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De figurita in beweging
Beste Figurita fokkers,
Een bewogen jaar voor de Figurita. Het begon
vorig jaar met een verbeterde standaard en een
standaardtekening, deze is in de vakbladen
gepubliceerd en is verwerkt in de aanvulling van
de standaard voor het seizoen 2002/2003. De
standaard en de tekening geven natuurlijk een
tijdelijk ideaal aan, waar in de nabije toekomst
mogelijkheden zijn om één of beide te verbeteren.

Verschillende keurmeesters hebben de duiven tijdens een Amerikaanse keuring besproken. De
keurmeesters brachten hun besten duiven naar
voren waarna democratisch de winnaars werden
bepaald, dit bleek een formule te zijn die voor herhaling vatbaar is.

Het leden aantal is toegenomen van 15 in het
begin van 2001 tot 42 leden in juli 2002, dit is
een explosieve groei, wat we niet hadden
verwacht, blijkbaar is de Figurita een duifje die
velen aanspreekt.
Ook is in het afgelopen seizoen aardig wat ondernomen op PR gebied. Zo hebben we nu de tweede
nieuwsbrief uitgebracht, deze zal in ieder geval
één keer per jaar worden uitgebracht. Een
strooifolder is gemaakt en op de clubshow zijn
hier zo'n 100 van verspreid. De club heeft het
vorig tentoonstellingsseizoen vier districtshows
en een clubshow ondergebracht, deze shows
hebben in totaal 193 Figurita's getrokken van 16
verschillende inzenders.

Volière op tentoonstelling in Valls (Spanje)

Al met al een goed resultaat en hopelijk wordt dit
seizoen net zo succesvol. Wij hopen op uw
medewerking en zien u graag terug als inzender
op een van de 5 districtshows die wij hebben uitgezet op verschillende plekken in ons land en
tevens mag u onze clubdag op 13 oktober en onze
clubshow van 10 t/m 12 januari 2003 op Avicultura als liefhebber en inzender van de Figurita niet
missen.
Met vriendelijk groet,
Roy, Ronald en Ad.

Ook was de clubdag een succes. Aanwezig waren
152 Figurita's in diverse kleurslagen.
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De activiteiten 2002

De activiteiten van de FCN in 2002/2003

De Club
De algemene gegevens van de FCN
Opgericht
De Figurita Club Nederland is 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, Dijkgraafstraat 12, 2645 KN 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.
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 wederom Avicultura te Leiden.
Districtshows hebben we dit jaar op Ornithophilia, SZN,
EZHSV, 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 13 oktober in het kleindierencentrum te Den Haag.

Clubdag:
13 Oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag.
Prijzenschema Clubdag
De prijzen worden nog ingevuld.
Clubshow:
10 t/m 12 januari 2003 in de Groenoordhallen, Willem de Zwijgerlaan 2 te Leiden,
Prijzenschema Clubshow
1) Figurita beeldje 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 kleur of tekening dan 2 t/m 5)
7) Oorkonde voor de fraaiste Figurita bekousd
8) Beker voor de fraaiste Figurita van een jeugdlid
Districtshows:
Ornithophilia
SZN
EZHSV
Keistadshow
Oneto

3 t/m 5 oktober, veemarktcomplex, sartreweg 1, Utrecht
1 t/m 3 november, de Wetering, weteringplein 1, Loon op Zand
15 t/m 17 november, Kleindierencentrum in Den Haag.
21 t/m 24 november, Trompetstraat 3 in Amersfoort
13 t/m 15 december, Twentehallen in Enschede

Prijzenschema Districtshows
van 2-10 duiven
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
van 10-25 duiven:
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
3) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
vanaf 25 duiven:
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) 5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
3) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
4) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester
minimaal predikaat ZG. Prijzen zijn alleen te winnen door leden.

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:
€ 10,00
per jaar
Jeugdleden:
€ 5,00
per jaar
Donateurs:
€ 5,00
per jaar
Internet en E-mail
We zijn met de FCN aanwezig op het web op
www.sierduif.nl/figurita. U kunt ons bereiken op onze
eigen emailadressen zoals eerder genoemd of op
figurita@sierduif.nl.
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Ledenlijst

Leden en donateurs FCN 2002
Naam

Adres

PC

Woonplaats Telefoon E-mail

Kleuren

R. Amenos
P. Ammerlaan
R. Arbeider R.
H. Arbeider H.
S. Beijersbergen
N.M.D. van Benten
A.N.C. van Benten
E. Blasco
M. Broekhuizen
P. Bronke
J.R.C. Brouwer
H. Brownrigg
J.M.M. Bruggeling
J. de Bruijn
H. Diehl
R. van Dijk
W.Th.F. van Dijk
Th. van Dissel
P. Fioole
Mevr. Grimbergen
L. Grimbergen
E. Hoppen
S. v.d. Hoven
A. de Jong
J. de Jong
M. van Koppen
W. Mielekamp
C. Meijer
H.M. Nissen
P. Prats
A. Rijs
C. Ruis
Alfred Rinckel
A. Rosendal
J. van de Siepkamp
I. van der Spek
A. Tollenaar
M. Trappeniers
H. Verhoork
F. van Vliet
R. Willems
R. de Wit
D. de Zeeuw
A.W.M. Zuiderwijk

Barceloneta 13 - Apt. 325
Woutseweg 140
De Geer 12-25
De Geer 12-25
Copernicusstraat 39
Edelhertlaan 32
Dijkgraafstraat 12
Apartat de Correus 24.023
Siergaarde 65
Bijlcamppad 13
Achterdorperweg 9
Archimedesstraat 91
Middel Broekweg 116
A Bynskade 59
Anna Paulownastraat 62
Tulpstraat 9
Tulpstraat 9
Koppelstokstraat 80
Patrimoniumlaan 81
Dr. Weitjeslaan 83
Dr. Weitjeslaan 83
Sportweg 8
Hoge Rijndijk 242
Nieuwpoortslaan 71
Brinckerinckstraat 60
Verburghlaan 31
Koningsweg 177
Burgersdijkstraat 31
Horsterweg 201
Carrer Barcelona 10
Ganzert 14
Hezeweg 1
22 Rue des Vosges
Hilsdijk 22
Violier 9
Koekamp 23
van Rijckevorselstraat 1
Bastinstraat 38
Nieuw Voordorpstraat 25
Erasmusweg 874
Michielpad 13
Willem Alexanderstraat 27
Zandeveltweg 22
Middelstraat 1

43800
2636 AV
6605 HV
6605 HV
2561 VP
2623 EL
2645 KN
08080
2285 JD
2241WV
8166 KG
2517 RS
2675 KH
2331 DL
2518 BH
3442 BK
3442 BK
2583 CE
3904 AC
2685 VW
2685 VW
9695 EB
2314 AK
1815 LK
2531 VE
2685 SZ
7102 DS
2522 WC
5928 ND
E-07701
4031 KC
7335 BK
67110
8051 HD
3434 HE
2623 XN
3972 EP
3000
2251 TA
2542 RK
6603 CT
3474 JS
2692 AT
4815 EE

Valls (spanje)
609 314286
Schipluiden
015 - 3808358
Wijchen
024 - 6414317
Wijchen
024 - 6414317
Den Haag
070 - 3600567
Delft
015 - 2612187
Delfgauw
015 - 2569729
Barcelona (spanje)
932 657528
Rijswijk
070 - 3945059
Wassenaar
070 - 5141139
Emst
0578 - 662078
Den Haag
070 - 3467905
Honselersdijk
0174 - 620935
Leiden
071 - 5220872
Den Haag
070 - 3456669
Woerden
0348 - 419159
Woerden
0348 - 419159
Den Haag
070 - 3524660
Veenendaal
0318 - 523170
Poeldijk
0174 - 246637
Poeldijk
0174 - 246637
Bellingwolde
0597 - 532766
Leiden
071 - 5411572
Alkmaar
‘s-Gravenhage
070 - 3803248
Poeldijk
0174 - 242771
Winterswijk
0543 - 520454
Den Haag
070 - 3903896
Blerick - Venlo
077 - 3829113
MAÓ (Menorca)
Ingen
0344 - 693097
Apeldoorn
055 - 5430154
Gumbrechtshoffen (France)
Hattem
038 - 4443622
Nieuwegein
030 - 6064308
Delft
015 - 2610828
Driebergen-Rijsenburg 0343 - 514134
Leuven (België)
016 - 228293
Voorschoten
071 - 5612062
Den Haag
070 - 3675167
Wijchen
024 - 6416812
Zegveld
0348 - 691725
‘s-Gravenzande
0174 - 417638
Breda

W, Z, G + div. kleuren
R, RZ, RS, Z, B
B, BS, R, RZ, RS
W
W, B, R

rarbeider@hotmail.com

vbc@xs4all.nl
abenten@kabelfoon.nl

B
B, BS, W
W
mistermoon@hollyenhuub.demon.nl
B, R
B
figuritaleiden@cs.com
WB, W, Z, ZB
mapelero@wanadoo.nl

info@vandijkie.com

W
W

vandissel@zonnet.nl

B, R, RZ, GZ
B, Z

y.mielekamp@gelrevision.nl

aad.en.ineke.rijs@planet.nl
c.ruijs@planet.nl

B, BK
G, GZ + div. kleuren
RZ, B
B
W

B
Jouke.van.de.Siepkamp@rivm.nl R, RZ, RK
vanderspek@wanadoo.nl
R, RZ, RS, B
W
B
B, R, RZ, RK, GZ
WillemsRWR@hetnet.nl
info@rdewit.nl

Legenda: W = wit, WB = Wit bekousd, B = Blauwzwartgeband, BS = Blauwschimmel, BK = Blauwkras, R = Rood, RZ = Roodzilvergeband,
RS = Roodzilverschimmel RK = Roodkras, G = Geel, GZ = Geelzilvergeband, Z = Zwart, ZB = Zwart bekousd.

Nieuws van de penningmeester
Zoals u op de jaarvergadering heeft kunnen horen, gaat het financieel gezien goed met de Figurita Club Nederland. Dankzij
donaties van enkele leden is de FCN financieel gezond en zijn we in staat enkele tegenvallers op te vangen, mochten deze zich
voordoen. Ook stijgt het ledenaantal nog steeds. In de bijlage van het Figurita Nieuws is een ledenlijst afgedrukt. Op deze lijst
staan de namen van de mensen die hun contributie van het jaar 2001 en/of 2002 reeds betaald hebben. Het lidmaatschap gaat
immers pas in na het voldoen van de contributie. Staat uw naam er niet tussen of zijn de gegevens onjuist. Neem dan even
contact op met de FCN of maak uw contributie over op rekeningnummer 1583.87.708
t.n.v. Figurita Club Nederland. De contributie voor leden bedraagt €10,- en voor jeugdleden en donateurs €5,-.
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De Figurita vereeuwigd !!!

U heeft vast wel eens een beeldje van
Marleen Brouwer mogen aanschouwen,
dan weet u ook dat deze beeldjes de
neiging hebben om te gaan bewegen en
vervolgens weg te vliegen.
Zo echt weet Marleen een beeldje van
een levende duif te maken.

Figurita beeldje

Factor tijd lijkt hier een grote rol te spelen,
hoe langer er over een beeldje wordt
gedaan hoe mooier het eindresultaat. In
ieder geval kregen we een telefoontje dat
het prototype zijn plek had gevonden en
zijn we hals over kop naar Hilversum gesneld om het resultaat te bekijken.

Een tijdje later was het beeldje klaar en
hebben we het een tijd lang mogen
bewonderen. Een vreemde gewaarwording als je levende duif is vereeuwigd.

Marleen was bereid om ook van de
Figurita een beeldje te maken. Kees
waarschuwde vorig jaar al dat de duiven
snel moesten komen want Marleen had
inspiratie gekregen en daar moest je wel
gebruik van maken. We hadden geluk,
Marleen vindt de Figurita een leuke
kokette duif en dat helpt natuurlijk altijd
mee.
Verbazing, dat was het om het in klei
gemaakte beeldje te zien, we hadden een
bepaalde verwachting maar toch oversteeg
dit vormpje die verwachting. Weinig tot
niets viel op dit prototype aan te merken.
Toch was het kritische oog van Marleen
ons vooruit gesneld, ze had al een aantal
verbeteringen in petto waarbij het Figurita-achtige, het kokette, nog duidelijker
kon worden benadrukt.

We hebben als voorbeeld een wit koppeltje bij Marleen gestald, deze duifjes
hebben een aantal maanden als levende
modellen in haar werkkamer geposeerd
terwijl ze onderwijl ook nog wat jongen
hebben gekregen heeft Marleen het
beeldje in een aantal fases gecreëerd.
Het woord creëren is hierbij op zijn
plaats want als de inspiratie daar is
wordt er gewerkt en als de inspiratie
wegebt wordt er net zo lang gewacht,
gekeken en gezocht totdat de juiste aanpassingen weer kunnen worden
gemaakt.

Zoals hieronder te zien: “het eindresultaat”. Mooi hè !!!

Het bestuur van de FCN.
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De Figurita op de Clubdag
14-10-2001
Het was een gezellige bedoeling, samen
met de valenciana club in het kleindierencentrum. Zo’n 152 figurita’s waren
aanwezig en ook een leuke collectie
liefhebbers. Genoeg ingrediënten om er
een leuke en leerzame dag van te maken.
Het begon gelijk goed, een omstreden
plan, we wilden de figurita’s een keer
allemaal laten wegen zodat we iets konden zeggen over het gewicht. Zo gezegd
zo gedaan. De brievenweger kwam er
aan te pas en alle Figurita’s ondergingen

TT verslagen

die er twee uit mocht kiezen die mee konden dingen naar de hoofdprijs: een bierpul
met daarop een Figurita. De keurmeesters
Jan de Jong, Willem van Zijl, Jouke van de
Siepkamp, Peter Goossens, Roy Arbeider,
Ad van Benten en Aad Rijs belichtten
allen verschillende aspecten van de Figurita dus genoeg stof om van te leren.

Als vierde eindigde een roodzilvergeband
M/J van de Comb. Arbeider met 33 punten

Uiteindelijk bleven er 12 Figurita's over
waaruit de leden de besten mochten
kiezen. Als winnaar werd gekozen een
blauwzwartgebande V/J van Comb.
Arbeider met 53 punten.

braaf hetzelfde lot. Aan het eind van het
weegfestijn kon de conclusie worden
getrokken. Het gemiddeld gewicht van
de figurita lag zo rond de 200 gram. De
mooiste diertjes vonden we in de buurt
van 190 gram. Enkelen kwamen in de
buurt van wat de Spanjaarden het
streefgewicht noemen tussen de 150 en
de 170 gram maar dit werd wel erg
klein. Kortom de figurita moet klein zijn
maar wel vitaal blijven dus 190 gram is
een mooi streven, al zullen we dit wegen
op geen enkele tentoonstelling meer
terugzien.
Verderop die dag volgde een
'Amerikaanse' keuring. De Figurita’s
waren in groepen ingedeeld. Elke groep
werd besproken door een keurmeester

en als vijfde eindigde een roodzilverschimmel V/J van Dhr Ammerlaan met
24 punten.

Als tweede eindigde een blauwschimmel
M/J van Dhr Ammerlaan met 41 punten.

Een prachtig democratisch besluit met
een verdiende collectie Figurita’s die op
deze clubdag met kop en schouders boven
de rest uitstak. Dit jaar gaat dit concept
zeker weer een vervolg krijgen.
Het FCN bestuur.

Als derde een geelzilvergeband V/J van
Ilona van der Spek met 38 punten.
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De Figurita op de clubshow
Avicultura
Groots was het, een grote en mooie collectie bijeen. Een collectie van bijna 60
Figurita’s in 10 verschillende kleurslagen. Martin Treffers had de collectie
netjes gekeurd en alle mooie Figurita’s
eruit weten te vissen.

TT verslagen

In de Blauwgebanden viel de winnaar
met 97 punten op een jonge duivin van
Ad van Benten, de eerste keer dat een
Figurita in Nederland het hoogste
predikaat weet te behalen.

Tevens werd in de Blauwschimmels een
fraaie oude doffer van de Comb. Arbeider
bekroond.

Een zeer geslaagde clubshow met vele
Figurita’s en inzenders.
In de roodzilvergebanden werd Jouke van
de Siepkamp winnaar met een fraaie
jonge doffer
Een fraaie set met witten startte de
verzameling en werd bekroond met twee
keer 96 punten, beide Figurita’s waren
van Ronald van Dijk.

Het bestuur van de FCN.

en Ilona v.d. Spek werd met een jonge
roodzilver doffer de mooiste van de
jeugdleden.
In de zwarten viel een oude doffer van
S. v.d. Hoven op. Een fraaie duif zeker
in deze mooie kleurslag.

Wij wensen alle leden nog een prima eind
van het fokseizoen toe en hopen jullie
allemaal op een van de shows in het
nieuwe seizoen als inzender te begroeten.
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De Figurita op de districtshows
Ornithophilia
Het showseizoen begon al erg sterk met
een collectie op Ornithophilia van 41 Figurita’s. Willem van Zijl had er weinig
moeite mee en zette de collectie goed op
rij.

Een aantal witten voerde de boventoon
maar ook fraaie dieren in blauwzwartgeband.

TT verslagen

EZHSV show
De tweede kans voor de Figurita was op
de EZHSV show, hier werden over de 50
Figurita’s getoond. Een grote varieteit
aan dieren, niet allemaal even goed van
kleur en tekening maar er zaten erg fraaie
dieren bij. De mooiste was een jonge
Roodzilverschimmel duivin van P.A.
Ammerlaan,

die tevens ook een mooie blauwschimmel, zwarte en roodzilver liet zien. Als
tweede van de keuring viel de oude witte
duivin van Ronald van Dijk op, deze
duivin blijft een kokette verschijning.

Keistadshow
Een collectie van 23 Figurita’s in de
kleuren wit en blauwzwartgeband. Jouke
van de Siepkamp was gecharmeerd van
de witten Figurita’s. De winnaar werd
een jonge witte duivin van Ad van Benten.

Oneto
Een collectie van 12 Figurita’s in de
kleurslagen wit, blauwzwartgeband en
roodzilverschimmel. De winnaar werd
dezelfde duivin als op de keistadshow.

Tevens vielen 2 roodzilver doffers van
Ilona van der Spek op.
Ook fraai was een jonge doffer van S.
v.d. Hoven, deze doffer was niet de kleinste maar markant qua type, stand en kop.

Kortom mooie collectie en een mooie
districtshow.

Een geslaagde districtshow. Hopelijk
blijft de EZHSV de komende jaren deze
aantalen aan Figurita’s trekken.

Vooral later tijdens de tentoonstelling
kreeg deze duivin de neiging tot blazen.
Een eigenschap die je tijdens het fokken
in de gaten moet houden. De dieren werden gekeurd door Nico van Benten.

