebruikt.
Na een vraag van W. van Dijk wanneer de EMC clubdagen worden
gehouden, wordt geantwoord dat deze op 7 tot en met 9 november 2014
in Denemarken wordt gehouden, in Kolding, ongeveer 80 kilometer over
de grens. Alle Meeuwenrassen zullen worden gevraagd, ook de
middensnaveligen !
Na niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en
wenst een ieder wel thuis.
Secr. G. de Vries Jr.
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 15/03/2014
aanwezig: Luc Kerkhofs, Jean Deglein, Dirk Beirens, Henri Dreesen, Free
Hasselman, Roland Van den Bogaert, Jos Martens, Sven Van Steen, Bjorn Engels &
partner, Freddy Coppens, Huub Mertens, Laurent Slock
verontschuldigd: G. de Vries, T. Werkhoven, L. Cuyvers, E. Bogaerts, L. Van
Droogenbroeck, J. Jacobs

Dit jaar mochten we maar liefst 1 nieuw lid verwelkomen: de heer Rudy
Breynaert. Volgende leden werden van onze ledenlijst geschrapt; LauwSikho Nico, Manders Ad, Mortier Rudi, Vierstraete filip, Weyns Jo. Dit
brengt ons ledentotaal op 44 leden.
1)

Een gedetailleerd verslag van de voornaamste in- en uitgaven 2013
bevestigt de gezonde financiële toestand van onze vereniging. Het
kasboek werd ter controle door Jos Martens en Henri Dreesen
goedgekeurd.

2)

Onze jongdierendag zal plaatsvinden op zondag 7 september 2013.
Net voor de vergadering vernamen we echter dat het clublokaal te
Lier zal gesloten worden! Meteen zitten wij en “De Antwerpse
Smierelclub” zonder lokaal! Verscheidene opties uit Oost-Vlaanderen
en Limburg werden tijdens de vergadering gesuggereerd maar de
bedoeling blijft een vergaderruimte te vinden, centraal
gelegen(provincie Antwerpen), waar tevens duiven welkom zijn en
waar we voorzien worden van een hapje en een drankje. Het bestuur
zal, samen met de bestuursleden, van de A.S.C. proberen een
oplossing te vinden. Uiteraard zijn alle suggesties van harte welkom!
De voorkeur van onze leden gaat uit naar een Amerikaanse keuring
(met loopkooi), om een interactie te bekomen tussen keurmeester en
fokker. Mocht een geschikte locatie gevonden worden, zullen de
heren Lauwers en Van Droogenbroeck verzocht worden de duiven te
bespreken. Mocht geen locatie gevonden worden, zullen we onze
jongdierendag trachten onder te brengen bij “De Prachtduif” te
Turnhout die plaatsvindt op dezelfde dag.

3) Volgende keurmeesters zullen voorgedragen worden op onze club
show op 15 en 16 november te Turnhout bij ”De Prachtduif”.
- Voor de kortsnavelige meeuwen en andere buitenlandse rassen;
dhr. Martin Treffers;
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- Voor de Belgische meeuwen; dhr. Felix Bruyndoncx;
- Voor de buitenlandse midsnavelige rassen; dhr. Martin Van Uden.
Volgende prijzen worden ter beschikking gesteld aan alle leden van
de VMC en de NMC.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen 2014” 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.
4) Kopij meeuwenbulletin 2014:
• Voorwoord door Free Hasselman
• Verslag jongdierendag 2013 door R. Van Den Bogaert
• Keurmeesterverslag club show te Houthalen + foto’s winnende
dieren
• ledenlijst en prijzentafel 2014
• artikel betreffende de Antwerpse Smierel door Roland Van Den
Bogaert.
• Creatie blauwwitband bij de Vlaanderse Smierel door Free
Hasselman ???
5) Bijkomende aanmoedigingsprijzen (€ 2,50 voor 96 en € 5,00 voor 97
punten) zullen door onze vereniging ter beschikking gesteld worden
aan de clubleden van de Vlaamse Meeuwduivenclub op volgende
tentoonstellingen;
• West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
• Oost-Vlaanderen: Werk van den Akker – Land van Aalst te
Merelbeke;
• Limburg: De Rasduif te Houthalen;
• Brabant: De Pajottenlanders te Affligem
• Nationale Wedstrijden 16,17 en 18/01/2015 te Destelbergen
6) Besloten werd om onze club show 2015, ondergebracht bij “De
Luxeduif”, de heren Lars Van Droogenbroeck, Juul Lauwers en Jan
Spaepen te verzoeken onze dieren te keuren. (5 en 6/12/2015).
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Op verzoeken van diverse clubs om onze club show bij hen onder te
brengen, kunnen wij, omwille van vroegere afspraken, niet ingaan.
7) Data 2015;
13/09/2015.

voorjaarsvergadering:

14/03/2015;

jongdierendag:

8) De Oud Oosterse Meeuw(satinet) werd in België erkend en mag
bijgevolg het komende tentoonstellingsseizoen ingezonden worden.
9) Betreffende de (gratis) aansprakelijkheidsverzekering van feitelijke
verenigingen zal onze voorzitter navraag doen bij de Provincie OostVlaanderen, gezien onze maatschappelijke zetel gevestigd is op de
woonplaats van de voorzitter.
10) In 2016 zal de organisatie van de Europese Meeuwduivenclub
plaatsvinden in België. Besloten werd deze onder te brengen bij “De
Rasduif” te Houthalen. Verder info hieromtrent volgt uiteraard tijdens
de eerstvolgende vergaderingen.
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4 september 1939 – 1954 – 2014
Geert de Vries: 75 jaar en 60 jaar Oosterse Meeuwen

Tja…………… een bijzondere aankondiging voor een bijzonder mens………
In bijzondere gevallen kunnen we in het Meeuwenbulletin iemand op de
voorgrond – in de schijnwerper – plaatsen.
Nu hebben wij dat 10 jaar geleden ook al gedaan met “onze” Geert, maar
er zijn weer records gebroken !

¾

Op 4 september wordt onze secretaris-penningmeester
eeuw, maar
wat véééél belangrijker voor hem is: hij heeft dan op die dag exact 60 jaar
Oosterse Meeuwen.
Als klein jochie met zijn broer in de sierduiven begonnen – hij heeft er al
eens over geschreven – is dat voor Geert uitgegroeid tot een enorme fijne
hobby met zijn Satinetten.
Alles wordt keurig door hem bijgehouden, ieder ei en ieder jong heeft bij
Geert een uniek nummer in zijn administratie, kan hij zo terugvinden als je
hem iets vraagt over het bloed- of aanverwantschap van die en die duivin
of doffer, al is het een halve eeuw terug.
Al vele jaren gepensioneerd “kazenmaker” van de Frico heeft hij alle tijd
om van zijn Satinetten te genieten.
En dat doet hij nog iedere dag. Als je hem belt: hij vertelt over zijn
Satinetten-passie en je ziet het zó voor je, ook al woon je honderden
kilometers van hem vandaan.
Wel, Geert, namens alle leden wensen we je nog véééle jaren plezier van
je duiven in een goede gezondheid.
En ja, in zo’n topconditie met zulke duiven, kan het niet anders dan dat we
over 10 jaar er weer een stukje Meeuwenbulletin aan zullen wijden !!
Han van Doorn.
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Een fijn weekend Nüdlingen
In navolging van het prachtige meeuwenfestijn in Loon op Zand had ik het
plan om lid te worden van de Europese Meeuwenclub en ook te showen in
Nüdlingen. Over Loon op Zand nog wel een opmerking: als inzender en
niet te nauw betrokken bij de organisatie heb ik op zich weinig erg gehad
in de problemen en een fantastisch weekend gehad. Ik heb hierin ook
geen wanklanken van de voor mij bekende fokkers gehoord. Toch wel een
compliment voor degene die al die gaten hebben dichtgelopen. Want die
waren er wel degelijk naar ik van deze personen heb vernomen.
Terug naar Nüdlingen, als je eens zo’n meeuwenfestijn heb meegemaakt
wil je dit eigenlijk wel ieder jaar. Je begint enthousiast met de kweek en
dat liep naar behoren. Inmiddels heb ik via facebook met behoorlijk wat
fokkers uit Europa (maar ook daar buiten) contact. De “druk” van hun zijde
werd alleen maar groter maar de grootste druk kwam toch van onze
voorzitter. We hebben regelmatig contact en dan begint het toch ook nog
meer te leven.
De kweek ging goed en tussen de 25 jongen zaten een paar redelijk goede
dieren. Ik had 3 goede blauwgeschubde doffers, een paar redelijke
duivinnen en dan ook nog wat oude dieren die ik hier kon showen. Begin
oktober werden de plannen langzaam aan wat duidelijker. In eerste
instantie had ik het plan zelf met de auto te gaan maar dat plan
veranderde tijdens de najaarsbijeenkomst in Leerdam. Willem gaf aan
samen Gerard Simonis via Geleen naar Nüdlingen te rijden en ik moest
maar met hun mee. Ja, daar kun je geen nee tegen zeggen. Het leek mij
dan toch wel gezellig.
En dan komt het weekend er toch aan. Op vrijdagmorgen ben ik om 6 uur
in de auto gestapt. Ik had 8 dieren in de auto voor de show en ook nog
enkele voor de verkoop. Om half 8 kwam ik bij Willem aan en hier zat
Gerard al aan de koffie. Na een lekker bakkie zijn we om 8 uur in de auto
van Gerard zijn vader gestapt op weg naar Geleen. Hier werden we om 10
uur met open armen ontvangen door Theo en zijn vrouw. Er was koffie,
lekker belegde broodjes en natuurlijk ook nog vlaai. Hier werd rustig de
tijd voor genomen en de duiven werden ook nog even geïnspecteerd.
Prachtig om zo’n hok met kwaliteit te zien in zowel satinetten als ook
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blondinetten, hier zou je nog uren kunnen doorbrengen maar we moesten
toch gaan. Met de vlaai tussen ons in op de achterbank gingen we toch
maar op weg. Na een paar uur ff stoppen voor een bakkie en toch weer
verder. Geen moment is het stil in de bus en het is alleen maar
duivenpraat. Rond 18.00 uur kwamen we na wat oponthoud aan bij de
tentoonstellingslocatie. Een mooie kleine hal met zo’n 500 kortsnavelige
meeuwen is natuurlijk prachtig. Snel de duiven in de kooien en op naar de
kantine waar mijn medereizigers al aan een biertje zaten. Ik had wat
afspraken staan voor nieuwe duiven en nadat deze waren uitgezocht
gingen we op zoek naar ons hotel. Hier snel de spullen naar je kamer en
weer snel naar beneden om wat te eten en natuurlijk te drinken. Ik hou
het graag bij een biertje maar voor de collega’s moest er een wijntje
worden ingeschonken. Nou dat hebben ze geweten! De volgende ochtend
stond voor hen om 7 uur de keuring op het program. Ik kon uitslapen want
wij zouden een wandeling maken om 10 uur. Dus om half 10 maar voor
een ontbijtje naar beneden en bij wat Duitse fokkers aangeschoven. Het is
altijd weer even inkomen maar uiteindelijk kun je toch de verhalen
grotendeels volgen. Gelukkig is mijn Duits inmiddels redelijk en zien ze je
ook als een goede gesprekspartner, wat soms toch mijn pet weer te boven
gaat.
Rond de middag waren de fokkers weer welkom bij het tt-gebouw en was
het wachten tot de keuring klaar was. Voor het raam van de kantine was
de eregalerij en is het iedere keer kijken en bedenken van wie deze duif
zou kunnen zijn. Vol spanning zit je dan te wachten en als je dan de hal
binnen mag is het zoeken naar je eigen duiven. Normaal haal je je eigen
duiven er zo uit maar tussen 30 blauwgeschubden was het even zoeken
naar mijn 5 dieren. 4x94 en 1x92. Een mooie gemiddelde beoordeling.
Volgende zoektocht naar 2 zwartgezoomden tussen 50 dieren. 94 punten
voor een oude doffer en 95 voor een oude duivin is ook niet slecht. Maar
ik had nog hoop op 2 bruingezoomden en dan vooral de oude doffer. In
mijn ogen een prachtige duif die gekeurd zou worden door een
uitstekende keurmeester. Deze zou deze topper er wel uitpikken ondanks
de concurrentie. Met 94 punten krijg je toch het deksel op de neus. Toch
de keurmeester er maar eens bij gehaald, na enige uitleg van zijn kant
moest er toch maar een biertje op gedronken worden. Ik ga er maar
vanuit dat de wijn toch te goed gesmaakt heeft de avond ervoor. De oude
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duivin had nog 93 punten en zo scoor je gemiddeld bijna 94 punten is niet
verkeerd maar je zou het graag inruilen voor een prijswinnaar.
Die zat er wel als oude bruingeschubde doffer die Willem inmiddels op het
hok had. Deze was bij Jan de Jong uit het ei gekomen en via wat
omzwervingen zit deze dus nu bij mij op het hok. Tezamen met een fraaie
blauwgeschubde doffer die hier 95 punten scoorde heeft Willem het
inmiddels goed gemaakt. Nog bedankt hiervoor!
Zaterdagavond stond vervolgens de feestavond op het programma.
Iedereen keurig in het pak, een lekker Duits buffet en dito muzikant moest
de avond tot een succes brengen. Uiteindelijk was het wel een geslaagde
avond maar het eten van de avond ervoor was meer in mijn straatje en de
Duitse muziek was meer voor onze oudere duivenvrienden.
Zondagochtend een lekker Duits ontbijtje en weer op naar de tt. Ik had
vooraf al 2 duivinnen besteld in Bulgarije maar hiervan is er uiteindelijk
maar 1 mee naar huis gegaan. Het was niet de kwaliteit waar ik op hoopte
en blijkbaar moet je eerder je contacten leggen. Deze zijn deze dagen wel
behoorlijk verbeterd en wellicht bied dit iets voor de toekomst. Net na de
middag kwam er een einde aan deze mooie show en konden wij inpakken.
Nadat we de vlaai een nieuw plekje hadden gegeven gingen we weer op
pad. Rond 18.00 uur waren we weer in Geleen voor nieuwe vlaai. Deze
keer redelijk snel door naar Poeldijk en uiteindelijk door naar De Weere.
Om 22.00 uur kwam ik uiteindelijk moe maar voldaan in De Weere aan na
een enerverend weekend. Alle duivenverhalen en vrienden zijn besproken
en ik heb weer een hoop geleerd. Dit jaar staat Denemarken op de
planning. Helaas is dit vrij vroeg in november en valt het gelijk met de
verjaardag van mijn oudste dochter. Ze wordt dan 8 jaar en ik zal dan ook
dit jaar overslaan. Natuurlijk speel ik wel gewoon op onze clubshow en
overweeg nog om naar de VDT in Ulm te gaan. Hier is ook de clubshow van
de Marchenero’s, mijn andere ras. 2 Duitse vrienden en een Engelsman
zorgden samen met onze eigen inzenders voor ruim 100 marchenero’s op
de laatste Champion Show. Hier zijn we dus ook nog iets verschuldigd naar
hun toe. Maar dat zou ook een ander jaar kunnen worden.
Op dit moment lopen er een 25 jonge blondinetten en zijn de eerste
uitgeselecteerd. Ik hoop dat dit ook voor jullie geldt en dat we elkaar dit
jaar weer kunnen beconcurreren.
Jarno Verlaat.
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Het conditioneren bij de Oud-Duitse Meeuwen
Hoewel op onze Nederlandse tentoonstellingen helaas maar weinig OudDuitse Meeuwen worden ingezonden, valt het ons op dat bij deze helaas
lage aantallen ingezonden dieren jammer genoeg soms te weinig aandacht
aan de kapstructuur is besteed. Het gevolg is dan wel dat soms prachtige
dieren met een mooie, rijke, maar rommelige kap terug moeten worden
gezet in de uiteindelijke puntenscore. Dat is jammer !
Is men van plan om met de dieren te gaan exposeren, dan is het raadzaam
ruim van tevoren al met het conditioneren van de kapstructuur te
beginnen. Nodig hiervoor is een haarscherp schaartje, waarvan de
snijmesjes enigszins gebogen zullen zijn. Bij stompe mesjes zullen de
veertjes in het schaartje blijven hangen en beschadigingen tot gevolg kan
hebben.

Dit formaat schaartje, welke iets gebogen is op de
snijvlakken, is het beste om voor het conditioneren
te gebruiken. Het moet absoluut scherp zijn.

Alvorens met het conditioneren te beginnen, zal men de duif eerst in een
loopkooi zetten en de kap gaan bestuderen om te trachten vast te stellen
welke veertjes zullen moeten worden weggeknipt.
Het is ook geen kwestie van even die en dat veertje te verwijderen, maar
er moet zorgvuldig naar worden gekeken welke veertjes in aanmerking
komen deze te verwijderen. Ook zal dat niet in één keer kunnen gebeuren,
doch zal men de vogel na zo'n knipkeuze weer terug zetten in de trainkooi
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om dan de kapveren weer in de oorspronkelijke stand terug te laten
keren. Vaak kan dat het beste zijn om dan een volgende dag opnieuw de
kapstructuur opnieuw te gaan bezien en welke veertjes nog moeten
worden weggeknipt. Vaak kan het noodzakelijk zijn dit enige malen te
herhalen totdat de kap mooi strak achter op de kop staat. Gevaarlijk is, de
weerbarstige veertjes bezijden de kop, die zich vlak onder de rozetten
bevinden, deze te conditioneren. Is men daarin te rigoureus dan kan de
rozet beschadigd worden en zal een onvoldoende ronding het gevolg
kunnen zijn.
Veertjes trekken is absoluut uit den boze en mag niet. Trouwens een poos
later zullen deze veertjes weer opnieuw verschijnen met het gevolg weer
een rommelige kap. Knipt men de veertjes dan ziet men het gehele jaar
tot de volgende rui een Oud-Duitse Meeuw met een mooie kapstructuur.
Zelf houden wij de duif vast door hem tussen de benen te klemmen, ook
kan men het diertje in een kous wikkelen en heeft men de handen geheel
vrij om ongestoord te kunnen conditioneren.

Binnenzijde schelpkapveertjes
Bovenkopveertjes
De punt van het schaartje
onder aan het einde van de
bovenkopveertjes steken en
daar de onregelmatig
ingeplante kapveertjes
wegknippen
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Deze willen vaak wat
onregelmatig ingeplant zijn.
Deze veertjes tot op de huid
afknippen.

Het conditioneren mag, maar wel zo dat het onzichtbaar blijft. En dat
vraagt wel enige oefening. Het beste is deze oefeningen te doen bij dieren
die niet naar de tentoonstelling hoeven, maakt men een fout dan is er nog
geen man overboord. Men weet dan hoe het niet moet en zal men uit
deze ervaring het op een andere betere manier gaan proberen.
De te verwijderen veertjes dient men zoveel mogelijk dicht bij de huid af
knippen en niet zoals bij een kapper gewoon het uiteinde van de haren, in
dit geval de veren af knippen. Dat is absoluut zichtbaar en is ook niet
toelaatbaar en kost bij de keuring onherroepelijk kostbare punten.
Heeft men een x aantal dieren voor een tentoonstelling ingeschreven, dan
is er rekening mee te houden dat men ruim van tevoren met het
conditioneren gaat beginnen en dat dit dan in alle rust kan worden
uitgevoerd. Het moet geen haastput worden want dan maakt men fouten.
Een voordeel is wanneer men met de dieren bezig is en men ze dan
menigmaal in de handen neemt, de dieren als het ware ook min of meer
getraind worden. Ze raken aan de kooi gewend en aan het in de handen
nemen en zullen er veel rustiger van gaan worden en zich daarmee veel
beter aan de keurmeester gaan presenteren.
Veel succes gewenst !
G. de Vries Jr.
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Hoi allemaal,
Ze hebben mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven in het
Meeuwenbulletin.
Mijn naam is Nick Schalen
en woon in Dedemsvaart.
Ik ben 12 jaar oud en zit in groep
8. Naast Oud Duitse meeuwen
hebben we nog andere dieren
thuis.
In 2012 ben ik lid geworden van
de OKPV in Ommen. Ik vind dit
een leuke dierenclub.
Eigenlijk had ik nooit verwacht
dat we duiven gingen houden.
Het is een paar jaar daarvoor
gekomen door een duifje die
steeds bij ons in de tuin kwam.
Het duifje had geen baasje en al
heel snel bleef hij bij ons op het
konijnenhok slapen, waar hij
ook zijn voer en water kreeg. Ik
noemde hem Teuntje.
Helaas was het na een paar
maanden alweer afgelopen
omdat een roofvogel Teuntje
gepakt heeft.
In de zomervakantie hadden we
een duifje, dat niet meer kon vliegen, een poosje verzorgd. Ook deze ging
dood. Maar samen met mijn moeder begonnen wij duiven steeds leuker te
vinden.
Al heel snel daarna hebben we sierduiven gekocht die los mochten
vliegen. We hebben verschillende soorten gehad, maar de Oud Duitse
meeuw is toch voor mij het leukste ras.
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Ze zijn mak en soms maken ze onderling ruzie wie bij mij op de schouder
mag zitten. Ook vinden ze het niet erg als je ze oppakt om ze even vast te
houden en een knuffel te geven.
Door ze aandacht te geven, blijven ze mak.

Via de OKPV hebben wij een fokker gevonden die 4 Oud Duitse meeuwtjes
voor mij had. Hij heet meneer van Mierlo. Hij heeft hele mooie duiven en
is een aardige meneer, ook voor zijn duiven.
Op de clubtentoonstelling van de OKPV had ik meteen al de 1e prijs
gewonnen, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen! Ik noemde het
doffertje Kanjer.
Omdat de duiven op bepaalde tijden los mochten vliegen, is Kanjer
opgevreten door een roofvogel. Wat vond ik dat erg! En meneer van
Mierlo had toen geen doffer meer over.
Omdat ik voor de kweek toch weer een doffer nodig had, zijn we naar
meneer de Vries Junior gegaan. Daar hebben Tjerk gekocht. In 2013 ben ik
kampioen met hem geworden op de Vechtdalshow in Hardenberg! En om
niet weer hetzelfde verdriet te krijgen dat deze ook gepakt zal worden
door een roofvogel, hebben wij een grote volière laten bouwen.
Omdat we geleerd hebben dat de doffers en de duivinnen niet het gehele
jaar bij elkaar in mogen wonen, hebben we er nog een volière bij laten
bouwen.
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Samen met mijn moeder zorg ik voor de duiven, want naast school ga ik
vaak turnen en spelen met mijn vrienden. En dan is het best veel werk om
dat allemaal in mijn eentje te doen.
Dit jaar ben ik samen met mijn moeder lid geworden van de
Meeuwenclub. Jammer genoeg ben ik het enige jeugdlid. Hopelijk komen
er nog meer kinderen bij die het leuk vinden om meeuwduiven te hebben
en meedoen aan tentoonstellingen.
We hebben dit jaar best wel veel jonkies gekregen, maar daar zitten veel
duifjes tussen die veel te bont zijn op hun buik. Gelukkig hebben we die
weg kunnen doen naar mensen die het leuk vinden om een paar duifjes te
hebben en die daar los mogen vliegen. Ik ben heel benieuwd welke jonge
dieren het goed gaan doen in 2014.

Tot ziens en de groetjes,
Nick Schalen
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Zin en onzin over de Antwerpse Smierel
De Antwerpse smierel voorstellen is wellicht overbodig.
Een tiental jaren geleden was de fok van de eens zo populaire duif in
België nog slechts in handen van een 5-tal liefhebbers. Ik bedoel daarmee
fokkers die gericht bezig waren met de fok en de instandhouding van het
ras. Waarschijnlijk zullen er nog wel her en der gehuisvest geweest zijn,
zomaar voor het plezier. In Nederland kende het ras zelfs meer
aanhangers dan bij ons.
Beginnende liefhebbers haakten ook vlug af, vanwege teleurstellende
resultaten.
Gelukkig zijn er bij de Koninklijke Antwerpse Smierelclub een paar
liefhebbers die ingezien hebben dat het hoog tijd werd om het geweer van
schouder te veranderen en ouderwetse egoïstische attitudes opzij te
schuiven. Voeg daar nog bij dat zij de fok meer willen afstemmen met de
nadruk op vitaliteit, vruchtbaarheid en gezondheid en zie, de laatste 2 à 3
jaar neemt de belangstelling opnieuw toe. Ook de dieren die op de
tentoonstellingen getoond worden mogen zeker gezien worden en halen
behoorlijke predicaten.
De weg is toch nog lang. De fok van deze mooie duif brengt vaak nog
problemen met zich mee. Problemen die al te dikwijls worden
toegeschreven aan allerlei onzinnige redenen.
Ik zet ze even op een rijtje:
- Het percentage’ uitval’ door slechte tekening is bijzonder hoog
- De bek is te breed en te kort, ze kunnen vanaf een tiental dagen
de jongen niet meer azen. Voedsterduiven zijn nodig.
- Doffers broeden haast of helemaal niet.
- Doffers beginnen met jongen van een tiental dagen terug de
duivin op te jagen en laten de jongen liggen.
- Vaak liggen, zeker in het vroege voorjaar, de jongen dood na 1 of 2
dagen, omwille van geen kropmelk.
- De jongen vertonen dikwijls kromme borstbeenderen.
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Antwerpse Smierel in rood en
roodzilver gekrast
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Ik vergeet er waarschijnlijk nog wel enkele, maar dit zijn wel de meest
voorkomende. Heel frustrerend als je het lijstje overloopt, zeker voor
beginnende liefhebbers.
Maar wat is er precies van waar en wat niet.
1- Slechte tekening:
Het is natuurlijk zo, dat na de 2 de wereldoorlog, door schaarste, met
allerlei andere rassen kruisingen werden uitgevoerd. Daaronder ook
eenkleurige rassen voor de verbetering van de koplijn. Niet te
verwonderen dus dat de tekening niet in een vast patroon gegoten ligt.
Juul Lauwers heeft enkele jaren geleden, tijdens een voordracht bij de
Koninklijke Antwerpse smierelclub, een pleidooi gehouden om daarmee te
stoppen en als het toch niet anders kan, aanverwante (schildgekleurde)
rassen te gebruiken.
Ik denk dat hij wat dat betreft gelijk heeft. Heel veel liefhebbers staan
nogal afkerig tegen inteelt of familieteelt. Maar dat is absoluut geen
probleem met de Antwerpse smierel. Daar is al zoveel vreemd bloed
ingebracht, dat we nog heel lang verder kunnen. Als er maar voldoende
liefhebbers zijn om de diversiteit zo breed mogelijk te houden. Bovendien,
als je karakteristieken wil vastleggen, kan je niet anders dan inteelt toe te
passen.
Dat is helemaal niet problematisch, maar je moet wel uiterst streng zijn en
karakter hebben. Ieder dier dat nog maar de minste tekenen van zwakte
of achteruitgang vertoond, is niet bruikbaar voor verdere fok. Hoe mooi ze
ook zijn.
Onze wereldberoemde reisduivenliefhebbers doen niets anders. De
gebroeders Janssen uit Arendonk hebben altijd aan zeer nauwe
familiekweek gedaan. Niemand had er betere.
Het is wat de tekening betreft bij de Antwerpse smierel, een kwestie van
tijd. Als er voldoende nafok is, en er niet verder meer gekruist wordt met
eenkleurige dieren, zal de tekening op termijn vanzelf verbeteren.
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Antwerpse Smierels genieten
van vrije uitvlucht.
Het komt hun conditie en
vitaliteit ten goede.
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2- Korte en brede bekken:
Toen Filip Hendrickx een tweetal jaar geleden op zoek was naar
Antwerpse smierels om ermee te starten, was hij bijzonder wantrouwig
omdat hij in diverse magazines had gelezen dat de Antwerpse smierel zijn
jongen niet meer aast. Intussen weet hij wel beter. Het is op zijn aanraden
dat ik dit artikel geschreven heb, om dit misverstand uit de wereld te
helpen.
Dat de dieren hun jongen niet meer zouden kunnen azen is je reinste
onzin. Eerst en vooral, de snavel van de Antwerpse smierel moet, volgens
de standaard “bijna middellang” te zijn. Dat hoort ook bij de krachtige kop.
Bovendien “breed aangezet met krachtige boven en ondersnavel”. Als
deze standaardeisen vervult zijn is er geen enkel probleem om de jongen
te azen. Je hebt problemen als het hoornachtige deel van de snavel te kort
is, of foutief te zwak, of naar onderen wijzend (invloed Oosterse meeuw?).
Het is dus een kwestie van selectie. Als de dieren ‘technisch’ gezien
beantwoorden aan de standaardvereisten voor de snavel en ze brengen
hun jongen niet goed op, dan is dat een ander probleem. Het zijn gewoon
slechte ouders. Ik selecteer er al enkele jaren op, met goed gevolg. Hoewel
ik het euvel er nog niet helemaal uit heb. Dat kan nog even duren. Het
slechtste wat je echter kan doen is eieren of jongen verleggen onder
voedsterduiven.
Zo houdt je deze slechte eigenschappen in je stam. Ieder ras zou toch
moeten in staat zijn, zichzelf te reproduceren. Anders zijn ze de naam ‘ras’
niet waardig.
Filip Hendrickx bevestigt ook mijn stelling op basis van zijn bevindingen.
Hij vond ook baat bij het om koppelen van 2 doffers die niet voederden.
Toen ging het wel normaal. Het is soms ook wel even zoeken. Duiven
hebben ook een voorkeur voor een bepaalde partner.
3- Doffers broeden niet of verwaarlozen de jongen na een tiental
dagen:
Helaas, dat valt voor. Als je de Antwerpse smierel vergelijkt met andere
rassen, is hij over het algemeen een slechte broeder. Sommigen komen
gemakkelijk van hun nest, zeker als ze hongerig zijn, of opgeschrikt
worden. Er zijn er bij die het nest voorzichtig betreden en de eitjes netjes
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Vanaf dag 1 moeten de jongen
met een vol kropje in het nest
liggen
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Ouders met grote jongen en
reeds een nieuw legsel.
Voor gezonde Antwerpse
Smierels is dat geen enkel
probleem.

tussen de poten duwen met de bek, maar anderen gaan gewoon
plompweg op het nest zitten. Je ziet bij deze laatste dan ook al wel eens
dat er een eitje gewoon naast de duif ligt, in plaats van eronder. In het
vroege voorjaar is dat natuurlijk nefast.
Voldoende nestvulsel kan veel verhelpen, omdat dan de eieren vanzelf
beter in het midden blijven liggen. Het voorkomt ook gedeukte eieren.

Voldoende nestmateriaal kan veel onheil voorkomen

Doffers die weigeren te broeden zijn een ramp. Ik had vorig jaar een
prachtige vurige jonge doffer geweekt. Echt een juweeltje, zij het dat hij
aan één zijde een slagpen teveel gekleurd had. Maar hij broedde niet. Ik
heb hem de kans gegeven met een andere duivin. Zelfde probleem. Ik heb
hem niet meer. Jammer maar helaas. Ik denk dat dit de enige manier is om
dat gebrek eruit te krijgen.
De ouders zijn goede ouders, maar reeds de derde generatie
vader/dochter. Dit is dus typisch een verschijnsel van inteelt. Een slechte
eigenschap die naar voren treedt. Maar het heeft wel het voordeel dat je
kan ingrijpen.
Ouders, vaak vooral door toedoen van een al te vurige doffer, die hun
jongen na een tiental dagen, verwaarlozen, worden beter voor de kweek
niet verder aangehouden. Meestal doet zich dat voor op het moment dat
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wordt overgegaan van kropmelk op graanvoer. Mogelijk kan het omparen
met een andere duivin of doffer overwogen worden, maar meestal is dat
toch geen groot succes.
4- Geen kropmelk:
Het komt voor. Ik wordt er ook mee geconfronteerd. Hoewel, we denken
dat dit het probleem is. Maar wat is de oorzaak. Aan de voeding kan het
niet liggen, want al mijn duiven krijgen hetzelfde voer, pikstenen, grit,
vitaminen…
Bij sommige broedparen is het absoluut geen probleem, de jongen liggen
er vanaf dag één met volle kropjes. Bij andere koppels is het probleem
opgelost eens de warmte van de zomer in de lucht is.
Soms ligt het enkel aan de doffer of de duivin. Dan valt dat zo niet op. Je
merkt het pas als je het koppel uit elkaar haalt en ze ieder een andere
partner geeft. Plots heb je dan zo’n paartje waar de jongen na 1 of 2 dagen
dood in het nest liggen. Waarschijnlijk was er dus het jaar voordien al een
probleem bij één van de ouders. Er zijn liefhebbers die in zulke gevallen
hun toevlucht zoeken tot opfokvoer dat ook gebruikt wordt bij parkiet
soorten. Het is een poeder dat je moet oplossen in water en met een pipet
in de krop spuiten. Als je het een dag of 3 doet, nemen de ouders het
meestal over. De kroppap is er dan blijkbaar wel. Maar is dit op termijn
wel de goede oplossing? Ik waag er mij in ieder geval niet aan. Ik denk dat
ook hier alleen een harde selectie het verdict is.
5- Kromme borstbeenderen:
Daar bestaan, hoe ongelooflijk ook, nog altijd misverstanden over. Ik
hoorde laatst nog van een wat oudere liefhebber zeggen “ dat komt van
op de rand van de nest te liggen”.
Ik begrijp dat niet. Daar bestaat toch voldoende vakliteratuur over?
Sterke beenderen worden gevormd door voldoende kalkrijke voeding.
Echter, voeding wordt opgenomen via de darmwand. Als er een probleem
is met de darmen, mag je zoveel grit, kalk, vitaminen en sporenelementen
geven als je wil. Deze kunnen dan door het organisme niet opgenomen
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worden. De oorzaak van kromme borstbeenderen is dan ook meestal
coccidiosis!
Een behandeling tijdens de broedperiode is ideaal en voorkomt kromme
borstbeenderen. De dieren moeten natuurlijk wel de beschikking hebben
over voldoende voer en kalkhoudende stoffen.
Er is voor de Antwerpse smierel nog wel wat werk aan de winkel, maar de
positieve trend is ingezet. Gezonde, vitale en vooral productieve dieren,
daar moet naar gestreefd worden. De rest zal dan vanzelf volgen.
En voor de liefhebbers die graag zouden willen bijdragen tot de
instandhouding van dit prachtige Belgische ras en willen starten met de
kweek ervan zou ik willen zeggen: laat u niet te snel ontmoedigen en
tracht goede afspraken te maken met de liefhebbers van wie u duiven kan
bekomen. Niemand doet zijn beste weg, maar fokkers zouden wel
bruikbaar fokmateriaal moeten bezorgen. Dat is de beste weg naar
verbetering, veredeling en verspreiding van het ras. Het geeft ook de
garantie dat er voldoende waardevolle dieren zijn, die de toekomst veilig
stellen.
De Antwerpse smierel is bovendien een vrij tamme duif, wel levendig en
aangenaam op het hok. Mits de juiste selectie zijn het tevens uitstekende
ouders, die lang voor hun grote jongen zorgen.
Roland Van den Bogaert.
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Verslag jongdierendag van 8 september 2013

Voor de eerste keer hebben we de jongdierendag samen met de Vlaamse
meeuwduivenclub gehouden. De belangstelling was groot, dat bewijst ook
het aantal inzenders en de ingezonden dieren.
De 5 Belgische rassen waren initieel allen vertegenwoordigd, maar Dirk
Beirens moest op het laatste moment afzeggen, zodat de Luikse meeuwen
ontbraken. Van de buitenlandse rassen waren enkel de Oosterse
meeuwen en de Oud Oosterse meeuwen vertegenwoordigd, maar qua
aantal waren ze veruit in de meerderheid.
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Dertien liefhebbers hadden ingeschreven voor 124 duiven. Door
omstandigheden onaangekondigd verscheen ook nog Francis Jacquet met
16 dieren. In totaal dus 140 dieren. Dat bracht wat puzzelwerk mee,
omdat er slechts 127 kooien opgesteld konden worden.
In de voormiddag werden de duiven individueel gekeurd en na de middag
per ras door de keurmeesters besproken. Alles in een gezellige informele
sfeer met veel interactie tussen liefhebbers en keurmeesters. Iedereen
kon en mocht zijn zegje doen. We mochten ook rekenen op heel wat
geïnteresseerde niet deelnemende liefhebbers en ook onze Waalse en
Nederlandse vrienden waren goed vertegenwoordigd.
Verrassend was het hoog aantal Oud
Oosterse meeuwen in diverse kleurslagen
(26 officieel ingeschreven door 2
liefhebbers + nog een aantal van Francis
Jacquet). Dit ras is in België (nog) niet
erkend. De procedure om erkenning is
weliswaar gestart, maar door het feit dat
er wellicht geen nationale tentoonstelling
zal plaatsvinden, zal dat iets omslachtiger
gebeuren.
Francis Jacquet werd beloond voor het
beste dier.

Ook bij de Oosterse meeuwen, 31 stuks van 3 inzenders, een diversiteit
aan fraaie kleurslagen, een lust voor het oog. Op enkele blondinetten na
allemaal satinetten. Luc Kerkhofs had de beste.
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Onder de Vlaanderse smierels en Gentse meeuwen was meer
heterogeniteit. Zeer goede dieren, maar ook wat te forse. Een
veelbelovende maar nog erg jonge Gentse meeuw van Louis Cuyvers en
een speciale vermelding voor Free
Hasselman
die
de
witgebande
Vlaanderse smierel wil herscheppen en
daar reeds het resultaat van enkele
kruisingproducten voor meebracht.
Finaal ging de prijs voor de beste naar
een Vlaanderse smierel van Francis
Jacquet.

Bij de Luikse Barbet (8 dieren- 2
inzenders) werden we geconfronteerd
met een geelzilver ongeband dier.
Kleurslag die niet erkend blijkt volgens
de standaard. Aangezien deze kleur bij
de Luikse reisduif wel erkend is, zal Juul
Lauwers dit ter sprake brengen op de
volgende
vergadering
van
de
standaardcommissie, voor aanpassing.
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Dit jaar slechts 33 Antwerpse smierels, hoewel 5 liefhebbers meededen.
Zoals gebruikelijk de meeste in de rode kleurslag. Een dier van Jef
Bossaerts werd beloond met het hoogste predicaat.
Niettegenstaande enkele onvoorziene omstandigheden, te wijten aan een
technisch probleem in de keuken van het ‘Groen Huis’, een zeer geslaagde
dag. Mede ook dankzij het voortreffelijke werk van de keurmeesters en de
vrijwilligers voor de opbouw en de afbraak van de tentoonstelling.
Roland Van den Bogaert.
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Keurverslag midsnavelige Meeuwen op clubshow
bij de Champion Show
In het prachtige complex van home boxx exhibition center in Nieuwegein
werd alweer de 4de Champion Show gehouden.
Het is dan al wat laat, eind januari zijn dan al fokkers die hun fokparen
hebben samen gesteld.
Toch het weerhoud niet dat de fokkers toch nog 2656 duiven hadden in
gezonden dus zo gek was dat nog niet.
Ik kreeg verschillende meeuwen te keuren: Oud Hollandse Meeuwen,
Antwerpse Smierels, Vlaanderse Smierels, Hamburger sticke meeuwtjes
en als laatste de Akener lakschild meeuwen.
Ik vond dat wel prettig dat ik Hamburger sticke meeuwtje en Akener
lakschild meeuwen te keuren kreeg, dat is weer wat anders en leerzaam.
Vlaanderse Smierels
Bij de Vlaanderse smierel kreeg ik een oude doffer te keuren, het type en
de stand was in orde, alleen de kop was wat aan de spitse kant.
De Heer Meurs showde een blauwe zwartgebande duivin die was voor mij
de beste, goed van type en stand, zeer goede puntkap en jabot en kop
belijning. Een klein mankement was dat de bevedering rond het oog beter
kon sluiten.
De geelzilver gebande was de minste van de 3, type en stand ging nog wel
maar de staart kon beter sluiten. En kon nog voller in voorkop, was erg
spits en de schildkleur kon nog egaler; 93 pnt was de beoordeling.
Hamburger Stick meeuwen
Heel bijzonder vond ik dat ik Hamburger Sticke meeuwtjes te keuren
kreeg.
De Heer Zwetselaar showde er een viertal in vier verschillende kleuren.
Eén in zwart, ijskleurig rood zilver geband en geel zilver geband.
De zwarte jonge duivin, deze kon wel wat breder in borst en kon nog wat
korter in achterpartij.
En de kleur kon nog wat intensiever, daarbij had deze vogel maar 10 witte
staartpennen en kwam door deze foutjes niet hoger dan 92 pnt.
Daarna een jonge duivin, ijskleurig zwart geband, ongeveer dezelfde
fouten als de zwarte, ook deze vogel had te weinig staartpennen.
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De oude roodzilver gebande was van een andere kwaliteit, fraai van type
en stand, kop en kap en rozetten en ogen met goede kleur en tekening; de
oude doffer had de volledige 12 witte staartpennen en kreeg van mij 96
pnt.
De laatste, een geelzilver geband jonge duivin, ook deze jonge duivin kon
nog wat breder in borst en korter in achterpartij, ook de staart was niet
compleet, daarom kwam deze jonge duivin niet hoger dan 93 pnt.
Ik vond het heel bijzonder om deze Hamburger Stick meeuwen te mogen
keuren en hoop ze het volgend jaar weer te mogen aanschouwen op de
5de Champion Show.
Daarna 4 Akener lakschild meeuwen van de Comb. van Dijk, een
geweldige schoonheid was mijn eerste oogopslag.
De eerste was een jonge zwarte doffer, prima type en stand, kop kon nog
even breder, zeer goede kleur en tekening, alle hadden de gekleurde
duimveren en een zeer goede glans, omdat de kop iets minder was 95 pnt.
Daarna showde de Comb. van Dijk een fantastische oude doffer, geweldig
brede en volle borst, zeer goede stand en fraaie eivormig brede kop met
prima snavel partij, zeer goede doorgekleurde slag- en mantelpennen met
veel glans op de schilden en kreeg de verdiende 97 pnt.
Daarna een oude duivin, ook een zeer goede vogel, maar was iets minder
in borst, maar verder een goede vertegenwoordiger van het ras ook hij
kreeg 95 pnt.
De jonge duivin was weer een geweldige vogel, jammer dat de bevedering
rond het oog beter bevederd kon zijn, daardoor 96 pnt.
De Comb van Dijk showde 4 fantastische dieren, het was een lust om deze
4 Akener lakschild meeuwen te mogen keuren.
Antwerpse Smierels
Jammer dat er maar 7 Antwerpse Smierels waren ingezonden van maar 2
liefhebbers, Han van Doorn en Anne Visser. Ik miste toch wel wat
Antwerpse Smierel fokkers.
De eerste was een jonge doffer, blauw zwartgeband, deze kon nog wat
breder en dieper in borst en kon achter de neusdoppen wat voller en het
jabot kon nog wat rijker daardoor 93 pnt.
De rode oude doffer was een goed dier in type en stand, goede
kopbelijning en keeluitsnijding en snavel partij, alleen de tekening was niet
geheel correct, 95 pnt.
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De oude rode duivin was bont en kwam niet hoger dan 93 pnt.
De rode jonge doffer was een goede vertegenwoordiger van een
Antwerpse Smierel, alleen de kleur kon nog even intensiever 96 pnt.
De jonge rode duivin kon wat langer en voorkop; type en stand was wel in
orde en een goede kleur , 94 pnt.
De donkere gekraste van Han van Doorn was in vele onderdelen een goed
dier, maar had wat meer jabot mogen hebben, goede krastekening en
goed van type en stand, fraaie kop en keeluitsnijding. 95 pnt.
De vrouw oud roodzilver gekraste van Anne Visser een zeer fraai dier, fraai
in type en stand, fraaie kop breedte en belijning, zeer goede
keeluitsnijding, jammer dat het jabot wat rijker kon, toch had hij van mij
96 pnt verdiend.
Ik heb de keuring met veel genoegen gedaan, en ik wens alle fokkers een
goed broed seizoen toe.
Vriendelijke groeten,
Martin van Uden.

Keurverslag van de Italiaanse Meeuwen op de Champion Show,
seizoen 2013-2014
97 Italiaanse Meeuwen is een record voor onze Meeuwenclub en ook voor
de NBS Bondsshow. Bijna de helft kwam van Han van Doorn en Jan
Voncken.
12 Stuks werden gekeurd door Jouke van de Siepkamp. Deze hebben we
tezamen bekeken en waarvan een jonge blauw zwartgebande duivin van
Han van Doorn opviel en terecht 96 pnt. behaalde en Erecertificaat. In
mijn keuring had ik geen betere duivin zitten.
Het begin waren 29 ijskleurig zwartgebanden. In de twee oude klassen
was de winnaar Han van Doorn, beide met 96 punten.
Bij de jonge doffers won H. ter Harmsel met 96 pnt. en op 1 na wederom
Han van Doorn, eveneens 96 pnt.
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Bij de jonge duivinnen de Comb. Hoevelaken met 95 punten.
De oude doffer van Han van Doorn was op 1 na de beste van mijn keuring
en daarom een Erecertificaat.
Wat opviel bij de ijskleurigen is dat ze in kopprofiel aardig meekunnen met
de andere kleurslagen. Ook de oogranden en oograndenkleur zijn
verbeterd. Echter aan de halskleur dient aandacht te worden besteed.
Deze is bij vele dieren aan de donkere kant.
7 Meellicht gebanden van B. Meurs en W. Martens. Een fraaie kleurslag
voor het oog met reeds verdienstelijke predikaten 2x 95 en 2x 94 pnt.
13 Roodzilver gebanden. Een geweldige klasse voor wat betreft type,
stand en vooral kopprofiel. Ook in kleur en banden zeer verdienstelijk. Jan
Voncken 3x 96 pnt. en 2x 95 pnt. Han van Doorn 2x 95 pnt. In deze
kleurslag zat mijn beste duivin in mijn keuring: kooinr. 4911 van Jan
Voncken en daardoor Erecertificaat. Aandachtspunt voor deze kleurslag
vooral de jabot.
19 Geelzilver gebanden. Bij de oude doffers en duivinnen was de winnaar
Levin Bols met 95 en 96 pnt. Bij de jonge doffers zat de winnaar van mijn
keuring, een sierlijke vogel met een zeer fraaie hoge stand en
kopkwaliteiten van Jan Voncken, 97 pnt. en Erecertificaat. Proficiat.
4 Blauw gekrasten. De winnaar van deze kleurslag Han van Doorn met een
oude duivin, 95 pnt. Forse types met een geweldige kleur, krastekening en
banden. Ze kunnen markanter in kop en slanker in hals.
3 IJskleurig gekrasten. Van 3 inzenders; ook hier ging Han van Doorn met
de eer strijken. Een verdienstelijke jonge doffer met 95 pnt.
7 Roodzilver gekrasten. Zeer verdienstelijk dieren voor wat betreft type,
stand en kopkwaliteiten. Eveneens krassing en banden. Aan de
intensiviteit van de kleur kon men zien dat het twee verschillende
stammen waren. Han van Doorn was de winnaar met een jonge doffer, 96
pnt. en mijn beste dier op 2 na. Kon echter geen Erecertificaat veroveren
omdat bij de 3 te vergeven certificaten minstens een duivin moest zijn.
Jammer. Verder nog een 96 pnt. jonge doffer van Jan Voncken. Nogmaals
3x 95 pnt. voor Han van Doorn liet de kwaliteit van deze klasse zien.
De 2 geel gekrasten hadden niet de kwaliteit van de voorgaande kleurslag.
Dit gold ook voor de 2 bonten. Deze worden te fors in type en hals. Een
Italiaanse Meeuw moet een elegante, sierlijke vogel blijven.
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MC Clubshow – Champion Show – 2014

Italiaanse Meeuw geelzilver geband
M/J 97 pnt. J. Voncken

Akener Lakschild Meeuw – zwart
M/O 97 pnt. Comb. Van Dijk
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Italiaanse Meeuw ijs zwartgeband
M/O 96 pnt. J.D. van Doorn

Barbarisi Meeuw geel
M/J/ 95 pnt. M.C. van Uden

Tot slot:
De jabot verdient aandacht. Bij meerdere dieren moet het rijker en bij
andere wordt het eenzijdig. Ook is het oppassen geblazen bij meerdere
dieren wat betreft de oogkleur. Dit hangt vaak ook tezamen met de
intensiviteit van de kleur.
Over de halskleur van de ijskleurigen heb ik het reeds gehad. Echter om dit
te verbeteren zijn de mogelijkheden beperkt.
Verder dank aan mijn schrijver Wien van Rooijen voor zijn hulp en geduld.
Al met al een prettige keuring met mooie dieren in een ras van onze
Meeuwenclub; dat maak je niet vaak mee.
Theo Rijks.

Mijn keuring op de Champion Show
van enkele Italiaanse Meeuwen
Aangezien ik slechts enkele Italianen te keuren had is dit dus een erg kort
verslagje.
We begonnen met een witte oude doffer van Chr. Verdaasdonk. Een voor
deze kleurslag knappe vogel die in achterpartij beslist korter moest, maar
desalniettemin 95 punten scoorde.
Hierna kwamen twee oude blauw zwartgebande doffers van Nettie van
Schaijk. Ze konden in voorkop iets voller en steiler. Ook haar jonge
duivinnen moesten voller in voorkop en konden iets dieper in borst.
Ton van Schijndel haalde met een oude duivin 96 punten. Deze duivin had
een fraaie kop en een fraai type met zg stand. Ook Han van Doorn showde
een zeer goede oude duivin.
De jonge doffer van Ton van Schijndel moest voller en steiler in voorkop
en dieper in borst.
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MC Clubshow – Champion Show – 2014

Vlaanderse Smierel, blauw zwartgeband
V/O 96 pnt. B. Meurs

Oud Duitse Meeuw, blauw zwartgeb.
V/O 96 pnt. J. de Groot

Oud Oosterse Meeuw roodgezoomd
M/O 96 pnt. J.A. Stehouwer

Hamb. Sticke Meeuw roodz. geband
M/O 96 pnt. H.A. Zwetselaar
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Han van Doorn bracht twee zeer goede jonge duivinnen in de kooien.
Vooral de tweede kon me erg bekoren en kreeg dan ook het Erecertificaat
voor de fraaiste jong duif van mijn keuring. (Ik keurde ook nog Duitse
Modena`s en Figurita`s).
Willem Martens showde een gele jonge duivin die ook nog iets voller in
voorkop kon, maar toch 95 punten scoorde.
Tot slot een blauwzilver donkergebande van Jan de Jong die voller in borst
moest en gevulder en steiler in voor kop.
Groeten en tot de volgende clubshow,
Siep.

Keurverslag Clubshow Oud Duitse Meeuwen
Met veel genoegen heb ik op de Champion Show de keuring van de Oud
Duitse Meeuwen ter hand genomen. Waarom?, omdat ik het een
bijzonder aantrekkelijk duifje vindt.
Ingezonden waren 32 dieren, door 8 liefhebbers en verdeelt over 7
kleurslagen, op dit aantal een mooie variatie. De keuring begon met een 6tal zwartschilden van uiteenlopende kwaliteit. Het beste dier werd
geshowd door Wilco Soeteman met een mooie score van 95 punten op
een oude doffer.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is was blauwzwart geband niet alleen de
grootste klasse, maar hierin zaten ook een paar werkelijk fraaie ras
vertegenwoordigers. Drie verschillende inzenders en allen toonden mooie
dieren. Bij de oude doffers was het Geert de Vries welke de 96 punten
voor zich opeiste, bij de oude duivinnen werd hij echter afgetroefd door
de Groot met eveneens 96 punten. Deze duivin was qua type, stand, kap,
kleur en tekening bijzonder fraai echter de linker rozet stond het hoogste
predicaat in de weg. Bijzonder jammer want als “het effe kan” wil je op de
clubshow de beste graag met 97 punten in het zonnetje zetten.
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In de jonge doffers enkele goede ras vertegenwoordigers, de jonge duivin
van de Comb. van Dijk kon mij echter toch meer bekoren, daarom 95
punten.

In roodschild streden de heren Soeteman en Slikboer, net als in de
zwartschilden, om de eer wie de beste in de kooien wist te brengen. Op
zich stuk voor stuk goede dieren, maar voor een absoluut toppredicaat
waren er toch teveel wensen. Met de score van 95 punten op een mooie
oude roodschild doffer zette Slikboer wel de 1-1 op het scorebord.
In geelschild waren het wederom deze “kemphanen” die onder elkaar
moesten uitmaken wie de beste in de kooien bracht. Met 96 punten op de
oude doffer beslechte Slikboer de strijd in zijn voordeel. In wielertermen
spreekt men dan van erop en erover!
De enig aangemelde geelzilverschild was helaas absent, evenals de
geelzilverschild gekraste. De enig aanwezige blauw gekraste van Meurs
bleef steken op 94 punten.
Al met al een leuke keuring, in dit aantrekkelijke ras.
Rob Joosten.
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Keurverslag clubshow Meeuwen op de Champion Show 2014
Kortsnavelige meeuwen
De Afrikaanse meeuwen waarvan 4 witte dieren die het allemaal wat
lieten zitten in borstbreedte, en de stand wat vlak was.
Daarna een mooie zwarte waarvan je kunt zeggen oograndjes wat
donkerder maar wat erger is het aantal witte nagels wat dit dier heeft
(roek).
Dan nog 2 gele en 1 bruine waarbij me opviel de wat te vlakke stand.
Toen nog 2 zwartbonte met een zeer goede kwaliteit waarvan een dier de
tekening verdeling wat sprekender kon zijn en het andere dier de mooiste
van allemaal was, maar dan ontbreekt toch wel een heel belangrijk
meeuwen kenmerk, en dat is dat de jabot toch wel meer is dan 1 veertje,
Helaas.
Oud oosterse meeuwen
Een aantal van 13 stuks waarbij mij opviel dat de grondkleur en tekening
bij meerdere dieren al zeer mooi was, waarvan een oude doffer rood
gezoomd (lavendel gezoomd) een prachtige zoming heeft.
Wat ik ook constateerde dat dit dier de vereiste lichte snavelvoorhoofdshoek heeft wat bij dit ras nog een probleem is want de 12
andere dieren lieten dit nog te weinig of helemaal niet zien, zodat ik dit
dier dan ook met 96 pnt heb bekroond.
Oosterse meeuwen
Een aantal van 18 stuks satinet.
Een mooie bluette met helaas een bonte vlek in de nek.
Een bruin zilver witgeband m oud fraai dier met 96 pnt.
En dan de mooiste van mijn keuring een blauw geschubd m oud met een
zeer mooie grondkleur en een uitmuntende schubtekening TOP van
Willem van Zijl, proficiat.
Een 5 tal brunette, mooie vogels maar de showconditie kon even beter.
Twee maal zwart gezoomd zeer verdienstelijke vogels.
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MC Clubshow – Champion Show – 2014

OM – Satinet – blauw geschubd
M/O 97 pnt. W.C.M. van Zijl

Turbit roodschild
V/J 95 pnt. D. Hamer
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OM – Blondinet – blauw geschubd
M/J 96 pnt. J. Verlaat

Afrikaanse Meeuw zwart
V/J 95 pnt. H.B. van Deursen

Vier maal bruin gezoomd Waarbij een oude doffer opviel, zowel qua type
stand maar vooral de fantastische kop, doch helaas showconditie moet
beter.
Eenmaal kaki gezoomd duivin jong !! een zeer mooi dier 95 pnt.

Een aantal van 6 stuks blondinette
Twee maal blauw geschubd waarvan eenmaal 96 pnt en de ander zou ook
zeker 95 pnt gehaald hebben was het niet zo dat hij een foutieve halskleur
heeft.
En dan nog 2 maal zwart gezoomd met de verdienstelijke pnt van 94 en
96. En als laatste 2 maal bruin gezoomd met 95 en 93 pnt.

Turbit
Twee turbits, een verdienstelijke v jong roodschild met 95 pnt. mooie
vogel, en een geelzilver geband m jong die wat lang in achterpartij is en
een vlakke stand liet zien en ook aan de kop zaten wat wensen.

Barbarisi meeuw
Een aantal van 8 stuks.
Vijf maal rood met de juiste tekening zowel in 4 als 3 punts koptekening.
Wat hier te wensen was bij vier van de vijf is wat korter in achterpartij en
wat breder in borst maar al bij al toch zeer mooie dieren.
De vijfde rode die als geel was ingeschreven was de mooiste van de hele
groep, maar helaas hij had een verschil van meer dan twee witte
slagpennen wat als ernstige fout wordt gezien, anders 96 pnt.
Wat betreft de drie gele dieren idem als de rode.
Al bij al een hele mooie groep duiven.
Sportgroeten Johan Verdeuzeldonk.
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Luchtzak lek of -ontsteking
En dan heb je een mooie sierduif gefokt en ben je daar heel erg blij mee
en dan komt het vervolg. In dit geval een Oosterse Meeuw die werd
geboren op 20 maart 2012 en voorspoedig opgroeide.
Het was een zwartgezoomde Satinette en bleek later na 5 maanden een
doffer te zijn. Een vogel met een prachtig type en stand, breed in borst en
bovendien mooi kort in de achterpartij. Ook de kop was voorzien van een
fraai brede schedel, de snavel goed ontwikkeld met een goede aanzet en
vormde een ononderbroken lijn met het voorhoofd. Het was een forse
doffer en enorm vitaal en altijd in beweging.
We waren bijzonder in onze nopjes, zo'n exemplaar fok je niet elk jaar. Het
enige wat je kon aanmerken was dat de zoming op de schilden wat zwaar
en onregelmatig was. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat na de rui in
het daaropvolgende jaar dat deze altijd een fijnere zoming oplevert.
Dat de zware zoming toch door de deskundigen hem niet te zwaar werd
aangerekend, bleek op een jongdierenkeuring bij de Duitse Meeuwenclub
- Grüppe West, deze doffer tot beste Satinette werd uitgeroepen.
Wel moesten we geduld hebben tot de volgende rui in 2013 dat de juiste
fijne zoming tevoorschijn zou komen. Het bleek ook dat na deze rui de
zoming aanmerkelijk veel beter was geworden.
We zagen al medailles en fraaie bekers in onze fantasie verschijnen die
met deze doffer zou kunnen worden gewonnen. Prachtig toch zulke
toekomst dromen, niet waar...........
Maar dan op een ochtend zien we hem op de vloer in een hoekje van het
hok zitten en bij het voeren is hij wat traag met het eten. Maar als hij dan
door een andere doffer belaagd wordt, geeft hij deze toch goed van
katoen. Dus toch geen onraad met deze actie, wel lijkt zijn hals wat
opgezet.
Volgende morgen zit hij met een opgezwollen krop als van een kropper en
met een hals die anderhalf maal langer is als normaal. Ook een dierenarts
geraadpleegd. We schrikken danig en gaan zoeken in de lectuur of we
hierin ook informatie kunnen vinden. In een Duits boekje van 1962 kunnen
we lezen dat de kropwand moet worden doorgestoken zodat de lucht kan
ontsnappen. We hebben toen de kropwand lekgeprikt. Met sterke
massage hebben we de op spanning staande krop leeg kunnen maken en
was meneer weer de bollebof, hij koerde en at ook weer goed.
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Ook de mest was prima in orde. We dachten het probleem te hebben
overwonnen, doch een dag later was het weer hetzelfde liedje Nogmaals
de krop weer lekgeprikt en het gaatje wat groter gemaakt opdat de lucht
er gemakkelijker uit zou verdwijnen. Wederom toont de doffer weer zijn
levenslust en 's avonds nog even gecontroleerd leek alles in orde te zijn.
De volgende ochtend lag hij dood in de trainkooi met een enorm
opgeblazen ballon zo hard als een plank en weer die lange hals. Die
opgeblazen krop maakte dat deze de luchtpijp dichtdrukte en het dier
geen lucht meer kon krijgen waardoor hij is gestikt.
De fraaie doffer dood en alle fantasieën en dromen in een klap tot een
illusie geworden.
Bij toeval na een paar dagen na dit drama ontmoetten we een
doorgewinterde wedstrijdpostduivenliefhebber en hebben die ons
probleem verteld. Waarschijnlijk kwam het dat de duif zich op een of
andere manier had gestoten of iets dergelijks, van een ziekteproces was
geen sprake. Zij hadden daar ook wel ervaring mee gehad en vertelden dat
ze dan de kropwand doorprikten en dan in het gaatje een stukje
frisdrankrietje staken en vastzetten, waardoor de lucht uit de krop kon
blijven stromen. Daarmee was de mogelijkheid dat de lek in de luchtzak
zich kon herstellen en er dan geen lucht vanuit de luchtzak meer in de
krop kon stromen. Vaak was dat een kwestie van ongeveer een week en
was de duif weer genezen.
Hadden we dat eerder geweten, want we waren reeds voor de helft wel
op de goede weg.
Onze vraag is of er leden zijn, waar bij hun duiven dit ook wel eens is
voorgevallen.
Het zou interessant zijn hiervan ook melding te maken en de ervaringen
uit te wisselen.
G. de Vries Jr.
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2013
Vlaanderse smierel
Louis Cuyvers
MO – 97 pt.

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

Luikse Barbet
Lars Van Droogenbroeck
MJ – 97 pt.
Satinet
Huub Mertens
MO – 97 pt.

Blondinet
Hub Smeets
MJ– 96 pt.
Italiaanse meeuw
Bjorn Engels
MO – 96 pt.

Antwerpse Smierel
Roland Van Den Bogaert
MJ– 96 pt.

Figurita
Jurez Louis jr,
MO – 94pt.

Clubkampioenschap “Vlaamse Meeuwduivenclub” ondergebracht
bij De Rasduif te Houthalen op 2 en 3/11/2013
13 Antwerpse Smierels waarvan 11 jonge dieren was een opmerkelijke
serie. Eén als zwarte ingeschreven met een roestig schild en een blauwe
broek opende de rij. Dan volgden één roodgezoomde met een half
gekleurd onderlijf en een rode met een slechte kleur en eveneens een
grote gekleurde vlek op het onderlijf, drie duiven die beter waren thuis
gebleven! Dan volgde een serie van 6 zeer mooie roden waarin ik maar
liefst 3 x 96 kon geven. Verder nog 2 goede geelzilver gebanden en één
roodzilvergebande met teveel kleur in het onderlijf. Eén vrij goede gele,
die iets teveel kortgezicht was, sloot de rij.
8 Vlaanderse smierels was toch wat weinig voor dit ras. Eén prachtige
blauwzilver gekraste opende de rij en kreeg 97/1. Verder nog 1 roodzilver
gebande, 2 zeer goede gelen, een mooi geel gekraste en een verdienstelijk
geelzilver gebande. Een laatste geelzilver gebande had aan één zijde
slechts 6 grote witte slagpennen en zat hier dus niet op z’n plaats. Een
goede serie maar toch opletten voor de rugafdekking en soms iets te laag
aangezette kap.
6 Gentse meeuwen. Hier kon ik 2x96 en 1x95 geven, verder nog drie stuks
met een iets te lage kapaanzet en een rugafdekking die beter kon. Het zou
goed zijn voor het ras indien er nog enkele fokkers zouden mee beginnen
want de basis is erg smal.
6 Luikse meeuwen. Eén zwarte met een onvoldoende keeluitsnijding
opende de rij. Verder nog één blauwzilver donkergebande en vier roden
met een zeer goede kleur waaraan ik 2x96 kon geven. Goed materiaal.
Een opmerkelijke serie van 14 Luikse Barbets. 7 zeer goede blauw
zwartgebanden waarbij de rugafdekking toch wel beter kon. Eén zeer
goede blauwzilver gekraste en een zeer goede blauwzilver gebande. Dan
volgde een roodzilver gebande, eigenlijk een reisduif met een jabot die
hier beter niet had gezeten. Een prachtige jonge doffer roodzilver geband
kreeg 97/1. Een zeer mooie geelzilver gebande duivin kreeg 96/2 maar een
andere geelzilver gebande was teveel “langgezicht”. Op een paar dieren
na een zeer mooie serie. De Luikse Barbet is de laatste jaren in opgang.
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14 Italiaanse meeuwen waren doorsnee van zeer goede kwaliteit. Bij de 9
ijskleurigen waren er toch drie die een fijnere ijskleur dienden te hebben.
Van de 3 bonten kreeg er één 96/1. Eén blauw zwart gebande was ook
niet mis. Laatste in de rij was een witte van zeer goede kwaliteit. De
meesten toonden een zeer goede typische kopvorm. Toch één opmerking:
enkele dieren mochten iets meer wammetje tonen.
Op enkele dieren na was het een zeer verdienstelijke meeuwduivencollectie en was het voor mij dus aangenaam keuren.

Juul Lauwers
Eindelijk weer eens een show kort bij huis wat vooral in de winter erg
prettig uitkomt. Bij de eerste kop koffie werd mij verteld dat de duiven van
Jan Jacobs ontbraken wegens ziekte van de inzender. De kortsnavelige
meeuwenfokkers zijn toch al dun gezaaid in onze beide buurlanden en een
inzending van 8 stuks wordt node gemist.
Blondinetten; De zwart- en bruingezoomde lieten enkele mooie forse type
dieren zien met een goede zoming maar lieten het zitten in snavelpartij en
te weinig vulling in voorhoofd. Het beste dier in zwartgezoomd 1-0 jong
was van Luc Kerkhofs (kooi nr. 515) 95 pt. Gevulder in voorhoofd en kap
hoger aangezet. De beste in bruingezoomd een oude doffer (95 pt.) van
Jean Deglein. Een roodgezoomde van Hub Smeets viel op door een zeer
fraaie zoming. De voorkop moest echter langer en meer vulling hebben. 4
stuks geelgezoomde eveneens van Smeets. In de keuring worden deze
toleranter behandeld dan bv. zwart- en bruingezoomde voor wat betreft
kleur en zoming. De jonge doffer in kooi nr. 527 was het verdienstelijk in
snavelinplant en zoming en kreeg daardoor 96 pt. en de beste Blondinet.
Satinetten; De 3 oude zwartgezoomde doffers van Luc Kerkhofs vielen op
door hun fraaie type en zoming echter de koppen zijn lang maar te vlak en
missen voorhoofdsvulling. (turbitachtige koppen). De laatste doffer was
laagzichtig (denkbeeldige snavellijn midden door het oog). Het laatste dier
in zwart een jonge duivin eveneens van Kerkhofs beloofd voor de
toekomst veel goeds, was jammer genoeg nog niet geheel klaar (96 pt). Bij
de blauwgeschubde twee fraaie doffers.
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De eerste een oude van Huub Mertens en de andere een jonge van Jef
Viane, beide 96 punten. Hierna nog een verdienstelijk blauw witgebande
oude doffer (95 pt.) van Mertens. Twee sulfurgeschubde van Jef Viane
waren verdienstelijk in deze zeer zeldzame kleurslag; echter hebben nog
de nodige aandacht nodig in de kwaliteit. Veel beter was het gesteld met
de bruinzilver witgebande oude duivin (96 pt.) van dezelfde inzender. Als
bruin witgeband gemeld, jammer genoeg nog niet geheel door de rui. De
bruingezoomden waren ingedeeld tussen de geschubden en dat is niet
voordelig voor deze kleurslag wat betreft “type”. Tweemaal 95 pt. voor
Luc Kerkhofs en 1x 95 pt. voor Jef Viane. De kwaliteit van de brunetten,
ingeschreven als bruin- en bruinzilvergeschubd (de laatste is correct!)
vielen in kwaliteit tegen. Ze hebben in kopkwaliteit ingeboet. Kooi nr. 560
van Jef Viane was nog de beste (echter tweekleurig), kan echter
fokwaarde hebben. Bij de bruinzilver witgebande zat de beste van mijn
keuring; nl. een oude doffer van Huub Mertens(97 pt.). Proficiat! Deze
vogel had de perfecte show conditie en natuurlijk voldeed hij aan de
gevraagde standaard eisen. Tot slot bij de kortsnavels nog een zeldzaam
kleurtje kaki geschubd van Mertens. Fraai in kleur en schubbing, maar nog
werk aan de winkel voor wat betreft kopkwaliteiten.
De Figurita Meeuw; 5 stuks waarvan 2 in zwart en 3 in blauw. Het lijkt zo
een eenvoudig meeuwtje te fokken echter maar weinig voldoen reeds aan
de uitzonderlijke opgerichte stand. Ook aan de vlakke voorhoofdsbelijning
van de trapeziumkop sneuvelen de meeste vogels. Vooral door de vele
nieuwe gefokte kleuren zijn nieuwe fouten erbij ingeslopen zoals: o.a.
oog- en oograndenkleur. De 5 stuks waren van Jurez Louis Jr. met als beste
een blauwe oude doffer (94 pt.). Ik wens de fokker veel succes toe want er
is nog veel werk aan de winkel.
Tot slot een dankwoord aan het tentoonstellingsbestuur. Een mooie goed
verzorgde show waar alles pico bello in orde was. Verder dank aan mijn
schrijver Lars Van Droogenbroeck die nog wat ervaring kwam op doen
voor zijn aanstaande keurmeesters examen. Ik ben ervan overtuigd dat hij
voor de Meeuwduivenclub in de toekomst een aanwinst zal worden. Dus
al met al een mooie en gezellige hobbydag.

Theo Rijks
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De Italiaanse Meeuw - in vervolg
In het Meeuwenbulletin van vorig jaar heb ik uitgebreid geschreven over
de aangepaste standaardomschrijving. Bij het uitkomen in 2012 van de
nieuw ingekleurde standaard met aangepaste omschrijving stonden
enkele fouten, c.q. onvolkomenheden, dat vorig jaar door de NBS
standaardcommissie is rechtgezet met als resultaat in 2013 een nieuwe
standaardbeschrijving.
Hetgeen ik vorig jaar in het Meeuwenbulletin heb geschreven is nog
steeds van toepassing. En voor de Italiaan is dat al heel wat, want we
hebben wat over ons heen gekregen in de laatste decennia.
In Nederland dus geen nieuws, of het moet zijn dat we kunnen terugzien
op een fantastische inzending Italianen op de jubileum bondsshow van de
NBS, tevens onze clubshow in januari jl. op de Champion Show. Theo Rijks
kon het – zij het reglementair !! – niet meer alleen af, Siep heeft nog een
handje moeten helpen. We konden genieten van zoveel Italianen in een
mooi aantal kleurslagen door een prima aantal inzenders: maar we zijn
nog niet tevreden: er zijn nog meer fokkers van Italianen en die horen er
ook bij.
Wat ook opvalt, is dat de kwaliteit verbetert bij de inzenders. Nu zijn er
meer inzenders met goede tot uitstekende dieren en is de concurrentie
voor ieder groter geworden. De verslagen van beide keurmeesters kunt u
in dit Bulletin lezen: ik ga dat niet overdoen. Ieder heeft kunnen zien dat
Theo en Siep er weer deskundig werk van hebben gemaakt om die grote
klasse Italianen op een goede waardering en volgorde te zetten.
Als er in Nederland geen nieuws is, wellicht in ons buurland Duitsland?
Wel, vorig jaar waren we niet in de gelegenheid om bij onze oosterburen
op bezoek te gaan, maar dit jaar hadden Jan (Voncken) en ik al op de
voorjaarsclubdag afgesproken dat we weer naar Gaggenau zouden
afreizen. Dat is altijd voor mij altijd nog zo’n dikke 1200 km retour. De
clubdag, jaarvergadering, was nu weer op haar vertrouwde datum
teruggekeerd: de 2e zaterdag van augustus.
Het is even voor half 3 (’s nachts) dat ik in Middelburg vertrek en kom bij
Jan in zuid-Limburg aan om half 5. Voor Jan is dat niet vroeg, laat zelfs,
want hij is vanwege zijn werk gewoon om 2 of 3 uur op te staan. Hij kon
dus zelfs nu nog wat uitslapen. Koffie was net gezet en dat was al
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genieten. Al direct ging het gesprek over de Italianen. Om 5 uur
vertrokken, waar we, met één stop onderweg voor koffie, zo tegen half 10
in Gaggenau op de Zuchtanlage van de plaatselijke kleindierenvereniging
aankwamen. En ja, voor Nederlandse begrippen is een afstand van 620 km
een enorme afstand, maar we spraken al vlug iemand die uit Berlijn kwam:
800 km en een fokker uit de buurt van Hamburg: 720 km. Dus waar praat
je over !!!
Evenals andere jaren is het mogelijk om Italianen mee te nemen voor de
bespreking en voor de verkoop. Wel, we zijn het gewend: daar worden we
niet erg warm van. Op een gegeven moment zagen Jan en ik tegen tienen,
vlak vóór de opening van de vergadering, een 4-tal ijskleurigen. We keken
eens naar elkaar en dachten hetzelfde: wat komen die hier doen? Lange
en smalle types, koppen te smal, snavels te lang en te spits, slechte
oogranden en oogkleur. Maar we zagen ook andere, betere: een mooi
blauwkras jonge duivin, een roodzilverkras doffer, een roodzilver doffer
een aantal bonte dieren, een aardige witte en diverse blauwen. Maar over
het algemeen houden de fokkers hun kruid voor elkaar droog tot op de
clubshow en districtshows. De voor verkoop meegebrachte dieren waren
ook niet om over naar huis te schrijven en ook een koppel Duitse
Modena’s leken niet op de kwaliteit die we op de VDT-schau in Leipzig
hadden gezien.
De jaarvergadering is wel interessant en ook nu kreeg ik bij het verslag van
de Zuchtwart de bevestiging van hetgeen ik in Leipzig had gezien: een
slechte kwaliteit aan Italianen was daar ingezonden met beoordelingen
die soms veel te hoog waren. Bij het uitspreken van het jaarverslag door
de voorzitter werd terloops gezegd dat de Europastandaard werd
bewerkt en ingekleurd door Jean Louis Frindel. Bij de terugblik over het
voorbije tentoonstellingsseizoen was er veel gekwek over de keuringen
door niet-specialisten keurmeesters (geen clubkeurmeesters).
Men wilde meer keurmeesters uit de eigen club bij vooraanstaande
tentoonstellingen, maar dat is niet steeds mogelijk, aldus de Zuchtwart.
Een aantal keurmeesters die lid zijn van onze vereniging, zijns soms al
gevraagd door andere speciaalclubs en dan grijp je er naast. Tja……… dat
komt bij ons in Nederland ook voor. Aangeraden werd om bij problemen
met de keuring, met de betrokken keurmeester te praten, en hem te
wijzen waar het in de keuring aan schort.
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Eveneens veel gekwek over de Siegerring 2015: want: wie keurt waar die
Siegerring wordt uitgeloofd en wie welke kleurslagen. Dat ging er af en toe
heftig aan toe onder de fokkers en het bestuur. Ik kan daar ook wel
inkomen, want een keurmeester is ook maar een mens en ook
deskundige-keurmeesters hebben soms (per kleurslag) wel eens een iets
andere visie over het dier. Laat staan dat men niet-specialisten laat
keuren. Uiteindelijk had het bestuur toch een rijtje met namen voor de
diverse vooraanstaande shows.
Na de lunch kwam de bespreking van de meegebrachte dieren en ieder
jaar heeft men daarvoor een thema, de bespreking van een bepaald facet
van de Italiaan. Voor ons is dit onderdeel van de dag het meest leerzame
en in feite kom je daar ook voor.
Thema van de dierbespreking was ditmaal “Proporties / lichaam en kop.
Wanneer ‘past’ het en wanneer niet. Oefening en scholing op het levende
object”.
Aan de hand van de meegebrachte dieren (een 30-tal) werden door
verscheidene keurmeesters, professionals en beginners die, bijgestuurd
werden door enkele professionals, de Italianen per kleurslag besproken.
Ikzelf had er meer van verwacht, gelet op het thema, zeker ook de
proporties per Italiaan: te groot, te klein, ideaal type, kopverhoudingen,
enz. Dat kwam in mijn beleving er niet zo goed uit.
We konden zeer leven in het feit dat in het begin de kenner-specialist al
direct vertelde dat de ijskleurigen niet van enige kwaliteit waren om ze in
te zenden en somde de onderdelen op wat er aan schortte, zelfs de kleur
en nagelkleur was niet goed.
Meer interessant was de bespreking van de betere dieren en dan zie je
wel enige verschillen met opvattingen van die in Nederland. Zo zagen we
een jonge blauwkras duivin: een goede lichaamshouding met prima lengte
in benen en hals (standhoogte), een mooie slanke hals, maar totaal geen
borstdiepte en borstbreedte. Haar vleugelbogen stonden heel ver vóór
haar borst. Uiteindelijk vond men dat zij de beste Italiaan was van de
dieren die waren meegebracht. Zo ging zij vóór een roodzilverkras en
roodzilver gebande doffer die in totaliteit méér in zich hadden: een goede
standhoogte en lichaamshouding met iets zwaardere hals, maar met een
fraai gevormde kop met prima voorhoofdshoek.
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Tijdens de lunch was wel het meest verrassende element het antwoord op
mijn vraag over de Europa standaard. Ik vroeg aan voorzitter Reister hoe
het zat met zijn terloopse opmerking in zijn jaaroverzicht dat Frindel bezig
was aan de Europa standaard voor de Italiaan. Wel, zei hij, er wordt aan
gewerkt aan die standaard en zal binnenkort klaar zijn. Maar, zo zei ik, we
hebben toch de hedendaagse standaard? Jawel, was het antwoord, maar
we dienen het land van oorsprong te volgen en in samenwerking met de
Italianen komt er een nieuwe tekening van Frindel. Deze zal geënt zijn op
onze standaard en die van Italië. Maar de Italiaanse tekening is toch
geheel anders dan de huidige tekening? Reister: als je de tekeningen op
elkaar legt, is er weinig verschil in standhoogte, lichaam en halslengte.
Daarbij: het is een tekening en daar moeten we wat doorheen kijken. In de
praktijk blijven het Italianen zoals we die nu hebben.
Terug naar de bespreking: ik wilde toch wel wat meer weten over de
toekomst van onze Italiaan en vroeg tijdens de bespreking van een aantal
Italianen door Ralf Schmid, dé kenner en specialist-keurmeester, hoe hij
dacht over de Italiaanse opvattingen wat betreft kop, snavel en type. Wel,
dat was een knuppel in het hoenderhok want hij was daar heel duidelijk
in: zoals de Italianen hun Italiaan voorstellen op papier, is niet te fokken,
althans niet zonder voedsterduiven, want de snavel staat haaks in het
lichaam en is korter dan nu. En dan houdt het voor mij op, aldus Ralf, want
ik ga niet met voedsterduiven werken. Nu al gaat het met de kortere
snavels moeizamer en dan is het helemaal klaar. Dat ontaardde in
discussie met de voorzitter, want zo zei deze: de sondernrichter
(clubkeurmeesters) weten hoe de Italiaan er uit moeten zien en keuren
daar ook naar. Het antwoord laat zich raden en dat was ik heel blij mee:
Schmid: maar als een algemein richter die de Italiaan niet kent, ze moet
keuren, zoals hier vandaag, en hij de tekening ziet en aankijkt tegen de
duiven, dan zal hij zeggen dat er niet 1 is die goed is. Bij de Italiaan moet
alles harmonisch zijn, niet onrealistisch en extreem. Moet niet extreem
kort en breed in kop zijn met ultra korte snavels. We moeten geen
voedsters daarvoor moeten gebruiken. Meerderen beaamden dit en we
zijn nu benieuwd wat het gaat worden.
Persoonlijk zou ik het van de gekke vinden dat de standaardtekening en de
dieren in levenden lijve niet op elkaar lijken. Dat de clubkeurmeesters dat
weten en naar die kennis keuren en dat de “gewone” keurmeesters het
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niet weten. Per slot van rekening heb je een voorbeeld nodig waar je je op
richt: de standaardtekening. Niet een voorbeeld om bewust van af te
wijken.
Onderweg in de auto – we hadden toch uren de tijd voordat we de
autobahnen achter ons hadden gelaten – met Jan over gesproken. Ach, zei
Jan, ik maak me niet druk meer, we hebben in de laatste 10-20 jaar zoveel
bijzonderheden over ons heen gehad, het wordt niet zo heet gegeten als
het opgediend wordt. En daarmee besluiten we ons verhaal. De Italiaan
blijft (voorlopig) de Italiaan, ook in Duitsland !
En zo waren we ongemerkt weer in ons eigen landje verzeild geraakt,
tegen achten bij Jan, waar we door zijn vrouw werden gefêteerd op koffie
met cake. Na een bezoek aan zijn hok om de Italiaanse kwaliteit te
bezichtigen, ging ik huiswaarts waar ik tegen elven arriveerde, hetgeen bij
mijn vrouw de reactie ontlokte dat ik mooi op tijd weer thuis was.
Han van Doorn,
augustus 2014.
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Boksicoon en sierduivenfokker Tabe Kooistra
heeft een eigen plein in Leeuwarden
Tabe Kooistra is op 5 november 2013 in Leeuwarden postuum geëerd.
Wethouder H. Deinum onthulde in het bijzijn van weduwe Hinke Kooistra
de naam van het plein in de Zeeheldenbuurt waaraan de boksvereniging
"Olympia" is gehuisvest: het Tabe Kooistra-plein. Naast fokker van
Oosterse Meeuwen genoot hij bekendheid als voorzitter en trainer van
"Olympia". Tabe Kooistra overleed in 2010 op 63-jarige leeftijd.
“De werkgroep van de Commissie naamgeving stelt voor om aan
dit pleintje de naam Tabe Kooistra toe te kennen. De consequentie
is dan wel dat de boksschool vernummerd dient te worden naar
het Tabe Kooistra-plein 1.”
Zo eindigde de brief van de adviescommissie aan de Gemeente
Leeuwarden. De beslissing werd een formaliteit omdat alle betrokkenen
positief waren over het voorstel. Weduwe Hinke Kooistra woonde de
speciale vergadering op het stadhuis bij.

In het bijzijn van Hinke Kooistra, haar 3 zoons, kleinkinderen en familie en
vrienden werd het Tabe Kooistraplein officieel in gebruik genomen.
Daarna liet Sjouke, Tabe's jongste zoon een vlucht duiven los. De
duivensport was een andere grote liefde van Tabe.
De postbode bezorgt nu de brieven niet meer op het M.H. Trompstraat 15,
maar op het Tabe Kooistraplein 1.
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Witbanden bij de Vlaanderse Smierels
Onze keurder Juul Lauwers heeft in een van zijn mappen een oud fotootje
zitten met daarop een wit gebande Vlaanderse Smierel. Verder zijn er
weinig (of geen) linken te vinden in zijn collectie tentoonstelling verslagen,
naar de witbanden bij Smierels (niet Vlaams niet Antwerps.) of de Luikse
Meeuwen. En gezien de foto moeten ze wel bestaan hebben.
Waarschijnlijk verloren gegaan in de gruwelijke jaren van de 2de
wereldoorlog.
Wat verloren gegaan is kunnen we misschien terug tot leven roepen.
Met deze gedachten zijn in de loop der jaren enkele liefhebbers van de
Vlaanderse Smierel aan de slag gegaan, maar één voor één zag ik hen ook
weer stoppen en schoot er van deze creaties niets meer over.
In een oud artikel van Avicultura beschrijft dhr. Persoon uit Arendonk hoe
hij de Voorburgse Schildkropper in blauw witband wist te fokken. Geen
gemakkelijke opdracht, maar hij slaagde. Waarom onze sportvrienden niet
met de Vlaanderse Smierel?
Jaren geleden startte ik met de intentie ongebande Vlaanderse Smierels te
fokken en ben daar ook in geslaagd. Een traject van 9 jaren fokken om het
gewenste resultaat te kunnen tentoonstellen. Hier vertrok ik vanuit 2
richtingen. Een kruising met een ongebande Voorburgse Schildkropper en
een met een Blauw ongebande Thüringer vleugelduif. Het ongebande was
snel te realiseren, maar om een goed type te bekomen moest er veel
gefokt en geselecteerd worden. Maar het is gelukt dus waarom zou ik niet
volhouden en de witbandjes fokken bij de Vlaanderse Smierels.
De eerste kruisingen waren blauwe witband satinetten (Bluette) Oosterse
meeuwen.
1ste jaar: blauw zwart gebande duiven met veel roest in de banden. Deze
jongen onderling gekruist gaf enkele duiven met een ietwat witachtige
roestbanden. Het probleem dat echter hier speelde was het slechte
voeren van de jongen door de te korte snavels. Een eigenschap waar ik
echt niet meer op zit te wachten. Dus terugkruisen aan de Vlaanderse met
een flinke snavel. Type en snavellengte verbeterde wat maar de kleur:
weer naar af. Deze duiven weer onderling kruisen gaf geen enkel jong
meer waar iets van witte banden in te bespeuren was.
Enkele jaren verder en niets meer om verder mee te bouwen.
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Gelukkig groeide hier in het westen de belangstelling voor de
oorspronkelijke Oosterse Meeuwen. Kleine kokette duifjes met een type
dat goed aanleunt bij de Vlaanderse Smierel, maar met voetbevedering,
een wat afwijkende kopbelijning en een gekleurde staart. In ieder geval
een snavel die het grootbrengen van eigen jongen mogelijk maakte.
Dit zou het moeten worden om een nieuwe poging te doen. Luc Kerkhofs
kon me via een Duitse liefhebber een koppel Oud Oosterse Meeuwen
blauw-witband bezorgen.
Verre van goed gebande exemplaren ! Beide duiven hadden een derde
band, maar het waren witbanden!
Dus weerom kruisingen kweken in een eerste generatie dezelfde zwartroestige banden, volledig gekleurde staarten en voetbevedering. Jongen
die vlot grootgebracht worden door de ouders, dus dit beloofde en met
frisse moet het tweede jaar ingegaan.
In dit jaar werden deze
kruisingen onderling gepaard
en
ja
er
verschijnen
witbandjes
(of
bijnawitbandjes) en hier en daar
een witte staartpen. Minder
voetbevedering is nog niet te
zien. Wel is de kop-vorm een
bevredigende
tussenvorm
met voldoende lengte in de
voorkoppen.
Nog geen duifjes om mee
naar een tentoonstelling te
gaan hoewel ik er wel enkele
meegenomen heb naar de
jongdierendag
van
de
Meeuwduivenclub.
Eén
duifje kon me extra bekoren
om verder te kweken. Een
witte staart en een tekening waaraan ik de benaming witband durfde
geven.

68

Als er zo eentje geboren wordt, dan is de hoop op meerdere exemplaren
het volgende jaar heel groot.
Dus werd deze duif het volgende jaar (2013) gekoppeld aan een
exemplaar waar type en witbanden beter waren maar wel met gekleurde
staart.
Uit deze koppeling bekwam ik dan een duif die (na wat toiletteren) er best
mocht zijn een Vlaanderse Smierel met nog veel wensen, maar met dit
duifje op de jongdierendag kreeg ik heel wat positieve reacties.

Voor de verdere kweek was nu de vraag wat ga ik hier tegen zetten? Het
was een doffertje en het sleutelen van de tekorten kan dan enkel met een
duivin die goede Vlaanderse Smierel kwaliteiten bezit. Ondertussen had ik
ook gezien dat mijn gebande exemplaren (allemaal split voor ongeband)
niet de ideale koppelgenoten waren dus bij Remi De Buck een blauw
geband duivinnetje gaan halen waarvan ik dacht dat dit me een stap
dichterbij zou brengen. (de factor ongeband zit ook niet in zijn stam.)
Van de andere jongen van 2013 kon ik ook enkel duiven overhouden, met
redelijke witbanden, half gekleurde staarten, veel te veel pluimen op de
pootjes slechte kopvormen en noem maar op.

69

Nu bijna een kweekjaar verder heb ik uit het eerste koppel enkele mooie
type duifjes met goed getekende banden, allemaal donker geband met
heel veel roest. En bij de andere koppels geen enkel exemplaar dat, maar
van verre, het ene duifje van vorig jaar benadert. Opvallend tevens dat ik
dit jaar meer en meer spiegelstaarten terug-kweek. Ze maken de terugslag
naar de Oud Oosterse Meeuw, maar ik had het op de andere kant gemunt!
We zijn er nog niet en de vraag is hoeveel generaties kweken het nog mag
duren voordat ik mag zeggen, ‘dit is een Vlaanderse Smierel Blauw
Witband die minstens een 93 op de keuring verdient’. Ik blijf overtuigd dat
het een mooi duifje moet zijn.
Een hokje met enkele mooie witband koppeltjes Vlaanderse Smierels, een
streling voor het oog!
Nu vraag ik me af of er elders in België, Nederland of Duitsland wellicht
meeuwduivenliefhebbers zijn die ook de andere schildmeeuwen in
witbanden aan het fokken zijn. Waarom geen Antwerpse Smierels, Luikse-,
Oud Hollandse-, Franse- of Oud Duitse Meeuwen met witte banden?
Ik ben ervan overtuigd dat het stuk voor stuk plaatjes zouden zijn. Dit
zowel in blauw, blauwzilver, roodzilver en geelzilver.
Maar een stap verder (en moeilijker?) zou ook in zwart en rood
witgebanden prachtige duiven kunnen opleveren. Uitdaging genoeg om
verder te kweken, wie neemt de handschoen op?
Free Hasselman (juni 2014).
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Kort verslag van de Europese Meeuwenclubshow gehouden
november 2013
Daar veel leden van onze vereniging geen lid zijn van de Europese
meeuwenclub, dit is eigenlijk alleen voor de kortsnavelige rassen toch
even een verslagje wat er daar werd geshowd.
We beginnen met een 10 tal Akener lakschild meeuwen, ingezonden door
een Franse liefhebber. En gekeurd door specialist Rijks. Wat wil je nog
meer. Een jonge doffer kwam tot 96 punten, een ander tot 95 en de rest
was minder. Vooral wensen in de intensiteit van de kleur, glans op het
schild en de kopvorm.
Dan de Afrikanen, 96 stuks dus een mooi aantal. Hier kan ik niet veel over
vertellen daar ik eigenlijk alleen naar de winnende dieren heb gekeken.
Keurmeesters waren Rijks en de Vries jr. Erg slim van Geert om Huub
Mertens te benoemen als schrijver. Hij had daardoor dus een makkie.
Jammer dat Stühlmacher niet ingezonden had want zijn kwaliteit heb je er
toch graag bij. Nu was de winnaar een zwarte oude doffer van Scholz. Een
plaatje in type en houding, prachtige ronde kop en snavelinplant. Wat
vooral opviel was de hoogte in schedel boven het oog. Voor onze
begrippen absoluut top maar de Duitsers serveren hem af omdat de
denkbeeldige snavellijn door het midden van het oog liep. Ik denk dat ze
er nog een beetje aan moeten wennen dat het geen Duits ras is. Dit mag
ook in Denemarken dit jaar niet meer voorkomen. Dus van te voren bij het
bespreken van het keuren de richtlijn aangeven. Die is voor ons heel
duidelijk. Europees!!!
In wit waren er mooie dieren ingezonden door Poul Erik Helweg. Maar die
komen dan ook rechtstreeks uit de toplijn van Stühlmacher en van de
winnaar in zwart Artur Scholz. Dus in wit zaten in de breedte de besten. In
de overige kleuren opvallende in blauw, bruinzilver en bont. Dat waren
dan dieren die er duidelijk bovenuit staken. Maar zonder meer leuk was
dat er in veel kleuren was ingezonden.
Kleurstaarten zien we ons na het stoppen van Taco niet meer. Hier waren
er 17 ingezonden. En dat Heinrich Kamp ze goed heeft zagen we ook hier
weer. 97 en 96 punten behaalde hij en dan nog een paar maal 95 dus niet
slecht.
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Afrikaanse Meeuw, 1,0 zwart
97 pnt. Artur Scholz D

Afrikaanse Meeuw, 0,1 bont
96 pnt. Artur Scholz D

Duitse Kleurstaartmeeuw, 0,1
97 pnt. Heinrich Kamp D

Blondinet, 1,0
96 pnt. Stephan Haftendorn D

De Turbits kwamen alle 10 van Helweg en als ik het heel eerlijk ben vielen
ze iets tegen. Had er meer van verwacht. Een gele jonge doffer kwam tot
96 punten. Ik denk echter dat we dit jaar in Denemarken betere dieren
van deze man gaan zien. Want hij heeft ze wel.
Engelse Owls kwamen uit Frankrijk en waren van Becker, 1 maal 96 en 1
maal 95 punten maar dan zeer positief gekeurd.
De Anatolische meeuwen waren van Marwinksi. Een jonge duivin
behaalde 97 punten. Ze had echter best wel wensen. Maar op zo een
feestje hoort er voor velen in ieder ras een 97 punten dier te zitten. En dat
doen de buitenlandse keurmeesters makkelijker dan de Hollanders.
Dan de Oosterse meeuwen blondinette, dat waren er 220 stuks.
Voorwaar een mooi aantal in veel kleurslagen In zwartgezoomd behaalde
de oud bekende doffer van Anders Christiansen 97 punten net als een
jonge doffer van Robert Jülich . Dat waren de 2 winnaars en verder nog
veel hoge predikaten voor diverse inzenders. De gemiddelde kwaliteit was
niet slecht. Vooral Jülich heeft mooie dieren met brede koppen. Alleen zijn
zoming is meest wat zwaar. Luc behaalde met een dunne duivin 96
punten.
Ondergetekende had het genoegen om bruin en roodgezoomd te keuren.
Ook in deze klassen was het gemiddelde zonder meer goed maar oude
dieren kwamen boven als beste en dat zie ik graag anders. Mooie types
met brede koppen maar veel keer de wens dat de snavel beter mag
meelopen. En nogal eens een te zwakke ondersnavel. De winnende duivin
van Anders Christiansen behaalde 96 punten. Pracht duif maar
snavelinplant een tikje laagzichtig. En dat heb ik liever niet. De oude doffer
van Jülich behaalde hetzelfde punten aantal maar kon duidelijk wat korter.
Er waren meer mooie dieren in bruin. Roodgezoomd brengt veel
problemen mee in staartkleur {halve spiegels} en soms wel erg donker in
borstkleur. En veel kleurverschil in de kleur rood. Maar over het algemeen
mooie type dieren Winnaar was de oude doffer van Christiansen die we
het jaar ervoor ook in Loon op Zand hebben gezien. Op 1 na kon mij de
oude duivin van Stanchev zeer bekoren. Verder de bekende wensen en
snavel en meer vulling in het voorhoofd. Ook zat er een grote klasse blauw
en bruingeschubden. Hier won Dragoslav Penev met een oude doffer. En
veel keren 96 punten voor diverse liefhebbers doet vermoeden dat de
kwaliteit er hoog lag maar dat zat meer in de keurmeester. Mooie dieren
erbij maar niet veel. In bruingeschubd behaalde de oude doffer van Jan de
Jong 97 punten. Deze werd mooiste op 1 na van de geschubden achter de
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Satinet, 1,0
97 pnt. Friedrich Scheider D

Satinet, 1,0
97 pnt. Richard Niemann D

Satinet, 1,0
97 pnt. Willi Hohenauer A

Satinet, 1,0
97 pnt. Luc Kerkhofs B
(Foto’s: EMC)
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blauwe. In de witbanden zat een mooie doffer van Haftendorn die er in die
klasse duidelijk bovenuit sprong. Er waren ook wat sulphers ingezonden
en hoewel veel wensen is het prachtig om te zien.
Gerard Simonis mocht de gele blondinetten keuren. Geen gemakkelijk klus
denk ik. Veel wensen in het voorhoofd en snavelinplant stonden op de
kaart en anders ging het wel over de kleur. De winnende 96 punten dieren
waren van Pfeifenberger uit Oostenrijk en Anders Christiansen.
Dan zaten er 150 satinetten in de kooi. Te beginnen met de witbanden
eerst blauw. 2 maal 97 punten voor Schneider met een jonge doffer en
een oude duivin. De doffer werd later gekozen als beste van het geheel. Bij
de bruinzilver witgebanden had Geert het genoegen om met oude doffer
en duivin het hoogste puntenaantal te behalen. Hier kwamen Mertens en
Christiansen tot 96 punten. Er zaten mooie dieren bij en over de volgorde
kan je altijd anders denken. Dat was ook het geval bij de blauw en bruin
geschubden. Veel hoge predikaten maar in een volgorde die ik niet
begrijp. Nu hadden Niemann, Hohenauer en Sasho het hoogste predikaat.
Maar er zat bijvoorbeeld een jonge doffer van Mertens die op 1 poot nog
beter was. Maar ja wie ben ik zullen we maar zeggen. Bij de gezoomden
was het Luc zijn feestje. 3 maal 97 punten is niet niks. Met 2 oude zwarte
doffers ging het zo en met een jonge duivin idem. Verder had hier Knipf
wat mooie dieren ingezonden. In bruingezoomd behaalden Geert en Luc
nog 96 punten.
Tot slot nog 17 Turbiteens met daarin 2 maal 96 punten voor Schüfer.
Prachtig om te zien maar moeilijk om te fokken.
Samenvattend mag je concluderen dat ik hier en daar het niet eens ben
met de keuringen maar zie iedereen maar eens op één lijn te krijgen. Men
is ook veel keer van mening dat het feest is dus niet te kritisch graag. Denk
echter niet dat door die manier van keuren de rassen op een hoger pijl
komen. En hoop dus dat er dit jaar in Denemarken een goede bespreking
vooraf zal zijn want anders is inzenden gokken geworden en daar pas ik
voor. Maar al met al had ik het niet graag willen missen want de
onderlinge contacten worden ieder jaar beter en dat maakt het zo leuk.
Dus voor de liefhebbers van onze zo mooie kortsnavels zeker een
aanrader.
Wim van Zijl.
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Blondinet, 1,0
97 pnt. Dragoslav Penev BUL

Blondinet, 1,0 roodgezoomd
97 pnt. Anders Christiansen DK
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Blondinet, 1,0
97 pnt. Anders Christiansen DK

Blondinet , 1,0 geelgezoomd
96 pnt. Anders Christiansen DK

Keurverslag meeuwen Noordshow Zuidlaren
8 t/m 11 januari 2014 door K.Nicolaij
Toen mij afgelopen zomer gevraagd werd om op de Noordshow de
meeuwen te willen keuren; ik dacht alleen aan de Oud Hollandse
Meeuwen, heb ik volmondig ja gezegd. Ik kwam echter te staan voor de
Figurita Meeuw, de Italiaanse Meeuw, de Oosterse Meeuw en de Oud
Oosterse Meeuw. Maar ook dat zijn mijn favoriete rassen.
’s Morgens al vrij vroeg op pad, acht uur arriveer ik en na de koffie van
start met als vlotte schrijver de heer R. Bijkerk. Samen met twee ook
“kenners” op het gebied van meeuwen vergewissen we ons eerst van de
kwaliteit die er zit, we zien fraaie dieren, maar ook minder goede
kwaliteit, enkele genomineerde toppers worden genoteerd.
Ik begin met (slechts) twee jonge geelzilver gebande Figurita’s van P.J.M.
Gieskens. De Figurita is klein, heeft een sterk afhellende houding en een
trapeziumvormig kopje. De beide duivinnetjes kunnen wat voller in
voorkop en iets opgerichter houding aannemen, respectievelijk 93 en 94
punten.
En dan kom ik toe aan de Italiaanse meeuwen. Een klein, kort en breed
duifje, met absoluut horizontaal gedragen lichaam en “hoekig” kopje en
dan die fraaie wat meer dan lange hals en benen. Met als extra voorstudie
de presentatie op het keurmeesterscongres en het recente artikel in het
Meeuwenbulletin naast uiteraard de standaard begin ik enthousiast aan
maar liefst 37 stuks.
In ijskleur drie oude doffers, wat lange dieren, eentje van S.U. Blik scoort
nog 95 punten, de anderen iets lager. De beide oude duivinnen van Blik
laten het ook iets zitten in voorkop, borstvolume en jabot. Bij de jonge
doffers iets meer concurrente, namelijk van W. Martens, J.D. van Doorn en
J. de Groot. Met een prima dier gaat J.D. van Doorn aan kop, 95 punten,
ietsje meer borstdiepte en wat vaster vleugeldracht. De 2e 95 punten is
voor J. de Groot, voorhoofd iets hoekiger en helaas wat storende halskleur
en nummer 3 met 94 punten is W. Martens, laat het wat zitten in
borstdiepte en kop. De rest wat lager vanwege o.a. hals- en beenlengte,
steiler voorhoofd en “losse” staartpen. Bij de jonge ijskleurige duivinnen
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nr.1 en 2 voor J.D. van Doorn, respectievelijk 96 (staartbandkleur ietsje
intensiever) en 95 (voorhoofd wat steiler en jabot rijker) punten.
J. de Groot zit hem op de hielen, ook 95 punten, ik moet hier een
aanmerking maken op de oograndkleur. Blik en Martens blijven steken op
93 en 92 punten, mede vanwege o.a. afhellende houding, losse
nekbevedering, steiler voorhoofd en minder goed ontwikkelde jabot.
W. Martens laat een goede gele jonge duivin zien, jammer dat ze wat lang
is en de rugafdekking beter moet, ze blijft steken op 93 punten.
Twee meellichtgebande dieren van Martens, de oude doffer moet niet
langer en de jabot moet verder doorlopen, 94 punten, helaas is de oude
duivin wat rond in kop, de staart is nogal breed en de rugafdekking laat te
wensen over, vandaar 92 punten.
Er volgt een fraaie roodzilvergebande m/j van J.D. van Doorn, nog ietsje
hoekiger in achterhoofd, terecht 96 punten, de v/j moet niet kleiner maar
wel iets steiler in voorkop, 93 punten.
Van Doorn showt ook twee geelzilvergebande, ook hier bij de m/j kan de
overgang van het achterhoofd wat markanter plus de jabot wat verder
doorlopen. De v/j lijkt mij een gekraste, waarvan eveneens het
achterhoofd wat hoekiger kan overgaan, 95 punten.
B. Hooites showt een roodkrasje met 95 punten, is ietsje lang en het
snaveltje mag iets krachtiger.
Bij de twee blauwgekraste jonge dieren van Van Doorn vind ik dat de
jabot rijker/verder naar beneden doorlopen moet en ook weer iets
markanter achterhoofdovergang, het duivinnetje tevens iets krachtiger
snavel, respectievelijk 95 en 94 punten.
De ijskleuriggekrasten van W. Martens moeten wat hoger op de benen.
Z’n “meelkleuriggekrasten” beoordeel ik als “geleeuweriktgekrast”,
omdat meelkleuriggekrast niet in m’n standaard voorkomt, de jonge
doffer is erg lang en bij de jonge duivin is de oogkleur niet geheel juist. De
punten schommelden rond de 93.
Bij de roodzilvergekrasten ééntje van B. Hooites, een m/o, die
roodgeband is, is de lichaamshouding niet correct. Een oude roodkras
doffer van Van Doorn, scoort nog 96 punten, toch ietsje “zwaar” in nek
vind ik.
De fraaiste Italiaanse Meeuw is de jonge ijskleurig zwartgebande duivin
in kooi 5200 van J.D. van Doorn, van harte gefeliciteerd.

78

Ik kom toe aan 14 Oud Oosterse Meeuwen, tien van J. Oord en vier van H.
Meerman. De Oud Oosterse Meeuw is kort en klein, heeft een opgerichte
houding en een lichte snavel-voorhoofdhoek. Met name dit laatste is bij
de meesten het probleem. Voor mij persoonlijk hoeft het ook niet, want
een on-onderbroken vloeiende kopbelijning zou ik veel mooier vinden.
Zelf probeer ik jaarlijks ook een paar te fokken. Wat mij bij deze 14 dieren
opvalt is de grootte, ze zijn groter dan die ik thuis heb, nauwelijks kleiner
dan de Oosterse Meeuw. Dus zoals al gezegd, op bijna elke kaart laat ik
noteren, dat de “hoek” snavel-voorhoofd duidelijker kan.
De oude doffers –blauwwitgeband- van J. Oord zijn wat lang en de kuif
moet hoger en puntiger, maximaal 94 punten. De oude duivinnen iets
beter, 95 punten voor eentje van H. Meerman, hoewel niets daaromtrent
in de standaard wordt vermeld zou ik toch graag zien dat, net als bij de
grotere broer/zus, er aan weerszijden een gekleurde duimveer zit. Een
prachtige jonge doffer van H. Meerman scoort 96 punten, de enige met
wel een lichte snavel-voorhoofdhoek. Helaas heeft een jonge duivin van J.
Oord een zg. “balkoog”.
Bij de bruinzilverwitgebanden behaalt Oord 95 punten, jammer dat ze wat
te veel kleur in de borst heeft. Bij de rest mis ik wat borstbreedte en –
diepte, ook is de houding soms te horizontaal. De laatste op rij, van
Meerman, moet een beter afgedekte rug hebben, misschien stond ze ook
wel op het punt een ei te moeten leggen.
Winnaar bij dit prachtig rasje is met een jonge blauwwitgebande doffer,
met 96 punten is H.Meerman, proficiat.
Als hekkensluiter de Oosterse Meeuw (satinet) allen van G. de Vries,
twaalf stuks. Ook weer een echt “kopras”, breed, kort en opgericht. Bij de
oude duivin, bruinzilverwitgeband, kan er wat meer voorhoofdsvulling, 94
punten.
Drie bruinzilvergeschubden, naar ik meen beter omschreven als
bruinzilverwitgeschubden, waarvan de jonge doffer alleen maar een
horizontale houding aan wil nemen, terwijl ook de snaveldelen beter op
elkaar moeten aansluiten. De v/o moet iets meer vulling in voorhoofd en
de oogranden fijner, 93 punten. Ik vind de v/j fraai, maar de spiegel in de
staart is helaas beslist niet goed, 94 punten. Op enkele van de
beoordelingskaarten laat ik zetten dat de tekening meer op gezoomd lijkt
dan op de zg. pijlschubbing. In mijn handleiding staat o.a. bij gezoomd
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“grondkleur zilverwit en elke veer gekleurd omzoomd” en bij geschubd
“grondkleur zilverwit en aan het einde van elke veer een gekleurde pijl,
driehoek of toep”. Misschien dat de Meeuwenclub hier eens aandacht aan
kan besteden? Soms zie ik bijna geen onderscheid meer, behalve dan dat
ik naar de staartband kijk. Duidelijker geschubd lijkt mij toch wel haalbaar,
zie o.a. hyacinth en spreewduif. Ook de gekleurde dijbeenbevedering en
bekousing is zo’n punt, namelijk “bij satinetten gekleurde schilden, staart,
boven- en onderdek de overige bevedering is wit”. Ook dit moet toch zo
veel mogelijk haalbaar zijn, of niet? Afijn, ik ga verder.
Bij een zwartgezoomde jonge duivin moeten de snaveldelen ook beter op
elkaar aansluiten. Bij de bruingezoomden klasse dieren, een oude doffer is
prachtig, maar let wel dat er een puntkuif verlangd wordt, 96 punten, de
andere oude doffer is wat lang en draagt wat loshangende staartpennen.
Een jonge duivin in deze kleurslag mist de borstdiepte, heeft wat ruwe
bevedering en ook hier kan de snavel beter sluiten, maximaal 92 punten.
De laatste is een jonge duivin in de kleur kakigezoomd, fraai dier, maar iets
meer voorhoofdsvulling, 95 punten.
Fraaiste, een bruingezoomde oude doffer, uiteraard van G. de Vries, met
96 punten. Gefeliciteerd hiermee.
Ik zie terug op een fijne keurdag met prima dieren in de meeuwenrassen
en bedank schrijver Bijkerk voor zijn vlotte assistentie. Graag tot een
volgende keer,
Klaas Nicolaij.
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Keurverslag meeuwen Provinciale Bondsshow te Winkel
13 dec.2013
In de Niedorphal te Winkel. Mooie locatie. Keuring door K. Nicolaij.
Vier Figurita meeuwen van A. van Diepen. Moet sterk afhellend staan. En
een trapeziumvormig kopje hebben. Een heel fraaie witte jonge duivin, 96
punten, nog ietsje zichtbaarder knik in de nek. Bij de blauwen
constateerde ik bij één wat “kneep”, een ander wat minder goed
afgedekte rug en een snavel die nagenoeg uit de voorkopbelijning springt,
de punten waren 94, 95 en 92.
Tien Oud Duitse Meeuwen van C.J. Smit uit Graft. Licht afhellende
houding, brede hoge schelpkap met rozetten. De oude blauwe doffer
stond te vast horizontaal en een rozet zat wat te ver naar achteren, 94
punten, bij de oude duivin zouden de rozetten veel duidelijker kunnen, 93
punten. Een zwartschild oude doffer zag er prima uit, maar ik vond wel dat
de snavel erg neerwaarts was gericht, 95 punten. In kooi 765 trof ik een
hele mooie oude duivin aan, wensje “rozetten sprekender”, 96 punten. Zo
ook een jonge doffer in kooi 767 met dus 96 punten. We verlangen
minimaal, in totaal, 4 gekleurde duimveertjes, bij twee zwarten was dat
helaas niet het geval, beide 92 punten. Prima materiaal, maar svp niet te
sterk conditioneren.
Er volgden zeven blauw-wit-geschubde en één bruin gezoomde Oosterse
Meeuwen-Blondinet, allen van J. Verlaat uit De Weere. Een specifiek
“kopras”. Ik heb bij deze 7 geschubden op de kaart laten zetten dat de
schubtekening naar gezoomd neigt te gaan, hoewel dit niet mee heeft
gewogen in het eindpredikaat. De eerste blauwwit geschubde is wat lang
en heeft een krom borstbeen, 90 punten. Ook bij de tweede oude doffer
kan het borstbeen strakker en de staartband “sprekender”, 93 punten.
Een jonge doffer haalt 96 punten, de grondkleur kan wel iets “schoner”.
De bruingezoomde oude doffer pronkt ook met 96 punten, bij hem is de
zoming wel wat aan de “zware” kant.
Klaas Nicolaij.
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Een boeiende periode
Ziezo, de jaarwisseling hebben we gevierd. En daarmee staan we dan ook
ineens en meteen met de beide benen in een splinternieuw seizoen. Of we
nu nog nieuweling in de duivenliefhebberij zijn of dat we deze overgang
van het ene seizoen in het andere al tientallen keren hebben meegemaakt,
het blijft iedere keer weer een echte belevenis.
En zodra de jaarwisseling nadert hoor je: "Nou ja, nog een of twee shows
en we gaan fokken". Men is dan alweer tentoonstelling moe, hoezeer men
er ook naar verlangd heeft en men haakt alweer naar een nieuwe
belevenis. Een buitenstaander weet niet half welk een boeiende sport
onze liefhebberij is. Elk jaargetij, elke maand heeft zijn bekoring en
"bekoring” is iets wat elk mens wel wat prikkelt. Zou het niet? Als u dit
leest, zijn de meesten van ons al voor die bekoring bezweken.
De meesten van ons hebben de nesthokken al tijdig in orde gemaakt. Ze
hebben de broedpannen al klaar staan. Keurig ingepakt in krantenpapier,
lekker droog en warm voor de jonkies, absorberend en luiswerend. Ik weet
het, er zijn er die gewend zijn om later met de fok te beginnen onder het
motto: vroeg gewin is kattengespin" en er zijn ook rassen die minder
geschikt zijn om vroeg met de fok te beginnen. Het is ook vaak waar, dat er
van die vroege ronde niet zo veel overblijft als men aan het eind van het
seizoen de balans opmaakt. Maar dat hoeft toch niet, als het maar een
enkel kwaliteitsdier is en dat zijn gewoonlijk wel vitale en die zijn wel vroeg
rijp en gaan wel vlot door de rui. Hoofdzaak is dat men tijdig de nodige
voorzieningen treft om zoveel mogelijk gevechten te voorkomen. Zaak is
om eerst de doffers enige dagen in de nesthokken te wennen en dan pas
de duiven erbij te plaatsen. Ook zaak is het om oude doffers in dezelfde
nesthokken te plaatsen als vorig jaar en vitale, driftige jonge doffers de
bovenste nesthokken te geven. Dat helpt allemaal om vechten te
voorkomen. Men kan er per slot van rekening niet altijd bij wezen om dit
te voorkomen, maar bij de tweede ronde is alles op rust en dan gaat
leggen zowel als jongen voeren veel gemakkelijker. Geen vechten meer in
verkeerde nesthokken, geen stukgetrapte eieren of doodgetrapte jongen.
Als je vroeg met fokken begint, heb je die eventuele tegenslag bij een
eerste ronde dan tenminste al gehad als een ander nog moet beginnen.
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Degenen die alle koppels tegelijk gepaard hebben zijn in het voordeel, dat
de duiven ook allemaal (mits ze goed in conditie zijn) tegelijkertijd eieren
en jongen hebben, zodat men bij strubbelingen en ongemakken alle
kanten op kan met overleggen van eieren of jongen. Dat overleggen van
eieren of jongen is iets wat men met de uiterste zorg moet doen. Want bij
het overleggen van eieren mag de uitkomstdatum bij de voedster duiven
hoogstens 2 à 3 dagen verschillen en dan gaat alles prima. Met kale jongen
mag het zeker niet meer schelen. Waarom? Omdat de duiven die broeden
hoogstens 3 dagen vóór de uitkomstdatum pap kunnen produceren. Zeg
maar, vanaf de l4e dag na het leggen, van het 2e ei. Houdt er ook rekening
mee, dat die papvoeding ongeveer 6 dagen aanhoudt, in het gunstigste
geval 8 dagen en dan begint de graan voedering op gang te komen. Jongen
van 3 of 4dagen kunnen dat niet verwerken en zijn ten dode gedoemd.
Jongen die eenmaal in de stoppels zitten en verwaarloosd worden, kan
men gemakkelijk overleggen bij ouders, die bijv. een dag of tien zitten te
broeden. Geen enkel probleem, mits dat maar in het donker gebeurt. Die
ouden beginnen meteen graan te voederen, omdat hun papklieren nog
niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
Laat alleen jongen opkomen, die vlot uitgekomen zijn. Met jongen die u uit
het ei hebt moeten pellen en dus niet sterk genoeg waren om zichzelf te
bevrijden, zult u nooit succes hebben. Het zal altijd blijken dat zij een
verarming gaan betekenen van de vitaliteit van uw stam. Mijd ze voor de
fok! Laat net als in de natuur alleen de harden, de vlotte groeiers
opkomen. Gebruik geen lapmiddelen. Ook jongen waarvan u in het nest al
kunt zien, dat ze het aanhouden niet waard zijn, zoals misgetekenden en
die afwijkingen van het ras vertonen, ruim ze op en meteen! Hoe pijnlijk
men dat ook mag vinden, het is de enige weg om zo min mogelijk
problemen te krijgen om een goed geselecteerde collectie te bekomen
met de minste kans op overbevolking. Dat laatste levert het grootste
gevaar op voor de gezondheid en conditie van uw duivenkolonie.
Geregelde nestcontrole is noodzakelijk, maar er zijn liefhebbers, die het
wat betreft niet zo nauw nemen, onder de dekmantel van: men moet
nesten niet storen. Een goed broedse duif zal echter haar nest niet
verlaten of jongen vertrappen, wanneer men langzaam en voorzichtig de
hand onder de ouder vogel schuift.
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Het ringen dient met 6 à 8 dagen te geschieden en dan wordt iedere
liefhebber zelfs de meest slordige, er met zijn neus op gedrukt om jongen
en nest in ogenschouw te nemen. Het ringen is gemakkelijk: drie
voortenen vooruit, de achterste teen achteruit, ring eroverheen schuiven
en achterteen terugtrekken uit de ring. Klaar is kees! Wat sommige
liefhebbers blijkbaar niet weten, zelfs sommigen die al exposeren niet, is
dat bij voet bevederde rassen de jongen boven de knie geringd moeten
worden. De ring komt dan tussen de donsveren te zitten, terwijl ze onder
de knie tussen de harde schachten komt, die dan later soms tussen de ring
groeien en pijn of ontsteking kunnen veroorzaken. Bij voet bevederde
rassen altijd na enige dagen nog eens controleren.
Bij dat ringen is één van de eerste vereisten, dat u het jong omkeert om te
controleren of het diertje wel een normaal, d.w.z. recht borstbeen heeft.
Jongen die een krom borstbeen vertonen, iets wat op de shows tot
diskwalificatie kan leiden, kunnen dan nog van dat gebrek afgeholpen
worden. Een krom borstbeen komt niet door het liggen op een harde
tabaksteel of takje. Dat is bakerpraat. In een broedpan zonder
nestmateriaal en alleen krantenpapier komen ook wel eens kromme
borstbeentjes voor. Een krom borstbeen is een gebrek aan het skelet en
treedt op als gevolg van een tekort aan vitamine D, oftewel aan koolzure of
fosforzure kalk of beide. Bij wilde duiven of veld vliegende duiven komen
kromme borstbenen niet voor. Dus voortdurende controle kan veel
narigheid voorkomen!
Nu zal menige lezer of lezeres zich misschien afragen: "Ja maar, wat doe je
hieraan?” Welnu, als u een jong met krom borstbeen van tussen de 5 en 8
dagen twee levertraancapsules per dag in de bek stopt, dan kunt u
constateren dat na 5 à 6 dagen het borstbeen reeds recht trekt. Het is dan
zaak om de kuur voort te zetten, eventueel met één capsule per dag, daar
anders het nog weke borstbeentjes weer krom trekt. Als de vogel vliegt, is
het borstbeen werkelijk been en verandert niet meer, Geregelde controle
blijft in de eerste tijd dus geboden.
Voor wie het zich wat ruimte betreft kan permitteren, is een aparte
jeugdafdeling, een "duiven kinder bewaar plaats" onontbeerlijk. De jongen
groeien daarin veel rustiger op, komen beter aan hun trekken, worden veel
harder en de geslachten maken zich veel eerder kenbaar.
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Al naar gelang het ras, maar langer dan 4 weken moeten de jongen niet bij
de ouden blijven. De ouden zitten dan over het algemeen weer tegen het
uitkomen van het volgend legsel aan en ze hebben het beslist nodig om op
rust te komen van het toch veel van hun krachten vergende voeren van
grote jongen. Hun lichaamsconditie kan zich dan herstellen om tijdig en
voldoende pap te kunnen produceren voor de volgende broertjes en
zusjes.
Maar ook voor de jongen is het zeer belangrijk dat ze gescheiden worden
voordat ze uit het nesthok vliegen. In de eerste plaats om te voorkomen
dat ze in verkeerde nesthokken terug fladderen en kaal gepikt worden of
nesten verstoren. Maar in de tweede plaats omdat ze op de grond lopend
door oude doffers lastig gevallen en van de voergoot weggepikt worden.
Ze lopen dan vaak uitgeput achter hun ouders te bedelen en gaan dan
zichtbaar in conditie achteruit. Hoe heel anders is het in een jeugdafdeling.
Ze leren van elkaar eten en drinken en kunnen dat dan ook rustig doen
zonder op een snavelshow getrakteerd te worden als ze hun kopje voor de
eerste keer en heel dorstig in het water willen steken. De jongen worden
dan ook veel vlugger harder in vlees; men heeft er veel beter overzicht
over en leert vlugger de geslachten kennen en de kwaliteit bepalen. Dit is
de afdeling waarin u geregeld dient te selecteren.
Zorg dat er geen dikke stilzittende jongen in verblijven. Dat is een eerste
noodzaak om geen teleurstellingen te krijgen. Vergeet het nooit en doe net
als in de natuur: alleen de sterken mogen blijven. Daarom moet uw vaste
regel zijn: houdt alleen vlot groeiende jongen aan en geen zwak
opkomende. Al ruien ze nog zo mooi en al halen ze nog een behoorlijk
predicaat, ze zijn voor de instandhouding van het ras meestal een bron van
tegenslag. De nakomelingen zullen u nooit succes brengen. Daarom wees
hard en selecteer snel. Houdt alleen de gezondste en de hardste aan, clan
hoeft u ook niet bang te zijn voor inteelt In de natuur teelt alles in.
Tot slot zou ik u willen adviseren: geniet zo veel mogelijk van de komende
tijd, de heerlijkste tijd van het jaar voor de liefhebber of liefhebster. Die
ervan weet te genieten vergeet daarbij niet de wenken hierboven gegeven,
waarvan de hoofdpunten "conditie en vitaliteit" op de eerste plaats
komen. Dan kunt u genieten van de doldrieste doffers, die naar de grond
klapwieken om met gebogen nek en vol geblazen krop en met uitgebreide
staart de vloer aanvegen achter kokette duifjes, die zo deftig knikkend en
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met hangende vleugels zich deze hofmakerij laten welgevallen. Er is geen
mooiere tijd voor de echte liefhebber.

H.Th.G. Moezelaar.
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Prijzen Clubshow 2013 te Houthalen
Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduivenclub” 2013
(foto : min 4 dieren/ras & clubleden)
Italiaanse meeuw
Gentse meeuw
Blondinet
Satinet
Luikse Meeuw
Antwerpse Smierel
Luikse Barbet
Vlaanderse Smierel
Figurita Meeuw

Engels Bjorn
Cuyvers Louis
Smeets Huub
Huub Mertens
V. Droogenbroeck L
Van Den Bogaert R.
V. Droogenbroeck L
Cuyvers Louis
Jurez Louis jr

Blauw bont
Wit
Geelgezoomd
Bruinzilver witgeb.
Rood
Rood
Roodzilver geband
Blauwzilver gekrast
Blauw

MO
VO
MJ
MO
MO
MJ
MJ
MO
MO

96
3541
96
5010
96
97
2031
96
96
1011
97
97
5067
94
(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
2013 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
2013 VAN DROOGENBROECK Lars
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Prijzengeld seizoen 2013

Brabant
Beirens Dirk
Brabant Pieter
Cuyvers Louis
De Buck Remi
De Vuyst William
Dreesen Henri
Engels Bjorn
Janssens Jef
Janssens Karel
Kerkhofs Luc
Mertens Huub
Smeets Huub
Steppe Luc
Van Den Bogaert Roland
Viaene Jef
Van Camp Jef
Van Droogenbroeck Lars
Totaal

OostVlaanderen
Antwerpen
Limburg
€ 2,50 - 96 pt € 5,00 - 97 pt
2,50

5,00
15,00

Totaal

12,50
5,00
7,50
2,50
2,50

5,00
2,50
5,00
2,50
7,50
2,50

2,50
2,50

5,00
27,50

10,00
27,50

2,50
15,00

7,50
5,00
2,50
15,00
60,00

2,50
5,00
27,50
5,00
7,50
2,50
7,50
2,50
5,00
2,50
7,50
2,50
2,50
10,00
5,00
2,50
32,50
130,00

GEWONNEN CLUBPRIJZEN
in het
TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2013/ 2014

CLUBSHOW bij “CHAMPION SHOW”
(NBS Bondsshow)
23 t/m 25 januari 2014 te Nieuwegein
keurmeesters: M.C. van Uden, J.J. van de Siepkamp, Th.J.A. Rijks,
R.A.M. Joosten en J.M. Verdeuzeldonk
ingezonden: (185 Meeuwen) 3 Vlaanderse Smierels, 97 Italiaanse
Meeuwen, 4 Hamburger Sticke Meeuwen, 4 Akener
Lakschildmeeuwen, 22 Oud Duitse Meeuwen,
10 Afrikaanse Meeuwen, 13 Oud-Oosterse Meeuwen,
16 Satinetten, 6 Blondinetten, 2 Turbits en
8 Barbarisi Meeuwen
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Fraaie ets voor de fraaiste Satinette:
W.C.M. van Zijl met een oude blauwgeschubde doffer, 97 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Blondinette:
J. Verlaat met een jonge blauwgeschubde doffer, 96 pnt.
Fraaie ets voor de fraaiste Turbit:
D. Hamer met een jonge blauwschild zwartgebande duivin, 95 pnt.
(geen lid)
Fraaie ets voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw:
H.A. Zwetselaar met een jonge roodzilver gebande doffer, 96 pnt.
(geen lid)
Bovenstaande wisselprijzen zijn te winnen 3x achtereen of 5x in totaal.
Oorkonde met foto voor fraaiste Satinette
W.C.M. van Zijl met een oude blauwgeschubde doffer, 97 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Blondinette:
J. Verlaat met een jonge blauwgeschubde doffer, 96 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Hamburger Sticke Meeuw:
H.A. Zwetselaar met een jonge roodzilver gebande doffer, 96 pnt.
(geen lid)
89

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Oorkonde met foto voor fraaiste Afrikaanse Meeuw:
H.B. van Deurse met een jonge zwartbonte doffer, 95 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Italiaanse Meeuw:
J. Voncken met een jonge geelzilver gebande doffer, 97 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Akener Lakschildmeeuw:
Comb. Van Dijk met een oude zwarte doffer, 97 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Oud Duitse Meeuw:
J. de Groot met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
(geen lid)
Oorkonde met foto voor fraaiste Oud Oosterse Meeuw:
J.A. Stehouwer met een oude roodgezoomde Satinette doffer, 96 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Barbarisi Meeuw:
M.C. van Uden met een jonge rode doffer, 95 pnt.
Oorkonde met foto voor fraaiste Vlaanderse Smierel:
B. Meurs met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
(geen lid)

15. € 20,- voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen:
J.D. van Doorn en J. Voncken, beide met Italiaanse Meeuwen met
384 punten.
16. € 20,- voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen:
G. de Vries Jr. met 379 pnt.
17. € 10,- voor de fraaiste middensnavelige Meeuw:
J. Voncken met een jonge geelzilver gebande Italiaanse Meeuw,
doffer, 97 pnt.
18. € 10,- voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw:
W.C.M. van Zijl met een oude blauwgeschubde Satinette doffer, 97 pnt.
19. € 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw zwart of dun:
H.B. van Deurse met een jonge zwarte doffer, 95 pnt.
20. € 5,- voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw overige kleuren:
H.B. van Deurse met een jonge zwartbonte doffer, 95 pnt.
21. € 5,- voor de fraaiste Satinette zwart, bruin of dungezoomd:
G. de Vries Jr. met een oude bruingezoomde doffer, 95 pnt.
22. € 5,- voor de fraaiste Satinette witgebande variëteit:
G. de Vries Jr. met een oude bruinzilver witgebande doffer, 96 pnt.
23. € 5,- voor de fraaiste Satinette overige geschubde kleuren (spiegelst.):
W.C.M. van Zijl met een oude blzuwgeschubde doffer, 97 pnt.
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24. € 5,- voor de fraaiste Blondinette zwart, bruin,rood, geel of dungez.:
J. Bruggeling met een jonge zwartgezoomde doffer, 96 pnt.
25. € 5,- voor de fraaiste Blondinette witgebande variëteit: n.t.
26. € 5,- voor de fraaiste Blondinette ov.geschubde kleuren (spiegelst.):
J. Verlaat met een jonge blauwgeschubde doffer, 96 pnt.
27. € 5,- voor de fraaiste Vizor Meeuw: n.t.
28. € 5,- voor de fraaiste Domino Meeuw: n.t.
29. € 5,- voor de fraaiste Turbiteen: n.t.
30. € 5,- voor de fraaiste Anatolische Meeuw: n.t.
31. € 5,- voor de fraaiste Engelse Owl: n.t.
32. € 5,- voor de fraaiste Turbit:
D. Hamer met een jonge blauwschild zwartgebande duivin, 95 pnt.
(geen lid)
33. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer oud:
J.D. van Doorn met een ijskleurig zwartgebande doffer, 96pnt.
34. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer jong:
J. Voncken met een geelzilver gebande doffer, 97 pnt.
35. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw doffer, andere kleur:
J.D van Doorn met een jonge roodzilvergekraste doffer, 96 pnt.
36. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin oud:
T. van Schijndel met een blauw zwartgebande duivin, 96 pnt.
(geen lid)
37. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin jong:
J.D. van Doorn met een blauw zwartgebande duivin, 96 pnt.
38. € 5,- voor de fraaiste Italiaanse Meeuw duivin, andere kleur:
J. Voncken met een oude roodzilver gebande, 96 pnt.
39. € 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw doffer:
Comb. Van Dijk met een oude zwarte doffer, 97 pnt.
40. € 5,- voor de fraaiste Akener Lakschilmeeuw duivin:
Comb. Van Dijk met een jonge zwarte duivin, 96 pnt.
41. € 5,- voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw: n.t.
42. € 5,- voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw: n.t.
43. € 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer:
W.H. Slikboer met een oude geelschild doffer, 96 pnt.
44. € 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin:
J. de Groot met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
(geen lid)
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45. € 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw doffer andere kleur:
G. de Vries Jr. met een oude blauwschild zwartgebande doffer, 96 pnt.
46. € 5,- voor de fraaiste Oud Duitse Meeuw duivin andere kleur:
W.H. Slikboer met een jonge roodschild duivin, 95 pnt.
47. € 5,- voor de fraaiste Hamburger Sticke Meeuw:
H.A. Zwetselaar met een jonge roodzilver gebande doffer, 96 pnt.
(geen lid)
48. € 5,- voor de fraaiste Vlaanderse Smierel:
B. Meurs met een oude blauwschild zwartgebande duivin, 96 pnt.
(geen lid)
49. € 5,- voor de fraaiste Gentse Meeuw: n.t.
50. € 5,- voor de fraaiste Luikse Barbet: n.t.
51. € 5,- voor de fraaiste Barbarisi Meeuw:
M.C. van Uden met een jonge roodschild doffer, 95 pnt.
52. € 5,- voor de fraaiste Oud-Oosterse Meeuw:
J.A. Stehouwer met een oude roodgezoomde Satinette doffer, 96 pnt.
53. Luxe prijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid: n.t.

Tentoonstellingen waarop NBS-Erecertificaten worden uitgeloofd en de
Meeuwenclub districtshow prijzen uitlooft
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 kortsnavelige Meeuwen
€ 5,- voor het fraaiste dier per 15 middensnavelige Meeuwen
Minimum 93 pnt.
West Brabant Show 2 en 3 november 2013 in Sint Willebrord
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden: 20 Italiaanse Meeuwen
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw
doffer, 97 pnt.
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Delta-Show 8 t/m 10 november 2013 in Vlissingen
Keurmeester: G. Adriaanse
Ingezonden: 33 Italiaanse Meeuwen
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude ijskleurig zwartgebande Italiaanse
Meeuw, doffer, 96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude blauwgekraste Italiaanse Meeuw duivin,
96 pnt.

Friesche Sierduiven Club 8 t/m 10 november 2013 in Drachten
Keurmeester: A.P. Visser en J.G.M. Hartman
Ingezonden: 17 Italiaanse Meeuwen, 16 Oud Duitse Meeuwen, 10 Oud
Oosterse Meeuwen (Satinetten) en 12 Oosterse Meeuwen
(Satinetten)
€ 5,- G.C.M. van Duivenvoorde met een jonge ijskleurig zwartgebande
Italiaanse Meeuw doffer, 96 pnt.
(geen lid)
€ 5,- Jelmer de Groot met een oude blauwschild zwartgebande Oud Duitse
Meeuw duivin, 96 pnt.
€ 5,- J. Oord met een oude bruinzilver witgebande Satinet doffer
(Silveret), 96 pnt.
€ 5,- G. de Vries Jr. met een oude bruingezoomde Satinet doffer, 97 pnt.

E.Z.H.S.V.-Show 15 t/m 17 november 2013 in ‘s-Gravenhage
Keurmeesters: M.C. van Uden
Ingezonden: 33 Italiaanse Meeuwen, 6 Oud Oosterse Meeuwen
(Satinetten), 7 Afrikaanse Meeuwen en 8 Oosterse Meeuwen
(Blondinetten)
€ 5,- H.B. van Deursen met een jonge zwarte Afrikaanse Meeuw duivin,
96 pnt.
€ 5,-J. Voncken met een jonge geelzilvergebande Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
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Keistadshow 27 t/m 30 november 2013 in Amersfoort
Keurmeesters: A.P. Visser, G. Adriaanse en A. Brouwers
Ingezonden: 50 Italiaanse Meeuwen, 6 Hamburger Sticke Meeuwen,
20 Oud Duitse Meeuwen en 12 Oud Oosterse Meeuwen
(Satinetten)
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse
Meeuw duivin, 96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergebande Italiaanse Meeuw
doffer, 96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge blauwgekraste Italiaanse Meeuw doffer,
96 pnt.
€ 5,- H.A. van Zwetselaar met een oude ijskleurig zwartgebande Hamburger
Sticke Meeuw, doffer, 96 pnt.
(geen lid)
€ 5,- G. van Mierlo met een oude blauwschild zwartgebande Oud Duitse
Meeuw duivin, 96 pnt.
€ 5,- J.A. Stehouwer met een oude aszilver gezoomde Oud Oosterse
Meeuw, Satinet, doffer, 96 pnt.

Noordshow 8 t/m 11 januari 2014 in Zuidlaren
Keurmeester: K. Nicolaij en J.J. van de Siepkamp
Ingezonden: 37 Italiaanse Meeuwen, 13 Oud Duitse Meeuwen,
14 Oud Oosterse Meeuwen (Satinetten) en
10 Oosterse Meeuwen (Satinetten)
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge ijskleurig zwartgebande Italiaanse
Meeuw, duivin, 96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een jonge roodzilvergebande Italiaanse Meeuw,
doffer, 96 pnt.
€ 5,- J.D. van Doorn met een oude roodzilvergekraste Italiaanse Meeuw,
doffer, 96 pnt.
€ 5,- J. de Groot met een jonge blauwschild zwartgebande Oud Duitse
Meeuw, doffer, 96 pnt.
(geen lid)
==================
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INZENDINGEN van VIERTALLEN op de Clubshow
Champion Show te Nieuwegein – 23- 25 januari 2014
Middensnavelige Meeuwen

Inzender
B. Meurs
Chr. Verdaasdonk
Nettie van Schaijk
T. van Schijndel
J.D. van Doorn
Comb. Hoevelaken
H. ter Harmsel
H. Smedts
Comb. De Geus
W. Martens
J. de Groot
L.C.J.G. van Lierop
J. de Jong
J. Voncken
Rudi Wijnants
Levin Bols
H.A. Zwetselaar
Comb. Van Dijk
W.H. Slikboer
Wilco Soetens
G. de Vries Jr.
D. van der Spek
M.C. van Uden
J.A. Stehouwer
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1-0
jong

0-1
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rang
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x
x
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x
x
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x
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x
x
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x
x
x
96
95
93
x
x
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93
94
93
96
93
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93
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94
94
x
93
95
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376
x
x
x
384
378
x
x
x
379
376
x
x
384
373
378
x
382
378
377
x
x
380
x

7

1
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3
7

1
8
5
2
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3
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Kortsnavelige Meeuwen
1-0

0-1

1-0

0-1

punten

rang

oud

oud

jong

jong

totaal

orde

H.B. van Deursen

x

x

95

95

x

Jef Janssens

x

x

95

93

x

W.C.M. van Zijl
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x

95

94

x

G. de Vries Jr.

96

94

94

95

379

G. Simonis

x

94

x

x

x

J. Bruggeling

94

x

96

93

x

D. Hamer

x

x

93

95

x

J. Verlaat

95

x

96

x

x

Inzender

1

J.D. van Doorn en J. Voncken zijn bij de middensnavelige Meeuwen
met een gedeelde 1e plaats – met ieder 384 punten –
winnaar geworden.
24 inzenders hadden totaal 161 middensnavelige Meeuwen ingezonden !
Bij de 34 kortsnavelige Meeuwen, ingezonden door 8 inzenders,
G. de Vries Jr. winnaar met 379 punten geworden
Allen van harte gefeliciteerd !
G. de Vries Jr.
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Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2014/2015

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 club show op 15 en
16/11/2014 te Turnhout.
1. Een foto met vermelding “clubkampioen 2014”
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.

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt tevens volgende geldprijzen voor
haar leden die in orde zijn met het lidgeld op moment van de wedstrijd.
€ 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten;
€ 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.
Op volgende shows:
• West-Vlaanderen: Angoraclub te Brugge;
• Oost-Vlaanderen : Werk van den Akker – Land van Aalst;
• Limburg: De Rasduif te Houthalen;
• Brabant: De Pajottenlanders te Affligem;
• Nationale Wedstrijden op 16, 17 en 18/01/2015.
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Ereprijzenlijst seizoen 2013 / 2014
Clubshow bij de Champion Show (NBS Bondsshow)
6200. € 10,00 voor de fraaiste middensnavelige Meeuw
6201. € 10,00 voor de fraaiste kortsnavelige Meeuw
6202. € 20,00 voor het fraaiste viertal kortsnavelige Meeuwen
6203. € 20,00 voor het fraaiste viertal middensnavelige Meeuwen
6204. Oorkonde voor het fraaiste dier van een jeugdlid
Prijzen bij minimaal 3 dieren per ras:
6205. Oorkonde + € 5,00 + ets* voor de fraaiste Afrikaanse Meeuw
6206. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Akener Lakschildmeeuw
6207. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Anatolische Meeuw
6208. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Barbarisi Meeuw
6209. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Dominomeeuw
6210. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Duitse Kleurstaartmeeuw
6211. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Duitse Schildmeeuw
6212. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Engelse Owl
6213. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Gentse Meeuw
6214. Oorkonde + € 5,00 + ets* voor de fraaiste Hamb. Stickenmeeuw
6215. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Italiaanse Meeuw
6216. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Luikse Barbet
6217. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Luikse Meeuw
6218. Oorkonde + € 5,00 + ets* voor de fraaiste O. Meeuw Blondinette
6219. Oorkonde + € 5,00 + ets* voor de fraaiste O. Meeuw Satinette
6220. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Oosterse Meeuw Vizor
6221. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Oudduitse Meeuw
6222. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Oudoosterse Meeuw
6223. Oorkonde + € 5,00 + ets* voor de fraaiste Turbit
6224. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Turbiteen
6225. Oorkonde + € 5,00 voor de fraaiste Vlaanderse Smierel
*) Bovenstaande etsen zijn te winnen 3x achtereen of 5x totaal
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Extra prijzen bij meer dan 15 dieren per clubras:
6226. € 5,00 voor de fraaiste van het ras, ander geslacht dan de
winnaar
Extra prijzen bij meer dan 25 dieren per clubras:
6227. € 5,00 voor de fraaiste van het ras, doffer andere kleur dan de
winnaar
6228. € 5,00 voor de fraaiste van het ras, duivin andere kleur dan de
winnaar
Extra prijzen bij meer dan 40 dieren per clubras:
6229. € 5,00 voor de fraaiste van het ras, doffer,
andere leeftijd (jong/oud) dan de winnaar
6230. € 5,00 voor de fraaiste van het ras, duivin,
andere leeftijd (jong/oud) dan de winnaar

Prijzenschema voor alle tentoonstellingen waar
NBS certificaten worden uitgeloofd
6231. € 5,00 fraaiste dier per 15 kortsnavelige meeuwen
6232. € 5,00 fraaiste dier per 15 middensnavelige meeuwen

Voor alle prijzen geldt dat deze te winnen zijn met een minimum predicaat
van 93 punten. Prijzen alleen te winnen door leden van de Meeuwenclub
en de Vlaamse Meeuwduivenclub (Clubshow) onder voorwaarde dat de
contributie op het moment van de clubshow is voldaan.
Prijzen welke na 2 jaar niet zijn afgehaald, vervallen aan de club.
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Ledenlijst Meeuwduivenclub België 2014
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

BOGAERTS Edward

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

BRABANT Pieter

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

BREYNAERT Rudy

Neerstraat 46
Oud Holl. Meeuw
9506 Idegem
Oud Duitse Meeuw
e: rudybreynaert.delvoy@outlook.com

BRUYNDONCX Felix

De Lunden 37
Antwerpse Smierel
2170 Merksem
t: 03/646.61.10
e: felix.bruyndoncx@telenet.be

CAMPO Guy

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

CLOOSTERMANS Henri

Coolhemveldstraat 5
Italiaanse Meeuw
2870 Puurs
t: 03/889.24.62
e: henricloostermans@skynet.be

Luikse Meeuw
Luikse Barbet
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COPPENS Freddy

Ternatsestraat 86
1790 Essene
t: 02/5822024

Oud Duitse Meeuw

CORNELISSEN Paul

Verenigingstraat 25
3010 Kessel-Lo
t: 016/25.88.31

Vlaanderse Smierel

CUYVERS Louis

Larumseweg 56
Gentse Meeuw
2440 Geel
Vlaanderse Smierel
t: 0478/461380
Antwerpse Smierel
e: lodewijk.cuyvers@telenet.be

DAVIDSE Leunis

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

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

Sallemeulekouter 55
9820 Merelbeke
t: 09/221.36.56

Vlaanderse Smierel
Luikse Barbet
Gentse Meeuw

DE VUYST William

Bellebargie 51
9950 Waarschoot
t: 09/357.31.34

Vlaanderse Smierel

DEGLEIN Jean

Tongersesteenweg 312
3840 Borgloon
t: 012/741795

Satinet
Blondinet

DREESEN Henri

Romeinse Dijk 76
3910 Neerpelt
t: 011/64.95.35

Italiaanse Meeuw

ENGELS Björn

Brugstraat 56
Italiaanse Meeuw
9880 Aalter
tel.: 09/374.07.03
e: goedelevandurme@hotmail.com
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Vlaanderse Smierel

HASSELMAN Free

Koning Boudewijnlaan 2
Vlaanderse Smierel
9170 Sint-Pauwels
Figurita meeuw
t: 03/779.91.92
e : freehasselman@hotmail.com

JACOBS Jan

Zonneken 10
9100 Sint-Niklaas
t: 03/777.75.61

JACQUET Francis

rue de Géronsart 38
Vlaanderse Smierel
5100 Jambes
Akener Laksch. M.
e: Linda-dachelet@hotmail.com Oud Duitse Meeuw

JANSSENS Jef

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

Blondinet

JANSSENS Karel

Emiel Verreestraat 15
2300 Turnhout
t: 014/420132

Afrikaanse Meeuw
Satinet
Blondinet

KERKHOFS Luc

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

KIELICH Ivan

Sint-Truidersteenweg 131
3700 Tongeren
t: 0475/430226
e: yvankielich@hotmail.com

Italiaanse Meeuw

KOK Bertus

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

Oud Holl. Meeuw

KOOIMAN Pieter

Reygerskreek 27
NL 4585 AP Hengstdijk

Vlaanderse Smierel

Satinet
Blondinet
Vizor
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LAWARREE Guy

rue de l' école 14
4920 Aywaille
t: 04/384.56.77
e: guylawarree@gmail.com

Satinet
Blondinet

MARTENS Jos

Rubenslaan 8
3590 Diepenbeek
t: 011/32 49 96

Oud Oost. Meeuw

NEVEN Yves

Ekkerput 56
3520 Zonhoven
t: 0496/58.01.37
e: neven.yves@gmail.com

Oud Duitse Meeuw

PARIDAEN Peter

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_sadaune@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: janspaepen@msn.com

Vlaanderse Smierel
Antwerpse Smierel

STEPPE Luc

Kattestraat 82
9402 Okegem
t: 0478/52 45 02
e: luc.steppe@telenet.be

Luikse Barbet
Luikse Meeuw
Vlaanderse Smierel
Oud Holl. Meeuw

STRUYF Roger

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

Gentse Meeuw
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VAN CAMP Jozef

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

VAN DEN BOGAERT Roland Torenvenstraat 31
Antwerpse Smierel
2560 Kessel
t: 03/4808834
e: roland.vandenbogaert@skynet.be
VAN DROOGENBROECK Lars Opgeëistenstraat 48
Luikse Meeuw
9470 Denderleeuw
t: 0477/482071
e: lars.vandroogenbroeck@skynet.be
VAN KERCKHOVEN Conny

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

VAN STEEN Sven

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

Oud Oost. Meeuw
Vizor

VAN UDEN Martin

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

Vlaanderse Smierel
Barbarisi Meeuw

VIAENE Jef

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

Satinet

WERKHOVEN Theo

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

Satinet
Antwerpse Smierel

==================
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Ledenlijst Meeuwenclub Nederland per 1 augustus 2014

A.S.M. van Apeldoorn

Nocturnestraat 174
2553 TN Den Haag
t: 06-51214962
e: frapel@ziggo.nl

Akener Lak.Meeuw

Werner Assmus

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

H. van Beek

Akerdijk 104
1175 LJ Lijnden
t: 06-23032115

Oud Duitse Meeuw

H. Bergman

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

Oud Duitse Meeuw

A.J. Beugelink

Prieswijk 67
7916 RP Elim
t: 06 - 12860676

Satinette
Blondinette

Edward Bogaerts

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

A. Bood

Zeilenmakersstraat 2
1551 AA Westzaan
tel: 075 - 6214075

H. van der Breggen

Pijlkruidstraat 4
2651 MR Berkel en Rodenrijs
t: 06-10977433
e: neeltje1964@hotmail.nl

Italiaanse Meeuw
Oud Dld. Meeuw
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Jos Bruggeling

Middelbroekweg 116
2675 KH Honselersdijk
t: 0174 – 620935
e: jbruggeling@kpnmail.nl

Feijzi Ciplak

Fultonplein 5
Blondinette
5621 EV Eindhoven
Satinette
t: 06 – 14906222 / 0348-745224

H. van Deursen

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

D.C.J. van Doorn

Boslaan 129
3904 KG Veenendaal
t: 06 - 21630205
e: dvan_doorn@hotmail.com

J.D. van Doorn

Burg. Baaslaan 21
4333 LJ Middelburg
corresp.: Postbus 253
4330 AG Middelburg
t: 0118 - 636309
e: jdvandoorn@zeelandnet.nl

Italiaanse Meeuw

R. van Dijk

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

Oud Duitse Meeuw
Akener Lak.Meeuw

W.F.F. van Dijk

Tulpstraat 9
3442 BK Woerden
t: 0348 – 419159

Oud Duitse Meeuw

M.P.H. van Esch

Anemoon 1
5071 GP Udenhout
t: 013 - 4684533

J. de Groot

Dopheide 34
Italiaanse Meeuw
8471 VG Wolvega
Oud Dld. Meeuw
t: 06-22656661
e: jalmerdegroot@hotmail.com
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Blondinette
Satinette

Afrikaanse Meeuw

J.G.M. Hartman

Heilige Staf 6802
6601 SW Wijchen
t: 026 - 3255288

B. Hendriks

Doolandweg 41
5531 PL Bladel
t: 0497 – 387808

Italiaanse Meeuw

G. Hoornveld

Amelandlaan 39
8443 BV Heerenveen
t: 0513 - 631742

Italiaanse Meeuw

T. Hummel

Zandlaan 26
7833 LA Nieuw Amsterdam
t: 0591 - 551086

Akener Lak.Meeuw

J.J. Jacobs

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

Satinette
Blondinette
Vizor

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
Italiaanse Meeuw

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 Meeuw
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M.C. Konings

Edisonstraat 20
4702 NC Roosendaal
t: 0165 - 544370

L.C.J.G. van Lierop

Blake Beemd 6
6027 NW Soerendonk
t: 0495 – 591884
e: leo.van.lierop@hetnet.nl

Italiaanse Meeuw

W. Martens

De Flinten 20
7958 RZ Koekange
t: 0522 - 442284

Italiaanse Meeuw
Oud Duitse Meeuw

J. Meeks

Willem I straat 17
6127 BP Grevenbicht
t: 046 - 4857839

H. Mertens

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

Satinette
Blondinette

G. van Mierlo

Polstraat 11
6942 VK Didam
t: 0316 - 224387

Oud Duitse Meeuw

Kl. Nicolaij

Nonnestrjitte 2
8711 CP Workum
t: 0515 - 541971

P. van Offeren

Kanaaldijk 24
9493 TE De Punt
t: 06 – 30156676
e: p.vanofferen@xs4all.nl

Blondinette

J. Oord

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

Oud Oost. Meeuw

R. Oving

Kooiweg 5
9761 QJ Eelde

Oud Duitse Meeuw
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T.J.A. Rijks

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

Satinette
Blondinette

mw. A. Schalen-Schonewille De Aak 138
7701 LD Dedemsvaart
t: 0523-616622 / 06-10215347

Oud Dld. Meeuw

Nick Schalen
jeugdlid

De Aak 138
7701 LD Dedemsvaart
t: 0523-616622

Oud Dld. Meeuw

C.J.M. Scheenaart

Einsteinstraat 79
1433 BD Kudelstaart
t: 0464 – 529786

Satinette
Blondinette
Oud Duitse Meeuw

J.J. van de Siepkamp

Violier 9
3434 HE Nieuwegein
t: 030 – 6064308
e: brunner.jouke@kpnmail.nl

G. Simonis

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

Satinette

W.H. Slikboer

Stationsweg 82
2991 CN Barendrecht
t: 06 - 22282643

Oud Duitse Meeuw

H. Smeets

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

Blondinette

W. Soeteman

Rijksstraatweg 101
7231 AD Warnsveld
t: 0575 - 522250

Oud Duitse Meeuw

D. van der Spek

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

Akener Lak.Meeuw
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J.A. Stehouwer

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

Oud Oost. Meeuw

Franz Thomas

Bosberg 58
6464 HG Kerkrade
t: 045 - 5451984

Oud Duitse Meeuw

M. Treffers

Heemraadstraat 36
5165 VW Waspik
t: 0416 - 313038
e: mbtreffers@home.nl

Martin van Uden

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

Vlaanderse Smierel
Barbarisi Meeuw

C. Veenvliet

De Delle 83
7609 CE Almelo
t: 0546 - 814000

Satinette

C.A.M. Verdaasdonk

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

Italiaanse Meeuw

J.M. Verdeuzeldonk

Hoofdstraat 10 B
5808 AT Oirlo
t: 0478-571957
e: johanv1@live.nl

Satinette
Blondinette

J. Verlaat

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

J. Voncken

Elkenraderweg 9
6321 BK Wijlre
t: 043 - 4503189
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Italiaanse Meeuw

Roger Voncken

Pleistraat 18
6369 AJ Simpelveld
t: 045-5445733

Italiaanse Meeuw

G. de Vries Jr.

Goutumerdijk 20
9084 AE Goutum
t: 058 – 2883391
e: g.vriesjunior@chello.nl

Satinette
Oud Duitse Meeuw

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@caiway.nl

Satinette

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