Figurita Nieuws
Even omkijken naar het verenigingsjaar 2010
Het is altijd goed om als voorbereiding op de jaarvergadering de toekomst te overdenken maar ook even
terug te kijken naar het afgelopen verenigingsjaar. Het jaar 2010 was zeker geen slecht jaar voor ons
clubras en voor de club zelf.
Op alle grote show‟s waren Figurita‟s aanwezig met als absolute topper de Keistadshow waar honderd
Spaanse schonen waren ingezonden. Niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit lijkt het goed te gaan.
Meerdere malen is het afgelopen jaar en door verschillende fokkers 97 punten behaald, deze winnaars
nogmaals van harte gefeliciteerd.
Deze hoge predikaten vielen tot nu toe eigenlijk alleen maar bij de witten maar dit jaar bereikte ook een
zwarte deze hoge score. Op de EE-show in Welver werd een zwarte Figurita van Henk Sauerbreij
Europameister, applaus voor deze doorzetter!.
Het deelnemen aan een europees gebeuren is een goede zaak omdat het de ontwikkeling van het ras
binnen Europa op één lijn houdt. Of de opzet van de EE-show in Welver dit doel bereikt heeft betwijfelen
we, meer hierover lees u in een verslag verderop in dit Figurita nieuws.
Het aantal clubleden en fokkers is stabiel, jaarlijks vallen er een paar af maar ook jaarlijks melden zich
nieuwe leden. De bereidheid om deze
nieuwe fokkers te steunen met goed
materiaal is gelukkig nog steeds in
ruime mate binnen de club aanwezig.
Dit maakt „onze‟ club tot een groep
liefhebbers die gezamenlijk maar één
doel kennen: het fokken en verbeteren
van onze Spaanse schone.
De deelname aan onze clubactiviteiten
blijft gelukkig goed. Hert bestuur zoekt
voor deze twee vast dagen naar nieuwe
ideeën over de invulling. Mocht u
wensen hebben laat ze dan eens horen.
Promotioneel hebben we ons weer laten
zien op alle groet Show‟s in Nederland
maar ook op de duivenbeurs in Houten
waren we weer aanwezig, hoe dit verlopen is leest in in een verslag van Ahrend Zoutenbier.
Voor de invulling van het Figuritanieuws kreeg de redactie dit jaar als response op de oproep van vorig
jaar gelukkig de nodige kopij aangeleverd, mensen dank hiervoor!
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De Club

De activiteiten van de FCN in
het verenigingsjaar 2011/2012

De algemene gegevens van de FCN

Opgericht
De Figurita Club Nederland is opgericht op
19 november 2000

Jaarvergadering:
zaterdag 28 mei in het clubgebouw van AKV in Amersfoort

Doel
De Figurita Club Nederland heeft tot doel het promoten en in stand
houden van de Figurita Valenciana.

Clubdag:
zondag 2 oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag
Prijzenschema Clubdag
Een oorkonde voor de beste vijf jonge duiven van de clubdag

Voorzitter
Roy Arbeider, Saltshof 2866, 6604 GH Wijchen
Tel.: 024-6452322, rarbeider@trommelduif.nl

Clubshow:
26 t/m 28 januari 2012, Championshow in Houten

Secretaris
Aad Rijs, Ganzert 14, 4031 KC Ingen
Tel.: 0344-693097, aad.en.ineke.rijs@planet.nl

Prijzenschema Clubshow
1) Figurita beeldje voor de fraaiste Figurita
2) Oorkonde fraaiste Figurita kaalbenig wit
3) Oorkonde fraaiste Figurita kaalbenig geband
4) Oorkonde fraaiste Figurita kaalbenig in de enkelkleurigen
5) Oorkonde voor de fraaiste Figurita kaalbenig (andere kleur
of tekening dan 2 t/m 5)
6) Oorkonde voor de fraaiste Figurita bekoust
7) Beker voor de fraaiste Figurita van een jeugdlid

Penningmeester
Pauline v.d. Lans, JC Bloemstraat 10, 2548 NA Den Haag
Tel.: 0174 - 414141, pauline@lans-grond.nl
Commissaris
Arend Zoutenbier, Mennickstraat 22, 2583 BR Scheveningen
Tel.: 070-3553478, flicka@telfort.nl

Districtshows:
Peelhorstshow, Keistadshow, Oneto, EZHSV, Noordshow

Commissaris
Jouke v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel: 030-6064308, brunner@casema.nl

Prijzenschema Districtshows
van 2 t/m 9 duiven
1) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester
2) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester

Vergaderingen
Een keer per jaar een algemene ledenvergadering tevens
jaarvergadering in de maand juni of juli.
Een keer per jaar een korte ledenvergadering op de clubdag in
oktober.

van 10 t/m 25 duiven:
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester
3) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester

Clubshows, districtshows en clubdag
De clubshow zal ieder jaar worden ondergebracht op een grote
landelijke show. In de jaarvergadering voorafgaande aan het
showseizoen worden de locaties voor de club- en districtshows i.o.v
met de leden bepaald.

vanaf 25 duiven:
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) € 5,- ter vrije beschikking keurmeester
3) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester
4) € 2,50 ter vrije beschikking keurmeester
Minimaal predikaat 93. Prijzen zijn alleen te winnen door
leden.

Rekeningnummers en KvK
Rekeningnr.1583 87 708 t.n.v. penningmeester FCN te
Den Haag. Aangesloten bij de Kamer van Koophandel
Haaglanden onder nummer: 27198222.
Contributie en vormen van lidmaatschap
Gewone leden: € 15,00 per jaar
Jeugdleden: € 10,00 per jaar
Donateurs: € 10,00 per jaar

Prijzenschema overige open shows, provinciale en nationale
tentoonstellingen:
€ 5,00 voor de beste Figurita, deze Prijs is alleen te
winnen door een FCN lid en een minimum van
15 werkelijk ingezonden Figurita's.
Het behaalde predikaat is 93 pnt. of hoger

Internet en E-mail
We zijn met de FCN aanwezig op het web op
www.figurita.nl. U kunt ons bereiken op onze privé emailadressen
zoals eerder genoemd of via de contact-link op onze website
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Duiven Lief en Leed
Jongdierendag(Jaarvergadering) 2010. Ik had enkele veelbelovende duifjes en een zeer bijzondere
geelzilver gebande duivin. De week daarna gingen er een paar jonge duiven dood in het nest en ook net
gespeende duifjes,. Niets alarmerends daar er elk jaar wel enkele jongen dood gaan was er voor mij nog
niets om verontrust te zijn. De natuur doet vaak zijn werk op onbarmhartige wijze en selecteert zelf wat
haar goeddunkt.
Op een gegeven moment viel mij op dat er meer duiven magere Hein bezochten dan normaal en dat bracht
mij in een staat van lichte achterdocht.
Ik heb toen al mijn dieren onderzocht op
het geel. Bij sommige diertjes ontdekte
ik wat lichte aanslag in de bek en
dientengevolge heb ik allen een
geelkuur gegeven. Maar het gedrag van
mijn duiven beviel mij niet. Ze dronken
veel meer dan normaal en ze werden op
een heel vreemde manier schuw; alsof
ze mij niet goed konden zien. Als ik het
hok binnen kwam raakten ze in paniek
en als ik goed keek zag ik ze ook met
hun vleugels trillen alsof ze een vorm
van de ziekte van Parkinson hadden. Ze
werden ontzettend lenig in de nek en
konden er de meest fantasievolle krullen
inleggen. Als je het hok binnenkwam
dan gingen ze als een soort grondrollers
pirouettes maken wat de nodige acrobatische lenigheid vereiste. Er waren duiven bij die door
coördinatieverlies niet meer konden vliegen en zich op de grond stortten. Elke ochtend voor het voeren
kon ik dode duiven rapen. Eerst de jongen maar later ook de anderen. Ik hield geen koppel meer compleet
en koppels die veelbelovende jongen hadden voortgebracht verdwenen vaak ook in duplo. Bijna alles wat
ik de laatste jaren heb opgebouwd heeft het niet overleefd. Ik stond 's morgens met tranen in mijn ogen in
de kooi. Dit was “too much”. U begrijpt het wel. Hier was geen sprake meer van het Geel maar van een
uitbraak van het Paramyxovirus(PMV-1). De meeste uitbraken van paramyxo komen voor in het najaar,
met name in de maanden september, oktober en november.
Dit verwacht je niet in juni! Het ziektepercentage in het hok kan oplopen tot 100%. Het percentage sterfte
blijft meestal beperkt tot 5%.(dierenarts Jo Wijndaele Erpe-Mere) Nou, mooi niet! Ik ben 75 % van mijn
dieren kwijtgeraakt!
Wat nu. Naar de dierenarts en het residu van jaren fokplezier als de wiedeweerga vaccineren. Rijkelijk
laat, maar toch! Wat na twee weken nog leefde en geen verschijnselen meer vertoonde heb ik nog over.
Een drama om mee verder te fokken. De eigenschappen die elkaar aanvulden werden eigenschappen die
elkaar in de weg zaten omdat ik niets meer te kiezen had. Ten einde raad wat fokkers gemaild en op de
fokkersdag mijn nood geklaagd. Dan wordt nog maar eens bevestigd wat voor vriendenclub de Figurita
liefhebbers club eigenlijk is. Van alle kanten kreeg ik hulp aangeboden en ik ben inmiddels in hoopvolle
afwachting wat de nieuwe koppels voor nageslacht zullen gaan brengen. Ik wil een ieder bedanken die mij
geholpen heeft met veelbelovend nieuw materiaal. Ik ben jullie zeer erkentelijk.
Ik heb in Leerdam ook nog wat koppels aangeschaft in rood dus de regenboog komt aardig op kleur.
Als je op de shows qua showprestaties niet zo veel te zoeken hebt omdat je duiven door het paramyxo
virus bijna zijn uitgeroeid word je ook weer duidelijk gewaar wat die beestjes voor je betekenen en hoe je
kunt genieten van hun gedrag. Door omstandigheden had ik veel te late jongen op het hok.
Hoe prachtig is het als je zo'n pieper ziet stoeien met een peulvrucht die zeker twintig keer wegrolt
voordat hij hem binnen weet te krijgen.
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Een week later blijkt het niet de minste moeite te hebben met die zelfde peulvrucht. Hoe prachtig is het
niet als de jongen na zes weken met klapperende vleugels net zo lang piepend lopen te schooien tot ze
uiteindelijk hun zin krijgen en volgepompt worden met inderhaast opgekotst voer. Die jongen hebben
vaak niet in de gaten dat ze door hun eigen geklapper het voeren haast onmogelijk maken en het voerende
ouderdier van zich afslaan. Wat ik nog steeds vertederend vind en waar ik enorm van kan genieten: al dat
jonge grut buiten in de volière naast elkaar leunend op een elleboog vredelievend en ogenknipperend
genietend van de zon! Ze liggen dan gewoon te groeien en gezond te wezen. Twee tellen later jagen ze
elkaar van de stok af en gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet. Bij ons heet dat een bi-polaire stoornis!
Het geven van een bad en dan onder het genot van een bakkie of een glaasje toekijken hoe ze elkaar nat
spetteren en soms elk plekje in het water bevechten is minimaal goed voor een glimlach.
Dan is het helemaal zo belangrijk niet meer wat de keurmeester van jouw duiven vindt.
Zo is de hobby uiteindelijk ook begonnen. Laten we dat vooral niet vergeten. Laat je hobby niet vergallen
omdat je duiven er een keer niet zo goed vanaf lijken te komen. Dan worden volwassen mensen gelijk
kleine kinderen. Fokkers zijn soms net keurmeesters die er idem als de liefhebbers goed naast kunnen
zitten. Uiteindelijk is dat maar bijzaak. Luister naar het archaïsch geluid van het koeren en geniet daarvan.
Wie het kleine niet eert.........!
Ik reken mij tot de blije fokkers. Sluit je aan!
Peter Bodifée

Publicatie Standaard Commissie
De jongste aanpassingen door de Standaard Commissie van de NBS
*Publicatie NBS-Standaardcommissie 2010 *
De NBS heeft besloten tot erkenning van de volgende rassen en kleurslagen en vernieuwing en/of
wijziging van de onderstaande standaards c.q. standaarddelen.
Figurita Meeuw
Kleurslagen_ toevoegen: dominant rood en dominant geel
Namens de NBS Standaardcommissie
J.H. Schipper, secretaris

De Europaschau für Iberische Taubenrassen in Welver
November 2010 werd er in Welver twee weken voor onze eigen clubshow een Europashow voor Spaanse
rassen georganiseerd. Welver is vanuit Nederland goed te bereiken als je bereid bent een tweetal uurtjes in
de auto te zitten!
Op onze clubdag bleek dat een viertal leden wel zin hadden in deze Europese uitdaging en dus werden er
in totaal 25 Figurita's vanuit Nederland ingeschreven. Het transport van de duiven naar Welver was een
uitdaging die Jan Brouwer voor de club wilde invullen. Op de inkooidag was het beestachtig slecht weer,
de regen viel met bakken en ik hield mijn hart vast, Jan zag het echter nog steeds zitten.
Rond drie uur 's middags bracht ik de duiven van Roy en Harrie en die van mijzelf naar Emst en trof daar
Henk Sauerbreij al aan de koffie aan. Na een kwartiertje keuvelen zijn Henk en ik ieder voor zich weer
naar huis gereden en Jan startte zijn barre tocht naar Welver. Ik was benieuwd hoe de reis zou gaan, Jan
bleek de klus probleemloos geklaard te hebben. De andere dag had ik een mailtje van hem waarin stond
dat alles gelukt was en dat hij inschatte dat de duiven van Roy en Harrie en die van mij het beter zouden
doen dan die van Henk en hem. Deze inschatting zou 'niet helemaal' juist blijken!
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Zondagmorgen vroeg in Tiel Siep opgepikt en al babbelend over duiven en natuurlijk nog meer duiven
naar Duitsland getoerd. De locatie werd dankzij onze elektronische Truus probleemloos gevonden. De hal
huisvestte zo'n duizend dieren verdeeld over duiven en kippen en was daarmee kompleet gevuld. In de
groep duiven voerden de Spaanse rassen de lijst aan.
De 160 Figurita's bleken tot onze verbazing gekeurd
te zijn door twee Duitse keurmeesters die beslist
geen specialist zijn op ons clubras. Dit laatste was
helaas goed te zien aan de opmerkingen op de kaart
en de klassering. Dit zou eigenlijk niet moeten
kunnen op een Europashow!!!! Ook de door de EE
toe te kennen ereprijzen heb ik niet kunnen
ontdekken, dit alles zet mij wel aan het denken over
de echtheid van dit Europese gebeuren.
Samen met Siep langs de kooien stelde wij vast dat
bij (te) veel Figurita's op de kaart stond dat de borst
breder moest en de voorkop gevulder. De dieren
waarbij de borstbreedte niet vermeld was waren dusdanig breed dat de vleugelboegen in de
borstbevedering wegvielen. Er was daarmee geen sprake van losstaande vleugels, iets wat het Duitse
standaardbeeld wat toch duidelijk bovenop de kooien stond wel laat zien.
De bredere voorkoppen tonen ronder en laten weinig hoeking zien en ook dit is iets wat wij niet willen
maar deze Duitse keurders blijkbaar mooi vinden.
Halverwege de rij verzuchte Siep dat ze korte beentjes en korte nekkies hier blijkbaar erg mooi vinden.
Kortom een ander type duif dan wij graag zien scoorde hier veel punten.
In kleuren zien we vrijwel hetzelfde beeld als wat wij in Nederland gewent zijn, veel blauwzwartgebande,
zwarten en roodzilvers dus. Geelzilver en
blauwzilver is ook hier dun gezaaid en in eenkleurig
geel was ik de enige inzender. Voor ons zeer
aantrekkelijk was de groep roodschimmels, deze
kleur in in Duitsland nog niet erkend en hierin zaten
toch een paar mooie Figurita's! De allermooiste in
onze ogen scoorde 93 punten, dit dier liet kop,
wam, type en stand zien maar was volgens de
keurmeester te smal in de borst. We hebben een
poging gedaan dit dier van de eigenaar over te
nemen wat helaas niet lukte. We hebben er wel een
goed contact voor 2011 aan over gehouden omdat
deze fokker in zijn nopjes was met het gegeven dat
het beeld wat hij van een goede Figurita had
blijkbaar 100% overeenstemde met die gekke
Hollanders.
Bekouste Figurita's lijken in Duistland nog
zeldzamer dan in Nederland, hier zaten twee witte
bekouste uit Nederland en één zwart Duits dier.
Tuusen de kaalbenige zat nog eenfraaie blauw
zwartgebande bekouste.
Ondanks de wat afwijkende keuring scoorde de
Nederlanders goed, Henk Sauerbreij wist zelfs 97
punten!!!! te halen met een zwarte en werd
vervolgens Eurpameister. Henk helemaal in zijn
nopjes maar wat dan weer jammer is, is dat de
bijbehorende ereprijzen nog aanwezig waren en dus
niet werden uitgereikt.
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Marc Brincwirth heeft beloofd dat hij de ereband op zal sturen en we gaan hem aan deze belofte houden.
(In maart 2011 zij na het nodige e-mailtjes, ergernis en gezeur eindelijk de bleoofde vanen ontvangen)
De scores waren als volgt:
Kleur
wit
wit
wit
wit
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Geel
Geel
Geel
Blauw zwartgeband
Blauw zwartgeband
Blauw zwartgeband
Blauw zwartgeband
Blauwschimmel
Blauwschimmel
wit Bekoust
wit Bekoust

Geslacht
Man jong
Man oud
Vrouw jong
Vrouw oud
Man jong
Man jong
Man jong
Man jong
Man oud
Vrouw jong
Vrouw jong
Vrouw jong
Vrouw jong
Vrouw oud
Man jong
Man oud
Vrouw jong
Man jong
Man jong
Vrouw jong
Vrouw oud
Vrouw jong
Vrouw jong
Man jong
Vrouw jong

Inzender
Aad Rijs
Aad Rijs
Aad Rijs
Aad Rijs
Henk Sauerbreij
Henk Sauerbreij
Jan Brouwer
Jan Brouwer
Jan Brouwer
Henk Sauerbreij
Henk Sauerbreij
Jan Brouwer
Jan Brouwer
Jan Brouwer
Aad Rijs
Aad Rijs
Aad Rijs
Com. Arbeider
Com. Arbeider
Com. Arbeider
Com. Arbeider
Com. Arbeider
Com. Arbeider
Aad Rijs
Aad Rijs

Punten
96
95
95
94
97
95
94
94
96
95
91
92
93
94
95
94
94
94
93
96
94
94
95
95
94

Verslag van mijn keuring op de Keistadshow, het tweede lustrum van de FCN
Er waren 99 Figurita`s ingezonden en daar heeft onze onvolprezen secretaris er één bij gedaan zodat het
totaal op precies honderd Figurita`s kwam te staan. Dit vind ik een geweldige prestatie van de inzenders
en bedank hierbij iedereen die mee geholpen heeft om deze prestatie te leveren.
Zoals gewoonlijk was Nel mijn schrijfster en begonnen we opgewekt aan de keuring. Bij de oude witte
doffers kon de eerste van Piet Swaans meer
halslengte en betere halsdracht tonen en bij de doffer
van Aad Stout moest de snavel iets beter bijgewerkt
worden. De meeste opmerkingen was toch wel dat
de koppen iets markanter konden en de oograndjes
iets beter omsloten. De beste oude witte doffer was
van Aad Rijs met 95 punten.
Er waren maar drie oude witte duivinnen
ingezonden die niet echt konden imponeren.
Bij de jonge witte doffers zat de winnaar van mijn
keuring, een fraai dier met als kleine wens nog iets
meer halslengte, maar met de gewenste halsdracht,
kopbelijningen, keelwam en snavelinplanting.
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Deze doffer was van Pauline van der Lans en behaalde het NBS Erecertificaat met 97 punten. De doffer
van Martijn Driessen moest niet forser en de oograndjes moesten beter omsloten. De meeste opmerkingen
waren ook nu weer vaster in stand, meer wam en markanter in kop en snavel beter meelopen met de
voorhoofdslijn. Ook de halsdracht was een aandacht punt. Bij de jonge duivinnen waren de 96 punten
voor Aad 1e en Pauline 2e. De winnende duif van de SZN liet het hier in de stand zitten en kwam geloof ik
niet verder dan 95 punten. Zo zie je maar hoe belangrijk het moment van keuren is en hoe de duif zich
presenteert tijdens de keuring. De duivin in kooi 912 van Arend was een fraai dier, maar de showconditie
kon iets beter(ook dit telt mee). De duivin in kooi 915 van Pauline kon wat korter in achterpartij en in hals
wat karakteristieker. De duivin van Toon Ossendrijver was erg onrustig en toonde zich van geen kant en
moest markanter in voorkop.
In zwart waren alleen jonge dieren ingezonden. Bij de vijf doffers waren de meeste opmerkingen dat ze in
kop iets markanter konden en bij een enkele moest de showconditie beter. Henk Sauerbreij behaalde twee
keer 96 punten bij de duivinnen. Dieren met een fraai type en zeer goede kop- en snavel belijning en een
hele fraaie kleur. Ook met de keelwammen was het dik voor elkaar. Verder nog 95 punten voor P.
Schreuder.
Ook bij blauw zwartgeband alleen jonge dieren.
Combinatie Arbeider en Peter Bodifee haalde bij de
doffers beide 96 punten met de 1e 96 voor Peter.
Vogels met een fraai type, vaste stand en zeer goede
markanten koppen en een goede snavel inplanting.
De jonge duivin van Freek van Vliet was erg onrustig
en was moeilijk in stand te krijgen. De duivin van
Toon moest markanter in kop en was wat lang in
achterpartij, Peter haalde weer 96. De laatste in de rij
van blauw zwartgebande van de Comb. Arbeider
moest markanter in kop en de wam wat voller
Bij de rode was ik wat erg scheutig met een predikaat
wat betreft de kleur van een jonge doffer. Deze was
van type zeer goed, maar was in kleur te blauw. Ik
werd hier terecht op gewezen, want de kleur is ook een belangrijk onderdeel van de beoordeling. Aad
showde een hele fraaie jonge doffer met een fraaie markante kop en een fraaie kleur. De jonge duivin van
Aad Stout had een fraai type, maar liet het in de stand zitten, waardoor ze niet hoger dan 94 punten kwam.
De oude gele doffer van Aad Stout moest vaster in stand en markanter in voorkop. De oude duivin van
van Duivenvoorde had een fraai type , maar kon iets markanter in voorkop. De jonge doffer van Arend
Zoutebier moest iets intensiever in kleur, maar was verder een fraai dier. Bij de jonge duivinnen dieren
van Aad Rijs met een fraai type, maar ze moesten markanter in kop.
De blauwzilver donkergebande oude duivin van Freek van Vliet had een fraai type, maar was erg roestig
in de bandjes.
Roodzilver geband is een kleur die mij erg
aanspreekt. Er kwam tijdens de show enige discussie
over de juiste kop kleur. We zullen er op de
komende vergadering op terug komen, zodat we
weten waar we aan toe zijn. Ruurd Bosma en Piet
Swaans deelde de 96 punten met Piet als eerste bij
de oude doffers. Vogels met een fraai type en
markante koppen. Bij de duif van Piet had ik de
opmerking dat de kopkleur niet lichter moet, want
dan wordt ook de kleur van de bandjes te flets. De
jonge doffer van Toon moest markanter in kop en de
kleur was te blauw.
Ruurd haalde met een jonge doffer nog een keer 96
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punten. Een fraaie doffer die ik nog enkele keren vaker ben tegen gekomen, hetgeen te zien was aan een
rood gekleurd veertje op de kop, waardoor ik hem steeds van verre zag zitten en dus steeds de zelfde
opmerking had. De oude blauwschimmel doffer van de Combinatie Arbeider moest iets markanter in kop.
De jonge doffer van Peter Bodifee moest niet langer en forser. Ook de kop moest markanter.
De jonge duivin van Roy en Harry was een fraai dier in veel opzichten, maar was volgens mij aan de
onder grens wat het formaat betreft. Ik weet dat er nergens staat dat een Figurita te klein kan zijn, maar ze
moeten nog wel twee eieren kunnen leggen en zich goed voortplanten.
Deze duivin kreeg wel 96 punten voor type, halsdracht, kopbelijning en snavel inplanting.
Peter Bodifee bracht twee blauw gekraste,
waarvan de oude doffer wat fors was en
markanter in kop moest. Ook de kleur was wat
roestig. De jonge doffer was beter en haalde
95 punten.
Als laatste van mijn keuring was er nog een
zwartgetijgerde jonge doffer van Henk
Sauerbreij. Deze doffer had een zeer goed
type, maar moest markanter in kop en wam
moest voller. Ik heb een fijne keuring gehad,
met veel goede Figurita`s en heb vooral ook
bewondering voor de fokkers met de
moeilijkere kleurslagen en wens de Club nog
vele goed jaren met fraaie dieren ik hoop
boven alles dat de goede sfeer die we bij onze
Figurita Club (in de volksmond ook wel Mussenclub) hebben vooral houden en dat we nog lang plezier in
onze hobby houden.
Groeten Siep

Verslag show EZHSV 2010 (districtshow van de Figurita Club Nederland)
De EZHSV-show werd dit jaar gehouden op 12, 13 en 14 november, het was dit jaar weer een geslaagde
en vooral ook een gezellige show. Er werden 541 Sierduiven ingezonden in 45 rassen, dit waren minder
duiven dan in voorgaande jaren. De gemiddelde kwaliteit van de ingezonden dieren was weer zeer goed te
noemen. In veel rassen zaten er fraaie dieren.
De kroppers waren in de meerderheid, 2/3 van de dieren waren Kroppers, slechts 3 Kleurduiven, 8
Kipduiven en 14 Vormduiven en geen Wratduiven, structuurduiven en geen Trommelduiven dit jaar.
De fraaiste doffer van de show was een Gaditano Kropper van Theo van Iterson, een oude Tabac doffer.
De fraaiste duivin was een Oosterse Meeuw Blondinet bruin witgeschubd van Jan de Jong.
Fraaiste sierduif van een jeugdlid was een Gaditano, kaki, duivin oud van Nick v.d. Burg. Deze Gaditano
was ook de fraaiste van de Gaditano‟s. Een fantastische prestatie! Zus Lisa van der Burg is lid van de FCN
en heeft zich komend jaar toegelegd op de bekouste Figurita dus daar kunnen we ook nog wat van gaan
verwachten!!De opening van de show werd dit jaar verricht door de voorzitter van de NBS Thom Laming.
Hij had een goed praatje en er was ook een mooi aantal aanwezigen tijdens de opening. Thom Laming had
verschillende positieve zaken opgenoemd wat betreft de EZHSV. Belangrijk vond hij dat er een bestuur is
met een ideale mix van jong en oud. (Dat heb je niet overal!)
Bij de opening reikte Gerard Simonis de hoofdereprijzen uit en een bloemetje aan Helen en Melanie de
Zeeuw, voor de verzorging van de prijzentafel en verkoop van de lootjes. Lenie Wijsman was helaas niet
aanwezig bij de opening, maar heeft achteraf ook een bloemetje gekregen voor haar bijdrage aan de
catalogus.
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Bij de Figurita‟s werd de keuring
verricht door Keurmeester Rinus vd
Heuvel die een duivin van Paul Gieskens
als beste van zijn keuring aanwees.
Het is jammer dat er zo weinig F.C.N.
leden inschrijven op deze leuke districts
show, het zou leuk zijn al er komend jaar
er meer inzenders van Figurita‟s zouden
zijn!Aan de keurmeester zal het niet
liggen, speciaal voor de Figurita‟s is
Keurmeester Jos van Dorp gevraagd te
keuren! Jos is onlangs geslaagd voor het
Figurita examen en heeft zich bijzonder
goed verdiept in de Figurita! Zeker een
reden om in te schrijven dus!! Verder is
er voor iedere deelnemer een prachtige
bronskleurige metalen stalplaat
beschikbaar met Figurita afbeelding (ontwerp Jan de Jong) een unieke kans voor iedere Figurita
liefhebber om in bezit te komen van deze eenmalige uitgave!!!!
De EZHSV show wordt gehouden van 18 t/m 20 november 2011 in het kleindierencentrum aan de Marie
Heinenweg te Den Haag (tevens locatie van de FCN clubshow!!).
Pauline van der Lans,
(met dank aan Dirk de Zeeuw)

Districtshow SZN Loon op Zand
De 1e FCN-districshow van het seizoen 2010 werd ondergebracht bij SZN in Loon op Zand. Vijf
inzenders hadden gezorgt voor 31 Fugurita's
verdeeld over 26 kaalbenige en 5 bekouste. In
bekoust dit maal zelfs een gekleurde en wel
een blauw zilvergebande van Paul Gieskens.
De grootste groep bestond, de traditie volgend,
uit wit. Hirein dit keer veel kwaliteit.
Keurmeester Rob Joosten kende een witte
jonge doffer van Aad Rijs 97 ounten toe maar
ook de dieren van Piet Swaans waren de
moeiet van het zien waard. Piet zijn oude witte
doffer, de clubwinnaar van vorig jaar, mag er
nog steeds zijn! Veder een klasje geel, een paar
blauw zwartgebande, wat roodzilvers en...
blauw- en geelzilvergekrast. Leuke
kleurvarianten om te zien!
De winnende dieren van deze districtshow
waren de volgende:
Nummer 1: Wit doffer jong met 97 punten van Aad Rijs
Nummer 2: Wit doffer oud met 96 punten van Piet Swaans
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De Voorjaarsbeurs Houten 2011.
De voorjaarsbeurs in Houten is voor de Figurita Club Nederland opnieuw een groot succes geweest. Met
onze stand stonden wij tussen verschillende sierduiven verenigingen en vanuit de postduiven wereld
waren er verschillende kijkers die geïnteresseerd waren in die 'andere' duiven sport. Helaas waren een
aantal inzenders uit eerdere beurzen verhinderd, zo
waren Freek en Sonja van Vliet van de vrienden van
de Holle Kropper één van de grote afwezigen.
Hopelijk zijn ze volgend jaar weer bij! Tevens misten
we Johan Burg met zijn Pica's en Hassan Baykir en
Fiona van Oostveen met hun Takla's, deze
vliegduiven missen gaf een bijzonder maar te rustig
weekend. Want deze duivenmensen laten hun duiven
zonder problemen los in de zaal dat laten deze rassen
mits getraind, toe. Als deze vliegduiven rassen er zijn
en door de zaal heen fladderen dan geeft dit toch iets
bijzonders aan deze duiven dag.
Gelukkig hadden we Jouk van der Siepkamp die zijn
dieren met bijzondere adel getraind had wat vooral
bij de jeugdigen veel indruk maakte omdat hij
zowaar twee Brunner Kroppers losvliegend en
helemaal handtam had. Eenmaal op de hand bleven zij zitten tot dat Jouk ze terug geroepen had, helaas
gaat dat bij een Figurita nog niet al mijn pogingen eindigen zodra ze een duivin voorbij zien vliegen.(NB:
volgens Siep moet het met een handtamme duivin wel lukken!) mogelijk kunnen wij volgend jaar een
Figurita zo tam maken dat we deze ook los kunnen laten op en rond de stand, of is er iemand die al zo,n
Figurita onder zijn stam met dieren heeft zitten? Komend kweek seizoen ga ik weer proberen om dit voor
elkaar te krijgen anders moet ik toch een ander ras
daarvoor gaan uit zoeken.
Vanuit de Figurita Club Nederland heb ik toch een
aantal leden mogen verwelkomen, maar wat meer
aandacht is ook voor de andere duiven vrienden leuker
we zijn uiteindelijk Sierduivenliefhebbers en dan
houden we toch van alle takken van de sport. Het
mooie van de sport is dat elk ras zijn eigen adel heeft
wat voor de liefhebber de reden is omdat speciale ras
aan te schaffen en daarmee te gaan kweken en
mogelijk te verbeteren. Misschien kunnen we volgend
jaar de stand integreren tussen de postduiven dan
kunnen we nog meer sportliefhebbers bekend maken
met onze manier van de sport. Want een postduivenman begrijpt niet waarom er zoveel liefhebbers zijn voor al deze speciale rassen.
Ahrend Zoutenbier

De Figurita als liefhebberij door Piet Swaans
Ons lid Piet Swaans schrijft in een aantal bijdragen op de website van zijn kleindiervereniging Vessem
over zijn wedervaardigheden met het houden en fokken van de Figurita. De komplete teksten kunt u
vinden op http://www.gust.nl/kvv/vereniging/ledenpagina. Voor dit clubblad volgt er een uittreksel:
Mijn hobby bestaat uit het houden, fokken en showen van sierduiven, en dan wel het kleinste meeuwen
ras de Figurita Meeuw. Doordat ik op zoek was naar duiven die mij aanstonden en waar ik mee zou
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kunnen fokken, bij een vereniging kon gaan en ook voor een show kon inschrijven, kwam ik bij iemand
die er een tiental op het hok had zitten in de kleur wit. Ik was meteen verkocht en zou er zo enkele van
hem hebben gekocht. Deze man had wel door hier een liefhebber bij hem te hebben en gaf mij het advies
om goede duiven aan te schaffen. De duiven die hij had waren niet van goede kwaliteit. Bij de
Sierduivenclub "Het Zuiden" ben ik in contact gekomen met de penningmeester van de Figuritaclub
Nederland. (Wil Molin) Hij heeft voor mij een koppel witte Figurita's meegebracht welke ik gratis kon
hebben als ik er eens over na wou denken ook lid te worden van de Figuritaclub Nederland. Sindsdien ben
ik dan ook hier lid van.
Voorlopig genoeg over het ontstaan van de hobby, ik zal proberen een duidelijk beeld te geven van de
wijze waarop ik met mijn hobby omga en in welke periode ik wat ga doen:
Na de laatste show welke gehouden wordt zo omstreeks half december, en de meeste duiven die weg
moeten ook daadwerkelijk weg zijn, gaan we de
winter in. Ik heb 2 hokken waarin ik 6 koppels
duiven per hok kan plaatsen, en 2 open fronthokken.
Eind december is het de bedoeling dat ik in de open
fronthokken de doffers en duivinnen die er aanwezig
zijn apart geplaatst heb . In de open front hokken
kunnen de duiven roesten in de zogenaamde
loketkasten, waar ook dankbaar gebruik van wordt
gemaakt omdat ze dan goed beschut zijn tegen de
wind. Door een flinke overstek van het dak blijft het
hok goed droog daar er bijna geen regen inslag is.
Een helft van de vloer van het open fronthok bestaat
uit een rooster van gaas, hier boven zijn 2 zitstokken
geplaatst,waardoor de mest door het rooster valt en
waardoor de duiven zich niet kunnen bevuilen. Tevens kan dit rooster gebruikt worden om de waterbak op
te zetten wat voorkomt dat er ziekte kiemen onder de waterbak kunnen ontwikkelen. Nu de duiven in de
open fronthokken zitten zijn de 2 andere hokken leeg gekomen. Deze hokken zal ik steeds aangeven als:
houten hok en/of schuurtje. Beide hokken zijn bijna het zelfde ingedeeld, tegen een wand zijn in 2 lagen
totaal 12 schapjes geplaatst waar de duiven kunnen roesten. Onder deze schapjes heb ik een bak geplaatst
met stevig gaas en op een hoogte van 1 meter vanaf de grond. De opzet van deze bak is het opvangen van
de mest en wordt om de 5 á 6 weken zuiver gemaakt. Bijkomend voordeel is dat onder deze bak de bakjes
met grit etc geplaatst kunnen worden zodat ze niet vervuild raken. Ook zijn tegen 1 zijde de broedhokken
geplaatst, deze hangen 80 cm van de grond af, waardoor ik hier de drinkbak onder kan zetten zodat deze
ook niet bevuild wordt. Als voerbak heb ik van multiplex bakken gemaakt van 50 cm lang 8 cm breed 5
cm diep met daarboven een ronde stok die rond draait wanneer hier een duif op wil gaan zitten. De
broedhokken: Deze zijn 40 cm diep en 40 cm hoog, hierin heb een plankje geplaatst van 20 cm breed
zodat er 2 lagen ontstaan, dit is nodig om de jongen en evt een nieuw broedsel niet bij elkaar te laten
komen, dit om vervuiling te voorkomen
In de garage heb ik 2 sets showhokken staan , elk
met 5 hokken welke ik het gehele jaar gebruik om de
duiven goed te kunnen beoordelen. Zo ook het
weekend na carnaval, toen heb ik de duiven naar
binnen gehaald om te kijken hoe de koppels moeten
worden samengesteld. Tevens krijgen ze nu de
eerste behandeling tegen parasieten door middel van
een druppel in de nek. Ik heb 3 kleuren Figurita
Meeuwen in de kleur Wit, Blauw zwart geband en
Rood/zilver geband. Van de witte fok ik met 6
koppels van de andere kleuren elk met 3 koppels.
Eerst heb ik de witte naar binnen gehaald.
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Ik kijk dan welke koppels van vorig jaar bij elkaar blijven en welke aan een nieuwe partner worden
gekoppeld. Om de koppels te herkennen krijgen ze per koppel een andere kleur knijpring aan. Hierna gaan
de duivinnen terug in het open front hok, van de doffers plaats ik er 3 in het houten hok en 3 in het
schuurtje. Zo doe ik dat ook met de andere kleuren maar dan plaats ik de blauw zwart gebande in het
houten hok en de rood/zilver gebande in het schuurtje. Dit doe ik om geen vermenging van kleuren te
krijgen.
De doffers laat ik nu 2 weken alleen zodat ze zelf uitmaken wie in welk broedhok gaat zitten. Meestal zal
dit het broedhok zijn waar ze al eerder hebben gezeten. Het eerste weekend van maart gaan de duivinnen
bij de doffers, voordat ik dit doe plaats ik eerst een broedschaal in het broedhok op de bodem. Deze schaal
is omwikkeld met een krant en ik doe er wat stro in. Dan sluit ik het koppel op in het broedhok met wat
voer en water. Regelmatig zet ik nu enkele broedhokken open zodat de koppels aan het juiste hok kunnen
wennen, dit gaat vrij snel en zullen ze na enkele dagen hun eigen broedhok hebben.
Zaterdag 5 juni (2010) was de jaarvergadering van de Figurita club Nederland welke elk jaar gehouden
wordt in het clubgebouw van AKV te Amersfoort.
Zoals bij elke jaarvergadering komen ook hier de vaste agenda punten aan bod, zoals:
jaarverslag
financieel overzicht
bestuur verkiezing
kascontrole
Tevens worden de oorkonden en club prijzen uitgereikt voor de behaalde resultaten op de diverse
district shows en op de bondsshow.
Het voorbije jaar is voor mij goed verlopen daar ik op de Keistadshow in Amersfoort bij de figurita's een
jonge witte doffer als eerste geplaatst zag. De zelfde duif stond ook op de Champion show in Utrecht bij
de figurita's op de eerste plaats. Mooie opsteker dus.
Hierna werd op zeer deskundige wijze door de voorzitter Roy Arbeider de Figurita besproken, en kwam
vooral de kopvorm, de snavel inplant, de snavellijn, de neusdoppen en vooral de oogranden aan bod.
Wat ik in het vorige deel ook al aangaf, er werd zeer uitvoerig gesproken over het jabot en keelwam. Dit
zijn zo'n belangrijke kenmerken van de figurita meeuw dat wij als fokkers hier uitermate kritisch op
moeten zijn.Leuk is het dan ook om met andere clubleden hierover van gedachten te wisselen.
Op 2 oktober de duiven in het showhok gezet
die meegaan naar de clubdag van de Figurita
club Nederland. Dus de duiven weer mooi
opgedirkt, zodat ze weer netjes voor de dag
komen. De clubshow was op zondag 3 oktober
in het clubgebouw van ESVZH in het
Zuiderpark in Den Haag. Uit het hele land
komen liefhebbers van de Figurita Meeuw naar
Den Haag. Hier kom je jeugdleden tegen van 14
á 15 jaar, maar ook senioren van 84 jaar. Ze zijn
hier om met elkaar ervaringen uit te wisselen
over alles wat maar met de Figurita te maken
heeft.Ook heeft ieder enkele duiven
meegebracht in de diverse kleuren, welke door
een 4 tal keurmeesters van een oordeel worden
voorzien. Tijdens deze keuring kun je aanwezig
zijn en eventueel vragen stellen. Aan het einde
van de dag worden de 3 mooiste duiven van de
voorjaarskeuring, en ik dacht van elke keurmeester de 2 mooiste van deze keuring, in de eregalerij
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geplaatst. Daarna krijgt ieder lid de mogelijkheid om de 5 mooiste aan te wijzen. Na het tellen van de
punten wordt de winnaar bekend. Dit jaar was dit een roodzilver geband. Van mij zaten er dit jaar geen
duiven in de eregalerij, wat vorig jaar wel het geval was met een witte doffer Toch weer een mooie dag
gehad, veel kennis opgedaan en weer met een voldaan gevoel weer naar huis gekeerd.
Op 19 januari was het inkooien van de dieren die op de championshow waren ingeschreven, dat heb ik
samen gedaan met Theo Cox en Ad van Baast, die ook hadden ingeschreven. Zo met een paar man samen
houd je ook de reiskosten binnen de perken. Voor het inkooien heb ik op het secretariaat nagevraagd
welke duif nu ingezet kan worden, en dat bleek toch de oude doffer te zijn. Hebben ze toch maar mooi
recht gezet. Het Home Boxx Exhibition Center in Nieuwegein bestaat uit een beneden en boven
verdieping. Op de bovenverdieping moesten de duiven, maar ook de oorspronkelijke duiven ingekooid
worden waarvan Theo er een paar bij had. Donderdag was de keurdag en op vrijdag avond werd de show
geopend. Dit keer werd dit gedaan in bijzijn van Hare Majesteit de Koningin, dit omdat het 125 jarig
jubileum werd gevierd van de, Kon. Ned. Ver. Avicultura waarvan de Koningin beschermvrouwe is. Op
zaterdag zijn we al weer vroeg naar Nieuwegein gegaan zodat we mooi de tijd hadden om de resultaten te
bekijken, en tevens te kijken wat er zoal te zien is in de verschillende diergroepen. Uiteindelijk hebben we
nog niet meer gezien dan de bovenverdieping. Eerst is het resultaat bekijken van je eigen duiven 94
punten voor de oude witte doffer, 95 punten voor de jonge witte doffer, 94 punten voor de jonge blauw
zwart gebande en 94 punten voor de oude roodzilver gebande doffer. Ook kom je weer heel veel mensen
tegen die lid zijn van de Figuritaclub, waarmee de resultaten worden besproken, en hoe de duiven wel of
zeker niet moeten zijn. Altijd weer gezellig daar iedereen voor zijn liefhebberij hier is. Dit was de
afsluitende show van het seizoen 2010. Het is niet gelukt een roodzilver gebande duivin aan te kopen, dus
zet ik er een van mijzelf in de kweek. Wel is het gelukt een blauw zwart gebande duivin aan te kopen, dus
afwachten wat de kweek hiermee met zich meebrengt. Het nieuwe seizoen kan dus weer ingezet worden.
Piet Swaans

Gekleurd en bekoust
Op de clubshow 2010 zaten tot mijn plezier meerdere bekouste Figurita‟s en ook nog van verschillende
inzenders! Deze aparte variëteit lijkt toch wat meer belangstelling te trekken en laten we eerlijk zijn, ze
horen bij het ras. Tot nu toe zijn bijna alle inzendingen wit van kleur maar een heel enkele keer duikt er
ook een gekleurde op. Het zou mooi zijn als deze ontwikkeling in kleur zich zou voortzetten want dat is
wat bij de Figurita hoort: een leuke kleine duif waarbij op kleuren gebied veel mogelijk is. Als we alle
kleuren willen showen die in de standaard zijn opgenomen dan hebben we nog een lange weg te gaan en
juist dit maakt het ras voor veel liefhebbers zo boeiend. De kleurtjes die we nu gelukkig zien opduiken in
bekoust zijn de eerste aanzet maar er moet nog aan gesleuteld worden. Zowel in raskenmerken als in kleur
valt er nog wel wat te verbeteren.
Hoe kunnen we komen tot meerdere kleuren en tot
kwaliteitverbetering?
Het antwoord op deze vraag lijkt voor de hand
liggend, kruis een goede witte bekouste met een prima
gekleurde. Ik zou willen dat het leven zo simpel was!
Het probleem met deze oplossing is dat je als fokker
niet weet welke kleur er genetisch verborgen zit onder
wit en dit kan echt van alles zijn. Van mijn eigen witte
bekouste weet ik inmiddels dat veel dieren drager zijn
van de bont factor en dat is nu net een eigenschap die
in de Figurita niet erkend is en ontzettend lastig kwijt
te raken is.
Gelukkig geldt dit niet voor alle witte bekousten en
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zijn er ook fokkers die het lukt uit zo‟n kruising een gekleurd dier te fokken zonder de vervelende
bontfactor.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het kruisen van een witte bekouste doffer x gekleurde duivin. Ik heb
deze voorkeur omdat de dochters uit deze kruising direct laten zien welke kleur de witte vader vererft, als
u wilt weten waarom dit is dan is het goed het artikel van Roy over kleurvererving uit het vorige Figurita
Nieuws nog eens na te lezen.
De kleur uit deze F1 kruising kan dus een verrassing zijn maar dit geldt ook voor het tekeningpatroon, de
jonge duiven kunnen geband of gekrast zijn, de spreadfactor kan zich openbaren maar ook een
verdunningskleur als blauwzilver kan opduiken. Dit maakt dat u open moet staan voor verrassingen in de
1e generatie.
Hebben we eenmaal deze jongen dan dragen zij de factor voor bekousing in fokonzuivere vorm. Dit is
meestal goed te herkennen omdat de jonge dieren wat beenbevedering hebben, de mate waarin kan
variëren. Door een jonge gekleurde duivin aan de witte bekouste vader te paren fokken we weer een aantal
bekouste dieren waarvan een deel gekleurd. De kleur van deze F-2 jongen laat vaak te wensen over maar
deze dieren vormen het uitgangsmateriaal voor gekleurd bekoust. Zij kunnen tegen prima gekleurde
kaalbenige aangezet worden, met prima bedoel ik gekleurde Figurita‟s die zowel in ras- als kleur hoog
scoren. Ook deze paring levert weer halfbekoust en door deze jongen onderling te paren moet het mogelijk
zijn een aantal bekouste jongen te krijgen die ik kleur mee kunnen doen.
De weg is dus niet kort en vraagt om doorzettingsvermogen maar het zou een leuke uitbreiding voor ons
clubras kunnen opleveren. Blauw zwartgeband en blauwzilver is er inmiddels en ik ben benieuwd wie de
andere kleuren op gaat pakken.
Zelf heb ik eind vorig jaar op de Europashow in Welver een bekoust doffertje gekocht met een prima kop
goede stand maar in een onduidelijke kleur. Hij lijkt nog het meest op een slechte rode, ik hoop op de
fokkersdag in oktober te kunnen laten zien wat hij mij gebracht heeft.
Aad Rijs

Ook in huize Gieskens is het voorjaar, Leonie en Paul gefeliciteerd!

14

