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De eerste nieuwsbrief van de FCN
Beste Figurita fokkers,
Het is alweer een tijdje geleden dat we onze
eerste Ledenvergadering hebben gehad. Het was
een leuke en leerzame avond, helemaal in het
teken van de Figurita.
Met deze nieuwsbrief brengen we iedereen weer
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, het
is de bedoeling dat deze nieuwsbrief minimaal 1
maal per jaar verschijnt.
Ondertussen heeft het bestuur van de FCN niet
stil gezeten. We zijn bij de notaris geweest, waar
we de statuten van de FCN hebben vastgesteld.

Ondertussen zijn we allemaal druk bezig met de
fok. Van vele horen we dat het geen beste start
was dit jaar, maar de vaart zal er bij velen aan het
eind wel weer in komen. Het fokseizoen is nog
niet gedaan dus hopelijk rond iedereen het met
mooie duiven af.
In deze nieuwsbrief komt aan bod: de algemene
gegevens van de FCN, de activiteiten van de FCN
het komend tentoonstellingsseizoen, een aantal
tentoonstellingsverslagen van het afgelopen
seizoen en de voorgestelde standaard en tekening
zoals besproken op de laatste ledenvergadering.
Wij wensen, namens het bestuur van de FCN,
iedereen een goede afloop van het fokseizoen en
hopen jullie weer te zien tijdens de clubdag op 14
oktober en de clubshow bij Avicultura. Of op één
van de districtshows.
Het bestuur van de FCN

Officieel zijn we dus nu een vereniging; de Figurita Club Nederland.
De vereniging is aangemeld bij de NBS. We
hebben de verbeterde standaard ingediend bij de
standaardcommissie en we zijn ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Organisatorisch
loopt alles dus door.
Met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben we nu tevens een eigen Rekening bij
de bank zodat de geïnteresseerde Figurita fokkers
lid van de FCN kunnen worden en de contributie
voor 2001 kunnen over kunnen maken.
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De activiteiten 2001

De activiteiten van de FCN in 2001

De Club
De algemene gegevens van de FCN
Opgericht
De Figurita Club Nederland opgericht op 19 november
2000.
Doel
De Figurita Club Nederland heeft tot doel het promoten en
in stand houden van de Figurita Valenciana.
Voorzitter
Roy Arbeider, De Geer 12 - 25, 6605 HV Wychen
Tel.: 024 - 641 43 17
rarbeider@hotmail.com
Secretaris
Ad van Benten, Leekeerd 10, 2645 GB Delfgauw
Tel.: 015 - 256 97 29
Fax.: 015 - 257 65 82
abenten@kabelfoon.nl
Penningmeester
Ronald van Dijk, Tulpstraat 9, 3442 BK Woerden
Tel.: 0348 - 41 91 59
info@vandijkie.com
Rekeningnummer: 15 83 87 708 t.n.v. Penningmeester
FCN te Woerden
Vergaderingen
Een keer per jaar een ledenvergadering tevens jaarvergadering in de maand februari of maart.
En een ledenvergadering op de clubdag in oktober.
Clubshows, districtshows en clubdag
De clubshow zal ieder jaar worden ondergebracht op de
bondshow, dit jaar is dat Avicultura te Rijswijk.
Districtshows hebben we dit jaar op de EZHSV,
Ornithophilia, de Keistadshow en Oneto. Deze zullen
ieder jaar opnieuw worden bepaald.
De Clubdag zullen we ieder jaar rond oktober organiseren.
Dit jaar zal dat zijn op zondag 14 oktober in het kleindierencentrum te Den Haag.
Rekeningnummers en KvK
Rekeningnr. 15 83 87 708 t.n.v. Penningmeester FCN te
Woerden
Aangesloten bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
onder nummer: 27198222
Contributie en vormen van lidmaatschap
Gewone leden:
Hfl. 20,-- of € 9,10 per jaar
Jeugdleden:
Hfl. 10,-- of € 4,55 per jaar
Donateurs:
Hfl. 10,-- of € 4,55 per jaar
Internet en E-mail
We zijn met de FCN aanwezig op het web op
www.figurita.nl. U kunt ons bereiken op onze eigen
emailadressen zoals eerder genoemd.

Clubdag:
14 Oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag.
Programma:
·
Inkooien duiven
·
Korte vergadering
·
Lunch en verloting
·
Keuren of bespreken van de duiven
·
Wegen van de duiven
·
Prijsuitreiking
·
Afsluiting
Prijzenschema Clubdag
Bierpul voor de fraaiste Figurita.
De rest van de prijzen worden nog ingevuld.
Clubshow:
9 t/m 13 januari 2002 in de Darling Market, Volmerlaan 12 te Rijswijk,
Prijzenschema Clubshow
1) Fraai porseleinen bord voor de fraaiste Figurita
2) Oorkonde voor de fraaiste Figurita wit
3) Oorkonde voor de fraaiste Figurita blauw
4) Oorkonde voor de fraaiste Figurita zilver
5) Oorkonde voor de fraaiste Figurita schimmel
6) Oorkonde voor de fraaiste Figurita (andere tekening en kleur dan 2 t/m 5)
7) Oorkonde voor de fraaiste Figurita bekousd
8) Beker voor de fraaiste Figurita van een jeugdlid
Districtshows:
Ornithophilia
EZHSV
Keistadshow
Oneto

4 t/m 6 oktober, veemarktcomplex te Utrecht
16 t/m 18 november, Kleindierencentrum in Den Haag.
21 t/m 24 november, Trompetstraat 3 in Amersfoort
5 t/m 9 december, Twentehallen in Enschede

Prijzenschema Districtshows
van 2 - 10 duiven:
f. 10,-- voor de fraaiste duif
van 10 - 25 duiven:
f. 15,-- voor de fraaiste duif
f. 10,-- voor de fraaiste duif op 1 na
vanaf 25 duiven:
f. 20,-- voor de fraaiste duif
f. 15,-- voor de fraaiste duif op 1 na
f. 10,-- voor de fraaiste duif op 2 na
f. 7,50 voor de fraaiste duif op 3 na
minimaal predikaat ZG. Prijzen zijn alleen te winnen door leden.
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Voorgestelde standaard

FIGURITA VALENCIANA (Meeuw)
Land van oorsprong
Spanje, Valencia.
Algemeen voorkomen
Duif met zeer kleine afmetingen, koket en uiterst vitaal met een uitgesproken vertrouwelijk karakter.
Raskenmerken
Type:
Klein, koket, met relatief brede en ronde borst.
Stand:
Afhellend; hals iets teruggetrokken gedragen.
Kop:
Klein, met afgeplatte schedel aan de bovenkant, voor- en achterhoofd daardoor hoekig afgezet, van opzij gezien trapeziumvormig.
Ogen:
Oranjerood tot rood, bij verdunde kleuren lichter, bij de bruinserie is een lichte pareling toegestaan, bij witte kleurslag donker.
Oogranden:
Smal en fijn van weefsel, kleur in overeenstemming met de veerkleur; bij verdunde kleuren iets geel.
Snavel:
Krap middellang, fijn en een vloeiende lijn met het voorhoofd vormend. Kleur in overeenstemming met de bevedering. Kleine
neusdoppen met fijne structuur.
Hals:
Middellang, iets teruggetrokken gedragen; iets keelwam. Jabot startend met een zogenaamde vlinder vanaf de keel verticaal,
ononderbroken tot aan het midden van de borst, zo mogelijk in een rozet eindigend.
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Standaard vervolg

Vleugels:
Gemiddelde grootte, vleugelbogen zichtbaar gedragen. Vleugels bijna tot het staarteinde reikend, daarop rustend zonder te kruisen.
Borst:
Relatief breed en gerond.
Rug:
Kort en goed afgedekt.
Staart:
Middellang en goed gesloten.
Benen:
Middellang, zowel onbevederd als bekousd zonder gierhakken. In actie staat de duif op zijn teentjes.
Bevedering:
Zacht en strak aanliggend.
Kleurslagen
Wit, zwart, rood, bruin, dun, geel, en kaki,
Blauw met zwarte banden, blauwzilver met donkere banden, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver- geband, kakizilver
geband en smoky-blauw met zwarte banden.
Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver gekrast.
Blauw donkergekrast.
Blauw, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver schimmel.
Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki sproetkop.
Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki donkergetijgerd.
Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki lichtgetijgerd.
Kleur en tekening
Kleuren intensief respectievelijk zuiver. Gebande met strakke, intensief gekleurde banden. Bij smoky-blauw donkerder, licht
gewolkt schild en bredere, minder scherp afgetekende banden.
Beoordeling
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:
- Type en stand.
- Kopvorm.
- Jabot.
- Bevedering.
- Kleur en tekening.
Int. Stand. Ind.: 722
Ringmaat
Bekousd: 8 mm
Kaalbenig: 7 mm
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Figurita Meeuwen op de EZHSV
17-19 november 2000.
Ik moet eerlijk zeggen dat toen Dirk de
Zeeuw mij enkele maanden geleden
benaderde met de vraag of ik in de gelegenheid was de Figurita Meeuwen te
keuren op de show van de EZHSV en ik
direct ja had gezegd, ik later nog eens
nadacht over “hoe men wel dacht een
volle keuring bij elkaar te krijgen”. Vaak
is het zo dat als men met alle geweld een
volle keuring van een ras, waarvan de
fokkers en dieren nog niet zo dik gezaaid zijn bij elkaar wil krijgen alles wat
rijp en groen is wordt ingestuurd. Dit
resulteert dan vaak in het tot wanhoop
brengen van de keurmeester die van dat
groene toch wat zou moeten maken. Ik
kan u gerust stellen het voorgaande is
hier niet gebeurd.
Een inzending van 60 Figurita Meeuwen
met een grote diversiteit aan inzenders is
een mooi aantal met voor gelukkig een
goede tot zeer goede kwaliteit, heel wat
anders als circa 4 jaar geleden toen ik dit
ras zelf fokte. Vooral in de witten begint
er al een goede eenheid te ontstaan in
type, stand en kopvorm. Zeker met een
“nieuw” ras als de Figurita is het belangrijk om te fokken op eenheid in de
genoemde raskenmerken zodat het
verder niets te raden overlaat voor de
belangstellenden zowel leek als fokkers
of keurmeesters wat nu het nagestreefde
type, stand of kopvorm moet zijn.
In de 9 witte 2 maal F voor Ad van Benten met zoals de fokker na de keuring
zei, moeder en dochter welke duidelijk
beiden aangaven wat de bedoeling is van
een Figurita.

TT verslagen

De zwarte Figurita’s is toch een van de
jongste kleurslagen met vooral wat grove
dieren en bij deze kleur enkele dieren met
een groot gebrek aan voorkopvulling. Wel
in deze kleurslag ZG dieren voor
De Bruijn en Holy Brownrigg.

Vervolgens een klasse van 3 oude doffers
in blauwzwartgeband met alle drie eigenlijk dezelfde wens of liever gezegd
waarschuwing, snavels beslist niet korter
daar het de bedoeling is dat dit ras zijn
eigen jongen groot brengt en het is overigens niet conform de standaardomschrijving. De vier oude duivinnen, ook hier weer
een typische fout, bij vrijwel alle dieren
ontbrak het aan een goede vleugeldracht
met daarbij uiteraard manco aan
rugafdekking. Met de jonge doffers en
duivinnen in blauwzwartgeband was het
beter gesteld, deze dieren vond ik een
klasse beter dan de oude vogels, een
opsteker voor de fokkers.
Ad van Benten bracht het met zowel een
jonge doffer als duivin tot een F en de
verdere ZG dieren waren van resp. Hupje
en Van de Hoven .

In roodzilvergeband ook enkele goede
rastypische dieren, de oude duivin van
Ilona van der Spek was in kopvorm prima,
echter waren er wensen ten aanzien van
vleugeldracht en rugafdekking.

Bij de jonge doffers twee ZG dieren van
Ammerlaan en Van der Spek. Een tip
voor diegene die moeite heeft om zijn of
haar duiven gaatjes vrij te houden is misschien een bakje met mottenballen in het
hok hangen, uiteraard wel zo dat de duiven er niet bij kunnen.
Een jonge duivin in roodzilvergeband van
Linda Grimbergen was een fraaie rastypische Figurita en zoals u weet krijgt een
fraai dier F.

Van het totaal aan Figurita’s was een
groot gedeelte ingeruimd voor de
“andere” kleurslagen welke helaas niet
altijd overeenkwamen met een kleur uit
het kleurenblok en hebben hier dan ook
een opmerking over op de kaart gekregen.
Om maar met de woorden van de legendarische heer Henk Moezelaar te
besluiten “eerst bouwen, dan schilderen”
is ook bij dit ras van toepassing. Nieuwe
kleurtjes zijn leuk maar bouw eerst aan
uniformiteit in type en kopvorm. Let wel
op deze show zijn de niet erkende
kleurslagen nog voorzien van een
predikaat vanwege de grote inzending in
deze groep, op een “grote” show zonder
de zgn. AOC klasse gaan ze geheid met
een N.E. naar huis. Breng duidelijk
definieerbare nieuwe kleurslagen die
klaar zijn, niet een blauwschimmel
inschrijven die vrijwel geheel wit is en
een dier als faded of sprenkel inschrijven
die dit waarschijnlijk genetisch helemaal
niet is. Hierdoor voorkomt u onnodige
kritiek op het ras door mensen die denken
het beter te weten. Dit komt dit ras in
opbouw alleen maar ten goede.
Fokkers veel succes met dit ras en bovenal veel plezier aan uw duiven.
Met vriendelijke sportgroeten,
Martin Treffers
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Tentoonstelingsverslagen

Figurita’s op Avicultura
12 - 14 januari 2001

Figurita’s in Nürnberg
15 - 17 December 2000

Een kort verslag van mijn keuring van de
Figurita`s op Avicultura 2001

In de aanloop van deze gigantische show,
waren alle Spaanse rasduivenfokkers in
Nederland uitgenodigd om in de Spaanse
inzending mee te doen. De Spanjaarden
hadden een eigen afdeling binnen deze
massale gebeurtenis. Als je de catalogus
mag geloven waren er totaal zo’n 62000
kleindieren aanwezig. De Spaanse
inzending had zo’n 200 inzendingen, een
inzending van 40 Figurita’s vormde een
mooie collectie binnen dit geheel.

Er waren 20 Figurita`s ingeschreven..
De witte waren in type zeer goed. Bij de
oude duivin van Ronald van Dijk kon
ondanks de 96 punten die ze kreeg de
snavellijn nog iets beter mee lopen met
de voorkop.

De jonge duivin van Ad van Benten
haalde ook 96 punten met de opmerking,
dat de snavel niet te iel mag worden. De
andere dieren konden wat markanter in
kop. Hierna volgde de blauw zwartgebande met 96 punten voor een oude duivin van Ronald en een jonge duivin van
Ad. De oude doffer mag beslist niet forser en de snavel absoluut niet korter. Het
moeten te allen tijde midsnavelige
meeuwen blijven, die met gemak hun
jongen moeten kunnen voeren.Voor de
overige dieren gold ook hier weer, dat ze
markanter in de kop moeten.
De roodzilvergebanden van Ilona van der
Spek en de duiven van Linda van Grimbergen zaten helaas bij de jeugd afdeling,
welke door een andere keurmeester werden gekeurd. De schimmelkleurige van
Ad en Comb. Arbeider moeten kleiner en
fijner van type en markanter in kop.
Degene die qua type het beste was, was
de miskleur van Ad. Al met al een leuke
keuring Figurita`s waarvan de witten en
blauwen het beste type lieten zien. Het is
te hopen, dat er meer fokkers en inzenders komen van dit leuke ras.
Jouke van de Siepkamp

De Spanjaarden hadden wat pech gehad
met het vervoer, maar desondanks brachten ze toch een hoge kwaliteit aan Figurita
Valenciana’s. De mooie diertjes zaten dit
keer in de Blauwgebanden, Blauwschimmels en de Witten. In de Blauwgebanden
was een superklein duivinnetje van Jordi
Manosa de beste. Deze duif heeft de
gehele show in een prachtige stand gestaan waarbij zij af en toe op z’n teentjes
ging staan.

In de witten had ik de mooiste met hetzelfde duivinnetje dat bij de EZHSV ook
had gewonnen.

Verderop op de show zaten ook nog 17
Figurita’s die in de reguliere klassen
waren ingestuurd, deze dieren waren
helaas niet van dezelfde kwaliteit als in
de Spaanse inzending. De diertjes waren
bijna allemaal te groot en stonden allemaal hardnekkige horizontaal. Misschien
zien we in de komende jaren in Duitsland
wat beter materiaal opduiken.
Al met al was het een fantastische show
met heel veel mooie duiven. De banden
met de Spanjaarden zijn weer aangehaald, dit zal de komende jaren
belangrijk blijven voor het verkrijgen van
informatie over de Figurita Valenciana
en het uitwisselen van materiaal.
Ad van Benten

Een blauwschimmel doffertje van David
Amenos was erg ondergewaardeerd, een
plaatje van een duif.

