Figurita Nieuws 2013
Nieuwsbericht 2013
Uiteindelijk is het toch voorjaar geworden en komt er warmte in de lucht, iets wat voor een succesvolle
fok van de Figurita onontbeerlijk is. Bij het schrijven van de nieuwsblad zitten er bij mij nog niet veel
jongen in het hok en als dit beeld het landelijke zou zijn kan het ons wel eens gebeuren dat we op de
jaarlijkse clubbijeenkomst in juni weinig jonge duiven gaan zien. Hopelijk worden we positief verrast!
De bekendheid van onze club en de kwaliteit van de Nederlandse Figurita neemt toe, afgelopen najaar
kwam er een vraag vanuit Amerika naar zwarte, rode en gele Figurita's. Nu ligt er een aanvraag bij het
secretariaat vanuit Ierland naar tien (!!) koppels in diverse kleuren. Uiteraard naar dieren van prima
kwaliteit. De laatste aanvraag zal op de jaarvergadering aan de orde komen.
Op onze jaarvergadering worden gewoontegetrouw alle clubprijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt.
Voor de winnaars van de verschillende districtshows heb ik weer een fraaie door Marinette Meijer
gegraveerde bierpul op de tafel staan. Het zou mooi zijn als alle winnaars aanwezig zijn om deze pul in
ontvangst te nemen. Voor de winnaar van de clubshow die bij
SZN was ondergebracht staat er een fraai beeldje te wachten.
Als club doen we het goed, veel aanvragen naar Figurita's
worden via onze website ontvangen. De site zelf wordt vaak
van nieuwe informatie voorzien en in het Kleindiermagazine
verschijnt maandelijks een nieuw clubbericht. Het zijn echter
activiteiten die vrijwel volledig van het bestuur uitgaan;
jammer is dat de leden in de loop van het jaar weinig van
zich laten horen. Mooi zou zijn als de betrokkenheid bij het
clubgebeuren wat zou toenemen en u als leden wat foto's of
informatie zou sturen naar ons secretariaat. Een drietal jaren
geldeen is dit een onderwerp geweest op onze jaarvergadering. Een aantal leden heeft toen een toezegging
gedaan en is deze ook nagekomen. Wie volgt dit goede voorbeeld?

De Jaarvergadering 2013
U heeft inmiddels allemaal een fraaie uitgewerkte uitnodiging ontvangen
voor onze jaarvergadering met aansluitend een presentatie over de kleurenfok bij ons mooie ras. Deze fraai uitgevoerde uitnodiging is gesponsord
door onze penningmeester, dank!
Let op: de vergaderdatum is aangepast naar 15 juni, de vergaderlocatie is
net als vorig jaar Leerdam!
Graag hoor ik van u of u komt, of u gebruik wil maken van de lunch en of
u jonge duiven meebrengt. Net als afgelopen jaar willen we eens kijken wat de fokkers zelf van hun jonge
dieren vinden en laten we hen aan het woord. Natuurlijk kijken de andere fokkers en onze keurmeesters
mee en zullen uw beeld zekere kritisch volgen en waar nodig bijstellen, een leerzame middag wordt het
zeker!
Uw opgave uiterlijk (!!) 7 juni 2013 inleveren bij Aad Rijs, Ganzert 14 4031KC Ingen of per e-mail aan :
aad.en.ineke.rijs@planet.nl
De kleur en het geslacht van uw jonge duiven hoeft u niet op te geven, alleen het aantal is voldoende.
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De Club

De activiteiten van de FCN in
het verenigingsjaar 2013/2014

De algemene gegevens van de FCN

Opgericht
De Figurita Club Nederland is opgericht op
19 november 2000

Jaarvergadering:
Zaterdag 15 juni in het clubgebouw van KPV in Leerdam

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

Clubdag:
Zondag 6 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@telford.nl

Clubshow
Deze wordt ondergebracht bij de Championshow 23 januari
2014

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

Districtshows:
Nog te bespreken op de jaarvergadering 2013

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.

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

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
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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Arie Tollenaar is niet meer
Velen van u zullen Arie Tollenaar niet persoonlijk
gekend hebben. Arie was een bescheiden man die
slechts een tweetal malen op onze fokkersdag
aanwezig is geweest. Zijn leeftijd en het gebrek aan
eigen vervoer waren hier de reden voor. Arie was
een groot liefhebber van kleindieren. In zijn hokken
waren bijzondere rassen te vinden; naast Figurita's
fokte hij grote hoenders en wel de Duitse
Langshan. Hierin was hij heel lang een eenling wat
hem niet weerhield te werken aan meerder
kleurslagen. Arie was een man die zijn sporen in
onze kleindierhobby ruimschoots verdiend had.
Afgelopen najaar sprak ik hem nog en toen bleek er
een ernstig gezondheidsprobleem. Zijn ziekte is
hem op een leeftijd van 78 jaar fataal geworden.
Op woensdagavond 20 februari ben ik afscheid van
Arie wezen nemen, een gebaar wat door zijn vrouw
enorm op prijs werd gesteld.
Laten we deze liefhebber gedenken door op zijn
manier met elkaar om te gaan, sportief en met veel
plezier in het houden en fokken van kleindieren.

Met dank aan Marco Verbaant
Al eens eerder werd onze fokkersdag bezocht door Marco Verbaant en hij verraste mij toen met een
verslagje van zijn bevindingen. Oktober 2012 was hij er weer en zie daar een verslagje arriveerde keurig
via de mailbox. Marco, bedankt en ga zo door!
FCN-fokkersdag, 7 oktober. Het stond al een poos
op de kalender als Figuritadag. Want ook al heb ik
ze nu dan niet meer, ze blijven een warm plekje in
mijn hart houden, die kleine dwergduifjes.
Afgelopen zondag stonden er weer zat opgesteld in
het Kleindierencentrum hier in Den Haag. Voor mij
een thuiswedstrijd. Dus toch even op de fiets er naar
toe (lopend had ook nog gekund zelfs). Terwijl er
vele anderen de moeite hadden genomen om uit
verre uithoeken van het land te komen. Ik hoorde tal
van dialecten. Ja, zelfs uit de Belgische Kempen.
(Ook dat klinkt voor mij historisch nog steeds
niet vreemd.) Ook genoeg te koop, een hele rij, van
10 euro per stuk tot 10 euro per koppel. Meer dan
vorig jaar en echt leuk spul om mee te beginnen. Meer speciale kleurtjes nu, o.a. getijgerd, geel, bruin,
maar ook een gekuifde. Leuk project, maar meer ook niet eerlijk gezegd. Wel ook wat meer bekousden in
vergelijk met bijvoorbeeld vorig jaar, nog steeds veelal in wit. In opkomst dus. Alhoewel daar wel veel
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wensen waren met betrekking tot de bevedering op de tenen. Die er soms zelfs helemaal niet was, en toch
mild en positief werden beoordeeld door keurmeester Jouke van de Siepkamp. Naar de stand van het ras
en kleurslag. Een kleurrijk keurmeester en bestuurslid foktechnishe zaken. Die op de kaart wist te melden:
“Bevedering op tenen kan beter”. Altijd mooi van deze speciaalclub vind ik dat op het speciale keurbriefje
geen predikaat wordt vermeld. Ook niet nodig, en recht doende aan datgeen waar een jongdierendag of
fokkersdag oorspronkelijk ooit voor bedoeld is geweest. Ik heb het al vaker bepleit, maar zij (FCN)
voegen de al jaren de daad bij het woord. Het kan dus wel. De keurmeesters houden overigens wel voor
zichzelf goed bij wat ze mooi vinden. En kunnen tijdens de keuring ook echt blijk geven als ze een mooi
duifje zien. Dit zijn allen (fokkers, bestuursleden én keurmeesters) stuk voor stuk mensen met een passie
voor hun ras. De ene keurmeester doet dat door gewoon een predikaatje op zijn eigen keurlijstje in te
vullen, een ander plaatst plusjes en/of minnetjes in naar rato verschillende aantallen. Ik zag ook een
keurmeester die een vouw aanbracht in het kooilabel. Maakt niet uit hoe, want uiteindelijk komt de beste
boven drijven, als dat al een opzet is. De mooisten worden traditioneel in een eregalerij opgesteld, en
vervolgens bepalen heel democratisch de fokkers zelf middels stembriefjes welke de mooiste is. Dat heb
ik niet afgewacht, omdat ik niet al te lang wilde blijven. De mooiste bleek nadien (gelezen op de website
van de FCN) een blauw zwartgebande van de Friese fokker Ruurd Bosma. Als pseudo-leek vond ik de
witten weer meer dan opperbest van kwaliteit, samen met de blauw zwartgebanden. Overigens heb ik
mezelf aardig te pakken gehad, want ik ben mooi een dag of twee behoorlijk letterlijk ziek geweest van de
combinatie duiven en toch iets te gedreven die middag ook nog de passie racefiets (uit het vorige bericht)
afmaken. Terwijl ik destijds in de revalidatie goed geleerd heb, hoe met belasting en belastbaarheid om te
gaan. Door de euforie van het moment ben ik door twee passies geveld op één dag. Spijt…
Marco Verbaant

Hokhygiëne
Waardoor wordt een duif ziek??
Een duif wordt ziek doordat hij in contact komt met een micro-organisme dat de duif binnendringt en
vervolgens schade toebrengt. Vaak ontstaat er een ontsteking of infectie die de duif plaatselijk of in zijn
geheel ziek maakt.
Er zijn verschillende soorten ziekteverwekkers:
•
•
•
•

Virussen
Bacteriën
Schimmels en gisten
Parasieten en eencelligen

VIRUSSEN
Een VIRUSINFECTIE bij duiven is veel moeilijker te behandelen dan een bacteriële infectie. Tegen
bacteriële infecties kan antibiotica worden gebruikt, voor
sommige virale infecties is er een vaccin, de overige virale
infecties kun je uitsluitend bestrijden door het trachten te
voorkomen dat de duif een dergelijke infectie krijgt,
uiteraard werkt antibiotica niet tegen virussen.
Het voorkomen van een virale infectie kan in bijna alle
gevallen uitsluitend door een goede hok hygiëne te hebben
en de weerstand van de duiven te verhogen. Zelf geef ik
verschillende weerstandsverhogende supplementen (zie
mijn eerdere artikel over het “fokken met Figurita’s”)
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Waaronder o.a. “Zilverwater” oftewel Colloïdaal zilver om virussen tegen te gaan, dit is een colloïdale
oplossing van zilver in water. Bij de juiste productie van Zilverwater krijg je submicroscopische zilverdeeltjes die in het water blijven zweven doordat er een kleine elektrische lading op elk zilverdeeltje
geplaatst wordt. Colloïdaal Zilver is een zeer effectief antibioticum, zonder de weerstand van het dier te
verlagen dat helpt bij het voorkomen van veel verschillende ziekten. Het bestrijdt bij mens en dier vele
virale en bacteriële ziekten!
Een voorbeeld van een virusinfectie bij duiven is: het Herpesvirus (vaccin voor) , Circovirus (hier is
geen vaccin voor) en het Paramyxovirus.
Paramyxo zien we meestal in het najaar, de incubatietijd van het Paramyxovirus varieert tussen de 5 en
35 dagen en als het uitbreekt zien we vaak dat het hele hok verschijnselen krijgt als: trillen van vleugels,
“draainekken” en waterige uitwerpselen. Op het moment dat ze het krijgen kun je niet veel meer doen dan
vitaminen geven en de dieren zoveel mogelijk isoleren om verdere besmetting te voorkomen.
• Ter voorkoming van Paramyxo kun je dus het beste preventief enten. Deze enting is op veel
tentoonstellingen verplicht.
• Zelf ent ik mijn jongen met 6 weken oud en in het najaar (samen met mijn oude duiven) nogmaals om
een betere immuniteit te krijgen.
BACTERIËN
Bij bacteriesoorten wordt onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop ze ziekmakend zijn.
Er zijn bacteriën die bijna nooit ziekmakend (=pathogeen) zijn, deze worden commensalen oftewel
“goede” bacteriën genoemd. Bacteriën die de darmflora, de mond-keelflora en de huidflora vormen horen
hierbij. Een voorbeeld van “goede bacteriën” is Lactobacillus acidophilus. Veel van deze soorten zijn
zelfs onmisbaar voor een gezonde (darm)flora en ze beschermen tegen schadelijke micro-organismen. (zie
ook mijn stukje over het nut van middelen die de weerstand van de duif verhogen)
Goede darmflora (voor mens en dier) is dus zeer belangrijk voor de afweer tegen ziekten )
Bij de voor duiven “schadelijke bacteriën” moeten we denken aan Salmonella, Bordetella,
Streptococcus, Staphylococcus, Haemophylus en E.coli. Verder spelen de mycoplasmata, de Chlamydia,
Trichomonas en schimmels en gisten een rol. Al deze ziekteverwekkers kunnen alleen en in combinatie
bijdragen aan de (luchtweg) infecties bij duiven.
Bepaalde soorten bacteriën geven alleen problemen als de normale flora van bacteriën verstoord wordt:
deze worden facultatief pathogeen genoemd. Vaak
ontstaat een dergelijke verandering bij het dier
onder invloed van stress.
Een voorbeeld hiervan is Ornithose. De meeste
luchtweginfecties worden veroorzaakt door de
"echte ornithose" of "chlamydiose". Het
“Ornithose-complex” ontstaat onder invloed van
meerdere ziekteverwekkers oa: de E coli bacterie en
het Herpesvirus spelen hierbij een belangrijke rol, is
dit laatste het geval spreken we dan van “Coryza”.
(“Snot”). De belangrijkste verwekker van deze
ziekte is de Chlamydia bacterie. Er zijn 3 soorten
Chlamydia bekend waarvan er 2 alleen voorkomen
bij mensen. Chlamydia psittaci, de derde soort, is
besmettelijk voor zeer veel soorten vogels (vooral
papegaaiachtigen), mensen en zoogdieren. Chlamydia psittaci veroorzaakt een ziekte die psittacose
(papegaaienziekte) genoemd wordt bij papegaaiachtigen en Ornithose bij mensen en zoogdieren.
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Besmetting
Chlamydia verspreid zich via het verenstof en opgedroogde ontlasting van zieke vogels. Ook de neusuitvloeiing en het speeksel van vogels, evenals de kropmelk van besmette duiven, is besmettelijk.
Indirecte besmetting vindt plaats via voer- en drinkbak, transportkisten, tentoonstellingskooien of door
uitwendige parasieten. In tegenstelling tot de meeste andere bacteriën bevindt deze bacterie zich in de
duivencel. Dit is een van de redenen waarom Ornithose vaak lange tijd op het hok aanwezig kan blijven en
alleen door langdurige medicatie verdwijnt. Ook omgevingsfactoren kunnen het ontstaan van Ornithose in
de hand werken: tocht, onvoldoende hygiëne, slechte isolatie van het hok of overbevolking en stress
dragen vaak bij tot het ontstaan van Ornithose.
Besmette papegaaien, eenden en kalkoenen veroorzaken meest heftige ziekte verschijnselen bij de mens.
Een mens met papegaaienziekte vertoont vaak griepachtige verschijnselen zoals: hoge koorts, zware
hoofdpijn, rillen, benauwdheid en sufheid. Als de ziekte niet herkend en behandeld wordt kan er een
longontsteking, hersenvliesontsteking, lever en/of nier schade ontstaan.
Psittacose of Ornithose is goed te behandelen met antibiotica. Het meest gebruikte antibioticum bij
mens en dier is Doxycycline. Een behandeling van een ziek mens of dier neemt enkele weken in beslag
(meestal 3 weken)
BACTERIËN die altijd problemen veroorzaken
Deze soorten worden obligaat pathogeen genoemd. Een voorbeeld hiervan is de Salmonella bacterie.
Salmonella zorgt bij de duiven o.a. voor Paratyfus. Paratyfus is een slepende, chronische ziekte die
bijzonder moeilijk weg te krijgen is uit een kolonie. Ze wordt veroorzaakt door een duivenspecifieke
Salmonella-stam die zich zeer goed heeft weten aan te passen aan de duif.
SCHIMMELS & GISTEN
SCHIMMELS EN GISTEN bij duiven, Een voorbeeld van een dergelijke infectie bij duiven is de
Candida infectie. Vaak is er tegen de verschijnselen van deze infectie al diverse keren gekuurd met
antibioticum zonder enig resultaat. Het vervelende van deze infectie is dat het vaak wordt aangezien voor
een andere ziekte. Deze infectie is namelijk uitsluitend vast te stellen na sectie waarbij de longen (en soms
ook het hart) bedekt zijn met een wit poederige substantie.
Een Candida-infectie is dus moeilijk te herkennen, het komt in verhouding niet vaak voor en als de duiven
niet goed vliegen, rond zitten en dunne ontlasting hebben wordt vaak aan andere dingen gedacht dan
Candida. Als behandeling wordt Nystatine gegeven, een middel dat baby’s krijgen tegen “spruw”.
PARASIETEN EN EENCELLIGEN
PARASIETEN: duiven kunnen last hebben van meerdere parasieten:
de uitwendige: veermijt, teken, rode vogelmijt, luizen, en inwendige
parasieten: rondwormen en haarwormen, (duiven worden slechts in
zeldzame gevallen ook besmet met lintworm).
Zelf geef ik tegen voorgaande parasieten: een Ivermectine druppel in
de nek, Avicas ontworm tablet (Versele-Laga) en maak ik gebruik van
Dutchies in mijn hokken.
Coccidiose wordt ook veroorzaakt door parasieten (Eimeria labbeana
en Eimeria columbarum) die de darmwand beschadigen en voor
slechte spijsvertering en waterige mest zorgen. Hokhygiëne is hierbij heel belangrijk om herbesmetting te voorkomen!
EENCELLIGEN
een goed voorbeeld van een “eencellige” is HET GEEL oftewel Trichomonas, dit is een eencellig diertje
(flagellaat) dat we d.m.v. een keelswab onder de microscoop kunnen zien. In erge gevallen zien je met het
blote oog kleine, gele knobbeltjes in de keel. Daardoor gaat de duif moeilijk eten en krijgt veel
gemakkelijker Ornithose-complex ('Coryza oftewel het Snot' ) of een andere luchtwegeninfectie.
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Behandelen: dit kan door individueel elke duif een tablet (Spactrix) te geven of door poeder
(Metronidazole of Ronidazole-Ridzol) in het drinkwater te doen. Poeder over het voer kan ook maar moet
dan goed gemengd worden, aangezien dit poeder sterk geconcentreerd is.
De noodzaak van goede hokhygiëne
Om voorgaande problemen met als gevolg zieke
dieren te voorkomen is een goede hokhygiëne zeer
belangrijk. Zelf ontsmet ik mijn hok e.d. met
Virkon S, tegen dit middel treed geen resistentie op
en Virkon S heeft een zeer breed werkingspectrum
o.a.
• Bacteriën: Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp,
(e.a. Mycobacterium tuberculosis, (3% conc.)
Aeromonas, Bacillus, Bordetella,
Erysipelothrix, Proteus, Escherichia coli,
Pasteurella, Salmonella, Streptococcus,
Taylorella, Treponema, Vibrio, Renibacterium,
Klebsiella, Shigella, Neisseria, Clostridium,
Haemophilus, Listeria, Yersinia en
Campylobacter, en tegen de sporen van Bacillus cereus sporogenes en Bacillus subtilis.
• Schimmels en gisten: Candida albicans, Absidia, Trichophyton en Aspergillus (2%)
• Virussen: Para-influenza, Influenza bij vogels, BVD. EVA, Lassa Fever, Maedi-Visna, PRRS,
dolheid en “snakehead” rhabovirus, RVF, TGE, rhinotracheitis bij kalkoenen, bovien corona, reovirus
bij vogels, bovien rota, Gumboro, IPNV, IBR, bovien pseudocowpox, Marek, myxomatose, Auyesky,
Parvovirus, Andeno bij vogels.
Pauline van der Lans, februari 2013

Kent u dit verschijnsel?
Elk jaar weer weglopers in het hok.
Koppels die trouw op hun eieren gaan zitten broeden tot de jongen uit het ei komen gekropen. Als de
jongen dan een dag of vijf,zes oud zijn, lijken ze het zorgen beu te zijn en dan zie je ze denken: “het is wel
goed zo!” De doffer die ’s middags eigenlijk zijn jongen warm moet houden is druk bezig achter zijn
duivin aan te jagen. Het blijkt bij nader onderzoek steeds de doffer te zijn die in eerste instantie vergeet
zijn jongen warm te houden doordat hij zijn duivin naar het nieuwe nest jaagt om haar zo te dwingen
eieren te leggen. De duivin krijgt dan
amper de gelegenheid om te eten en de
doffer vergeet dat hij jongen heeft. Dit
duurt tot de duivin weer op eieren zit.
De doffer is dan eventueel weer bereid
om zijn jongen te voeren. Duidelijk een
kwestie van te veel hormonen dus.
Aangezien het voederen tijdelijk
mondjesmaat geschiedt en de temperatuur nog laag is terwijl de doffer een
paar dagen achter elkaar te beroerd is
op zijn jongen te gaan zitten, laat de
uitkomst zich raden. Verstijfde jongen,
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dood of onderweg! Sommigen zijn nog te redden door massage en verwarming. Dan biedt overleggen in
een ander nest soms nog uitkomst als het betreffende koppel het jong wil accepteren.
Bij wat warmer weer hebben de verwaarloosde jongen wat meer kans om te overleven omdat de doffer
meestal wel weer bereid is om zijn jongen te voeren als zijn duivin weer op eieren zit. Vóór die tijd blijft
het aanmodderen. De jongen hebben mazzel als ze het vanwege de temperatuur kunnen na vertellen. Te
veel vitaliteit en drift bij doffers is dus niet altijd een zegen.

Peter Bodifëe

De FCN Clubshow 2012
In het eerste weekend van november 2012 vond in Loon op Zand Sierduivenshow Zuid-Nederland plaats.
Bij deze tentoonstelling was een internationale meeuwenshow ondergebracht, hier maakte onze clubshow
ook deel van uit. Een inschrijving van op één na honderd Figurita’s was een mooi resultaat. We hadden
gehoopt op een flinke inzending uit het buitenland, dit viel helaas een beetje tegen. Ons lid Bols uit België
en Tremmel uit Duitsland waren degene die onze buurlanden vertegenwoordigden.
De keuring van ons clubras vond, net als de overige
meeuwenrassen, plaats op vrijdagavond. Samen met Siep had
ik de eer om de Figurita’s van een beoordeling te voorzien.
Voordat we begonnen zijn met onze eigen keuringen, hebben
Siep en ondergetekende samen alle dieren bekeken en zo
samen de lijn van beoordelen bepaald. Alle dieren die 96 (of
zelfs 97) punten hebben gekregen hebben we samen
besproken. Mijn keuring bestond uit de collectie wit, de
zwarten, blauw gebanden en de bekousten. Siep heeft de
overige dieren van een beoordeling voorzien.
Bij de witten enkele mooie rasvertegenwoordigers, maar ook
nog steeds diverse dieren met duidelijke aandachtspunten.
Belangrijke aandachtspunten binnen deze kleur zijn vooral
een rijker jabot en vooral goed afgedekte oogranden. Enkele
De winnaar met 97 punten van Aad Rijs dieren lieten zelfs een kale rand rondom de oogranden zien,
dit komt door een te krappe bevedering op de kop. Fokkers
let hierop. De jabots moeten rijker bevederd, duidelijk beide kanten opgroeien en beginnen met een
duidelijkere strik (floquet). Binnen deze kleurslag zien we gelukkig een groot aantal dieren met een prima
stand, elegante hals en goed gevormde koppen. Om een hoger predikaat te halen binnen deze kleurslag is
een goed belijnde kop zeer belangrijk. Het blijft lastig om een goed ingeplante snavel te fokken, dit was
bij veel dieren een opmerking die tot puntenaftrek leidde. Het verschil tussen de dieren met de hogere
predikaten (vanaf 95 punten) werd vooral gemaakt in halsdracht en elegantie. De eerste oude doffer
scoorde 96 punten. Deze doffer van Piet Swaans ziet er ondanks zijn leeftijd nog goed uit. Zijn wat
dikkere hals en wat grovere neusdoppen laten niet meer toe dat hij het winnen kan van de jonge doffers,
maar nog steeds een mooie rasvertegenwoordiger. Bij de jonge doffers ging het tussen de doffer in kooi
762 (96 punten) van Pauline van de Lans en de doffer van Aad Rijs (97 punten) in kooi 777. In mijn ogen
twee topvogels. De laatste was in hals wat eleganter en stond als een huis. Vandaar dat deze keer de keuze
op hem viel. Uiteindelijk wist hij het zelfs te brengen tot beste jonge doffer van de hele show. Een hele
prestatie. Aad proficiat. Bij de jonge duivinnen diverse mooie dieren. Helaas lieten enkele zeer rastypische
dieren de zojuist aangehaalde oogranden zien, vandaar niet hoger dan 95 punten voor deze dames. Fraaiste
in deze klasse was kooinummer 793 van Pauline van de Lans. In deze klasse enkele dieren met een erg
horizontale stand en erg ronde koppen. Dit willen we echt niet meer, vandaar de lagere predikaten. Bij de
witten zien we erg typische dieren, maar nogmaals oogranden en jabot zijn belangrijke aandachtspunten
voor de fokkerij de komende jaren.
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De collectie zwart viel me in aantal eerlijk gezegd nogal tegen.
Hier misten we toch echt de dieren van Sauerbreij. Opvallend
bij de eerste twee dieren was de prima stand, hals- en beenlengte en de mooie intensieve kleur met een fraaie glans.
Helaas is er nogal wat werk in kopvorm en snavel. De koppen
hebben op zich wel de juiste vulling, maar moeten duidelijk
gehoekter (markanter) zijn. De snavels vond ik nogal zwak,
deze moeten echt meer hoornstof hebben waardoor ze
krachtiger worden. Beide dieren kwamen om die reden niet
verder dan 94 punten. De derde en laatste zwarte was een jonge
duivin die het in kleur en stand liet zitten. In de catalogus
stonden vijf blauw zwartgebande Figurita’s vermeld, helaas
waren er twee foutief ingeschreven. Dit bleken Italiaanse
meeuwen te zijn. De drie overgebleven blauwen waren van een
prima kwaliteit. Ruurd Bosma scoorde 96 punten en Piet
Swaans 95 punten. Een wat markantere kop was bij deze doffer
vooral de wens. Voor deze kleurslag mooie dieren. We hebben
ze de laatste jaren in wat grotere aantallen gezien. Waar zijn ze
gebleven?

De beste blauwe van Ruurd Bosma

Hierna volgde een leuk aantal rode en gele. Deze zijn beoordeeld door Siep. In beide kleuren dieren met
een prachtige kleur en prima volle jabots. Aandachtspunten bij deze twee kleuren zijn toch wel de te
vlakke stand, de wat forsere types en de dikkere halzen. Hierdoor deze keer geen 96 punten. De dieren die
wel 95 scoorden lieten vooral de betere stand zien. Onze Duitse inzender scoorde twee maal 95 punten in
rood. Arend Zoutenbier (rood), Van Schijndel en Aad Rijs (beide geel) scoorden ook nog 95 punten.
Hierna een mooie collectie roodzilver, waar helaas ook weer enkele Italiaanse meeuwen tussen terecht
waren gekomen. Van de dertien overgebleven Figurita’s scoorde Ruurd Bosma drie maal 95 en twee maal
96 punten. Peter Bodifee wist ook nog twee maal 95 punten te scoren. Dit zegt dus wel wat over de
gemiddelde kwaliteit. In deze kleurslag mooie types met een prima stand, volle jabots en een mooie kleur.
Wensen zijn er in een nog betere snavelbelijning en een wat markantere voorkop. Mooi om te zien wat
gericht fokken in een kleurslag kan doen. De geelzilvers kunnen wel wat beter van kleur. Deze kleur zien
weinig, maar dat wil niet zeggen dat alles wat er een beetje op lijkt ook direct geelzilver is. Hopelijk gaan
de fokkers er net zo mee aan het werk als ze bij de geelzilvers hebben gedaan. Wie weet zien we ze dan
binnen enkele jaren in grotere aantallen en vooral met een mooiere kleur.
Peter Bodifee liet een mooie collectie blauwschimmels zien.
De oude doffer was een opvallende verschijning. Eigenlijk in
alle onderdelen fraai, iets langere benen zou hem nog mooier
maken. Deze keer 96 punten en het certificaat. Bij de
getijgerden kan je duidelijk zien dat hier twee fokkers actief
mee bezig zijn. De zwarte jonge doffer liet duidelijk zien
waar het met deze tekeningvarianten naartoe moet. Aad Stout
scoorde met hem 96 punten. Met zijn twee roodtijgers wist
hij twee maal 95 punten te scoren. Mooie vogels, met kleine
wensjes in stand, kopbelijning en kleur. Toch een hele
prestatie om ze in de kooien te brengen. De geel getijgerden
lieten nog erg veel schimmel zien in de gele veren. Ook de
stand kon nog wat opgerichter en de koppen markanter. Ze
zijn op de goede weg. Fokkers succes met deze mooie
variëteit.
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Als hekkesluiter twee bekousten van Aad Rijs. Twee mooie
dieren, met vooral een fraaie jonge duivin. Zij verdiende 96
punten. Opvallend is dat de jabots bij deze variëteit goed rijk
bevederd zijn. Ze zijn waarschijnlijk door de bekousing ook
wat rijker bevederd, dus wie weet speelt dat mee. Deze jonge
duivin viel me vooral op door haar elegantie en strakke
bevedering. Dit zien we niet altijd bij de bekousten. Hopelijk
gaan we er de komende jaren weer wat meer op de shows
zien.
Voor nu wens ik jullie allen een goed fokseizoen. Volgend
jaar weer honderd Figu’s op de clubshow? Lijkt me geweldig.

Roy Arbeider

Een fraaie Figurita bekoust

Het Amerikaanse avontuur
In november 2012 ontving de FCN een e-mail van Robert Schultz, een Amerikaanse fokker van de
Figurita. Robert vroeg naar mogelijkheden om een koppel zwarte Figurita's en een koppel rood-geel te
importeren, kleuren die in Amerika onbekend zijn bij ons ras.
De vraag is simpel, de uitvoering beslist niet! Amerika is doodsbenauwd dat er door import van levende
dieren virussen binnen sluipen die de landbouweconomie van dit werelddeel schade berokkenen. Er zijn
om deze reden zeer strenge quarantaine-regels. Met veel zoeken
was een bedrijf gevonden dat gespecialiseerd is in de export van
vliegduiven naar de USA, dit gebeurt met regelmaat maar hier
gaat het altijd om topduiven en dus om veel geld. Robert was
echter bereid het risico te nemen en er veel geld in te steken. De
importkosten bedroegen voor hem circa tweehonderd dollar (!!)
per duif met het risico dat de duiven de quarantaine niet goed
doorkomen en vernietigd worden.
Begin december heb ik bij Henk Sauerbrij een fraai koppel in
zwart opgehaald en uit eigen fokkerij een mooi koppel rood/geel
samengesteld. Half december zijn deze duiven naar een quarantaine-station in het Westland gebracht en eind januari zijn de
duiven overgevlogen naar Canada. Hier zijn ze wederom in
quarantaine gezet tot half april, daarna konden ze eindelijk de
grens over naar Amerika. De Figurita's hebben dit wonder wel doorstaan en zitten nu op Amerikaans
bodem op eieren.
U leest het, sommige Figurita liefhebbers sparen kosten nog moeite. Robert Schultz is ons zeer dankbaar
een een langdurig contact met de Amerikaanse fokkers is geboren!
Voor 2013 staat er wat hem betreft al weer aan aanvraag uit naar goede dieren in wit en in kleuren die ze
over de grote plas nog niet kennen.
Aad Rijs
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