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De figurita in beeld
Beste Figurita fokkers,
Alweer een jaar voorbij en we hebben een
behoorlijk goed jaar achter de rug. De club is in
ledenaantal gegroeid van 42 naar 52 en het aantal
inzender van de Figurita neemt langzaam toe. Een
prima resultaat voor deze jonge club.
Wel hebben we begin dit jaar behoorlijk wat
problemen in de kleindierenliefhebberij gekend
met het uitbreken van de vogelpest. Hopelijk is
deze vervelende periode afgesloten en kunnen we
elkaar weer ontmoeten op de tentoonstellingen en
praten over ons favoriete ras.

Dit jaar gaan we ook de Figurita weer extra in
Beeld brengen op zowel de clubdag, de districtshows en op de clubshow.
Er is weliswaar een districtshow afgevallen
wegens het niet doorgaan van Ornithophilia maar
die zullen proberen om de overgebleven districtshows extra onder de aandacht te brengen. Helaas
gaat ook de Europese ook niet door maar dat is
een reden te meer om op de clubshow op Avicultura goed voor de dag te komen en dat zullen we
dan ook gaan doen.
De clubdag wordt dit jaar gehouden op 12 oktober. Hier zullen we net als voorgaande jaren een
gezellige en leerzame dag van maken en met elkaar genieten van de jonge figurita's.
We hopen iedereen terug te zien op de jondieren
dagen in het land of op een van de districtshows,
maar in ieder geval op 12 oktober op de clubdag.,
tot dan.
Met vriendelijk groet,
Roy, Ronald en Ad.

De figurita is behoorlijk in beeld geweest het
afgelopen jaar. We hebben een nieuwe folder
gemaakt en deze op bijna alle districtshows en op
de clubshow uitgegeven. Ook heeft een uitvoerig
artikel in het blad Avicultura gestaan en tevens is
in het EZHSV nieuws de nodige aandacht
geschonken aan de Figurita. Op het internet blijft
de figurita bezoekers trekken van over de hele
wereld. Reacties stromen binnen van Amerikanen, Engelsen, Fransen, Italianen, Spanjaarden,
Australiërs en Belgen. Bezoek ook eens
www.sierduif.nl/figurita
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De activiteiten 2002

De activiteiten van de FCN in 2003/2004

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 Lingert 51 - 48, 6605 DG Wychen
Tel.: 024 - 6452322
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

Clubdag:
2 November in het Kleindierencentrum te Den Haag.
Prijzenschema Clubdag
De prijzen worden nog ingevuld.
Clubshow:
9 t/m 11 januari 2004 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:
EZHSV
Keistadshow
Oneto

14 t/m 16 november, Kleindierencentrum in Den Haag.
26 t/m 29 november, Trompetstraat 3 in Amersfoort
12 t/m 14 december, De Reulver 120 in Enschede

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

Prijzenschema Districtshows
van 2-10 duiven
1) Clubprijs voor de fraaiste Figurita
2) 2,5 Euro ter vrije beschikking keurmeester

Vergaderingen
Een keer per jaar een ledenvergadering tevens jaarvergadering in de maand februari of maart.
Een ledenvergadering op de clubdag in oktober.

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

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 de 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 2 november 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:
€ 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.

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 93. Prijzen zijn alleen te winnen door leden.
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Ledenlijst

Leden en donateurs FCN 2003
Naam

Adres

PC

R. Amenos
R. Arbeider
H. Arbeider
S. Beijersbergen
N.M.D. v. Benten
A.N.C. v. Benten
E. Blasco
P. Bronke
J.R.C. Brouwer
H. Brownrigg
J.M.M. Bruggeling
J. de Bruijn
H. Diehl
R. Dijk
W. Th. F. Dijk
Th. Dissel
P. Fioole
Mevr. Grimbergen
L. Grimbergen
E. Hoppen
S. v.d. Hoven
J. de Jong
A. Jonker
B. v.d. Kamp
M. v. Koppen
L.W.M. v.d. Lans
W. Mielekamp
C. Mijer
W. G. Molin
H. M. Nissen
S. Polman
P. Prats
A. Rijs
A. Rinckel
A. Rosendal
C. Ruijs
H.A. Sauerbrey
J. v.d. Siepkamp
I. v.d. Spek
J.C. Stasse
A. Tollenaar
M. Trappeniers
H. Verhoork
W. v. Vlaanderen
F. v. Vliet
C. de Waal
R. Willems
R. de Wit
K. Wuyts
M. de Zeeuw
H. Zwiggelaar

Barceloneta 13 – Apt. 325
De Lingert 51-48
De Geer 12-25
Copernicusstraat 39
Edelhertlaan 32
Dijkgraafstraat 12
Apartado de Correos 24023
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
Brinckerinckstraat 60
Nieuwpoortslaan 71
Zandloperweg 23
Verburghlaan 31
Burg. v.d. Veldestraat 30-32
Koningsweg 177
Burgersdijkstraat 31
Paralelweg 1a
Horsterweg 201
Hosterd 16
Carrer Barcelona 10
Ganzert 14
22 Rue des Vosges
Hilsdijk 22
Hezeweg 1
Honingvlaken 2
Violier 9
Koekamp 23
Quadenoord 106
van Rijckevorselstraat 1
Bastinstraat 38
Nieuw Voordorpstraat 25
Hosterd 16
Erasmusweg 874
van Volkomstraat 7
Michielpad 13
Willem Alexanderstraat 27
Leeuwerikstraat 48
Zandeveltweg 22
Holtienstraat 8

43800
Valls
6605 DG Wijchen
6605 HV Wijchen
2561 VP
Den Haag
2623 EL
Delft
2645 KN Delfgauw
08080
Barcelona
2241WV Wassenaar
8166 KG Emst
2517 RS
Den Haag
2675 KH Honselersdijk
2331 DL
Leiden
2518 BH
Den Haag
3442 BK
Woerden
3442 BK
Woerden
2583 CE
Den Haag
3904 AC
Veenendaal
2685 VW Poeldijk
2685 VW Poeldijk
9695 EB
Bellingwolde
2314 AK Leiden
2531 VE
‘s-Gravenhage
1815 LK
Alkmaar
7314 JW
Apeldoorn
2685 SZ
Poeldijk
2552 TG
Den Haag
7102 DS
Winterswijk
2522 WC Den Haag
6067 CL
Linne
5928 ND Blerick - Venlo
6655 AG Puiflijk
E-07701
MAÓ (Menorca)
4031 KC
Ingen
67110
Gumbrechtshoffen
8051 HD Hattem
7335 BK
Apeldoorn
7991 RW Dwingeloo
3434 HE
Nieuwegein
2623 XN Delft
3079 XG Rotterdam
3972 EP
Driebergen-Rijsenburg
3000
Leuven
2251 TA
Voorschoten
6655 AG Puiflijk
2542 RK
Den Haag
3223 HP
Hellevoetsluis
6603 CT
Wijchen
3474 JS
Zegveld
2300 SEVTurnhout
2692 AT
‘s-Gravenzande
7906 BB
Hoogeveen

Woonplaats Telefoon E-mail
609 314286
024 - 6452322
024 - 6414317
070 - 3600567
015 - 2612187
015 - 2569729
932 657528
070 - 5141139
0578 - 662078
070 - 3467905
0174 - 620935
071 - 5220872
070 - 3456669
0348 - 419159
0348 - 419159
070 - 3524660
0318 - 523170
0174 - 246637
0174 - 246637
0597 - 532766
071 - 5411572
070 - 3803248
072 - 5200493
055 - 3557736
0174 - 242771
070 - 3979990
0543 - 520454
070 - 3903896
077 - 3829113
0487 - 515242
0344 - 693097
038 - 4443622
055 - 5430154
0521 - 598273
030 - 6064308
015 - 2610828
010 - 4191048
0343 - 514134
016 - 228293
071 - 5612062
0487 - 515242
070 - 3675167
0181 - 326460
024 - 6416812
0348 - 691725
014/417235
0174 - 417638
0528 - 270776

Kleuren

W, Z, G + div. kleuren
W, RZ
W, RZ
vbc@xs4all.nl
abenten@kabelfoon.nl
W
mapelero@wanadoo.nl
W
W
B, R
B
figuritaleiden@cs.com
WB, W, B, BK, Z
info@vandijkie.com
W
W
vandissel@zonnet.nl
B, R, RZ, GZ
R, RZ
B, Z
W
W
lans.grond@planet.nl
W
y.mielekamp@gelrevision.nl G, GZ + div. kleuren
RZ, B
W
B
aad.en.ineke.rijs@planet.nl
W
B
c.ruijs@planet.nl
Jouke.van.de.Siepkamp@rivm.nl
R, RZ, RK
vanderspek@wanadoo.nl
R, RZ, RS, B
W
B
W
B, R, RZ, RK
ccm.dewaal@quicknet.nl
WillemsRWR@hetnet.nl
info@rdewit.nl
W
rarbeider@hotmail.com

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.
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Verslag penningmeester 2002

Verslag penningmeester seizoen 2002
Om u wat meer inzicht in de financiële positie van de club te geven, zal voortaan in de nieuwsbrief een overzicht van de
inkomsten en uitgaven worden geplaatst. Hierin is ook een begroting van dit seizoen opgenomen en de cijfers van 2001. Het
beeld is wel enigszins vertekend door de invoering van de euro en de vele donaties en sponsering van bijvoorbeeld de zaalhuur,
ere-prijzen en de nieuwsbrief. Omdat we vinden dat onze clubshow bij Avicultura, die in januari wordt gehouden, ook bij het
seizoen hoort, is er gerekend van februari 2002 tot februari 2003. Met ingang van dit seizoen rekenen we wat euro’s betreft
gewoon tot en met 31 december.
Beginsaldo 1 februari 2002
Clubkas € 119,03
Rabobank € 213,00
Overzicht uitgaven en inkomsten
Contributies
Donaties
Voorjaarsclubdag
Najaarsclubdag
Ere-prijzen NBS Kamer van koophandel Secretariaat, drukwerk, etc Omrekencorrectie euro Totaal

2001
€ 249,58
€ 165,63
€ 32,22
€ 30,65
- € 35,66
- € 34,03
- € 19,35
- € 56,99
- € 0,02
€ 332,03

2002
€ 383,16
€ 48,38
€ 10,28
- € 44,33
- € 68,34
- € 45,00
- € 23,18
- € 118,17
€ 0,00
€ 142,80

begroting 2003
€ 340,00
€ 0,00
- € 50,00
- € 50,00
- € 100,00
- € 45,00
- € 25,00
- € 150,00
€ 0,00
- € 80,00

Saldo 1 februari 2003
Clubkas € 268,97
Rabobank € 205,83
Contributie
Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat het erg belangrijk is om uw contributie tijdig over te maken. Er is nog een aantal leden
dat hun contributie voor 2003 niet heeft afgedragen. Ook zijn er enkele die voor 2002 de contributie nog niet hebben betaald.
Wanneer in het onderstaande vakje geen jaartal is ingevuld, is de contributie reeds door u voldaan. Hartelijk bedankt!
Contributie voor het jaar:

De contributie kunt u overmaken naar rekeningnummer 1583 87 708 t.n.v. Figurita Club Nederland te Woerden. Leden betalen €
10,00 en jeugdleden en donateurs € 5,00.
De penningmeester.
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Augustus 2003
Onze figurita door het showseizoen heen
Dit jaar zijn we begonnen met een grote
inzending op het beestenspul in Leiden.
Het was weliswaar geen districtshow.
Het aantal dieren was echter super. Wat
wil je ook als onze secretaris zijn hele
hok op de tentoonstelling neerzet. Als
keurmeester een Spanjaard die twee
maal U geeft en de rest zo ongeveer allemaal een V. Het is de Spaanse manier
van keuren. Of het is geweldig, of het is
helemaal niets. Beste een jonge witte
duivin.

TT verslagen

Helaas lukte het deze keer niet om de
foto's zo snel mogelijk uit te printen waardoor de prijsuitreiking wat op zich liet
wachten. Een volgende keer zullen we dit
anders doen.

Op de SZN hebben we een volière in het
midden van de tentoonstelling kunnen
plaatsen met een leuke collectie witte Figurita's. Deze volière trok veel bekijks, dit
zullen we vanuit de Club vaker gaan doen.
Een witte doffer van de combinatie Arbeider won op de voet gevolgd door een
blauwzwartgebande oude doffer van Sam
v/d Hoven.
Hierna Ornithophilia met weer een
flinke inzending. Het merendeel hier
wit, met meerdere goede dieren uit
diverse hokken. Beste van het geheel
een witte doffer van combinatie Arbeider met 1F, het ere-certificaat en ook
nog masterbreeder. Een mooi resultaat.
Dan onze clubdag. Aanwezig waren 90
Figurita's. Een groot aantal dieren in
diverse kleuren en helaas een wisselende
kwaliteit. In de breedte wordt het beter,
meer fokkers met betere dieren. Helaas
blijven de gekleurde nog wat achter bij
de witte. Een aantal fokkers is echter op
de goede weg.
De keuring liep volgens ons dit jaar
beter als vorig jaar (al doende leert
men). Doordat de keurmeester voor de
beoordeling duidelijk geïnstrueerd
waren en ze meer tijd hadden om de
dieren te bekijken, liep het geheel soepel
en kwamen de betere dieren naar voren.
1.Een Witte doffer van Jan de Bruin
2.Witte duivin van Comb. Arbeider
3.Witte Doffer van Mevr. Jonker
4.Blauwgeb. Doffer van Ad van Benten
5.Roodzilver Duivin van Sam v/d Hoven
5. Roodzilver Duivin van Holly Brownrigg.

Op de EZHSV show mocht jullie voorzitter voor het eerst aan de bak om een volle
keuring Figurita's te beoordelen. De
doorsnee viel niet tegen. Er zaten enkele
uitschieters. Beste een jonge witte duivin
van Ad van Benten. In blauw geband een
plaatje van een duivin, helaas een wat
forse hals. Toch tweede van de keuring.
Dan een jonge zwarte doffer van F. van
Vliet. Een duif die zeker voor deze
kleurslag fraaie raseigenschappen liet zien,
daarom predikaat F. In de overige kleurslagen goede dieren, maar helaas ook
duidelijk mindere. Aan het eind nog twee
zeer goede blauwschimmels, zeker van
kleur.

Op de Keistadshow was ook een kleine
collectie met Figurita's te bewonderen.
Hier won Dhr Tollenaar met een oude
witte doffer en een Roodzilverschimmel
doffer van Sam v/d Hoven viel hier ook
positief op. In Enschede op de Oneto
helaas geen Figurita's.

Dan onze clubshow. Gekeurd door Theo
Rijks, die het er volgens horen zeggen
niet eenvoudig mee heeft gehad.
Totaal 56 diertjes. Een mooi aantal, maar
op een clubshow zou het er meer mogen
zijn. Om te beginnen enkele zeer mooie
witten. De betere zaten volgens de
keurmeester tussen de jonge dieren, dit
geeft hoop voor de toekomst. Beste een
jonge witte doffer van de combinatie
Arbeider. De jonge duivin van combinatie
van Dijk zat in de eregalerij. Wat een
reclame!! Dan enkele ZG zwarten. Een
mooie klasse blauwen, waar de beste man
oud niet meer het gewenste koptype liet
zien. Een imposante vogel, maar een te
korte snavel is iets wat niet hoort op ons
fraaie rasje. Zelf voeren begint bij voldoende snavellengte. Verder nog enkele
roodzilvers en blauwkrassen en weer die
twee blauwschimmels van Ilona van der
Spek. Nu ook een met 1F. Proficiat.
Al met al een seizoen met weer een flink
aantal figurita's op de shows. Hopelijk
zien we elkaar weer tussen de figurita's
op de diverse shows.
Het bestuur
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Het staartje van de vogelpest?
Een treurige tijd hebben we nu hopelijk
achter de rug. Nederland werd hard
getroffen door de uitbraak van de
vogelpest. Ook leden van de FCN hebben
hier behoorlijk last van gehad, sommige
van ons zijn hun hoenders kwijtgeraakt.
Wij wensen vanuit de FCN diegene die
dit is overkomen sterkte met de opbouw
van een nieuwe collectie.
Vroeg broeden?
De discussie over vroeg broeden wordt
regelmatig gevoerd. Vaak is het een individuele ervaring en verhaal. Maar toch
zien we vanuit het bestuur bij leden vaak
dat het vroeg broeden regelmatig magere
resultaten opleverd. Daar waar in het
begin van het seizoen met pijn en moeite
een aantal jongen worden gekweekt, zie
je verderop in het seizoen alsof er een
raket door het hok is gegaan; zoveel jongen dat er dan worden geproduceerd.
Onze ervaring is absoluut dat de fok met
de figurita vanaf maart de beste resultaten
geeft, en in de zomer de jongen niet meer
aan te slepen zijn. Geduld is moeilijk te
bedwingen, maar het is erg frustrerend
als je rond April na 3 vruchteloze maanden een paar jongen in het hok heb zitten.
Ons advies is “Begin wat later”. Een
bijkomend voordeel is dat de jongen die
in juni en juli worden geboren vrij snel
klaar zijn. Ze maken enerzijds een inhaalslag, en anderzijds zijn ze hier vrij snel
mee klaar omdat de figurita per definitie
in een korte periode geheel uitgeruid is.

Een jeugdlid aan het woord
Zolang ik mijn vader ken, fokt hij al
duiven. Vanaf mijn geboorte ging ik dus
al mee naar elke duivenshow en sinds ik
kon lopen kon je mij vaak vinden in het
duivenhok. Of het nou de Engelse
Dwergkroppers van me moeder waren of
de Valienciana's van mijn vader, ik vond
alles leuk en lief.

Het laatste nieuws

Toen ik zes was mocht ik zelf duiven
gaan fokken, dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig. Ik ging voor de Voorburgse Schidlkropper, vooral omdat het
me een uitdaging leek; moeilijk ras,
moeilijke kleur (ik had zwarte) en veel
zware concurrentie. Ik heb nooit hoger
dan een 1ste ZG gehaald maar dat maakte
me niet zoveel uit.

Toen ik tien was kreeg ik (weer) reuma,
ik kon zelfs niet meer in het duivenhok
komen. De duiven heb ik toen
weggedaan, ik kon er zelf niet meer voor
zorgen. Maar twee jaar geleden ging het
weer beter met me en ben ik weer met
duiven begonnen. Dat was geen succes.
Ik had Rijnlandse Ringslagers en het
eerste stel heeft nooit een ei gelegd en het
tweede stel in een heel jaar maar een jong
gekregen. Ik ben toen een jaartje over
gegaan op konijnen. Hartstikke lief die
kleine konijntjes, maar ja de duiven zitten
toch een beetje in je bloed. Ik mocht geen
konijnen én duiven hebben, dus heb ik nu
nog een konijntje en de Figurita's natuurlijk! Ik zag ze twee jaar geleden voor
het eerst en ik moet toegeven dat ik ze
toen maar enge, te dunne duifjes vond.
Maar ik ben bijgedraaid en vind het nou
hartstikke leuk die kleine beestjes. Ik
kwam ook niet in een handige periode dat
ik wilde beginnen; in november wist ik
pas dat het Figurita's moesten worden.
Maar ja , waar vind je dan iemand die
nog een stelletje duifjes voor je heeft?

Gelukkig kwam ik tijdens Avilcultura
Ronald van Dijk tegen en die had nog
een koppeltje voor mij! Ik heb nu net
mijn vijfde jong gekregen en ze zijn toch
het leukst als ze net uit het ei komen, zo
onwijs klein! Er zit in ieder geval een
hele mooie tussen die ik zeker in ga zenden op verschillende shows. Ik hoop dat
iedereen een goed fokseizoen heeft gehad
en dat ik jullie weer zie op de shows in
het najaar. Groetjes Melanie.
Een Figurita Club in Duitsland?
Marc Brinkwith is een initiatief gestart
om in 2004 een Europese show te organiseren voor de Spaanse rassen. Deze
show staat vooralsnog geplant op 13/1411-2004 in Welver net voorbij Dortmund. De Spanjaarden en uiteraard de
Duitsers zullen hier aanwezig zijn. Aan
onze club is gevraagd of wij hier aan mee
willen doen en uiteraard staan wij daar
als bestuur positief tegenover. Tevens is
Marc voornemens om een Figurita Club
in Duitsland op te richten, dit zal voor de
Figurita natuurlijk perfect zijn. We zullen
alle ontwikkelingen blijven volgen.
Geen Europashow noch Ornithophilia.
Vanwege de volgelpest zijn twee voor
ons belangrijke shows afgelast. Bij
Ornithophilia hadden wij een districtshow ondergebracht. Op de Europashow
hadden we ook flink aan promotie van de
Figurita willen doen dmv een stand. Deze
plannen gaan de koelkast in maar zullen
bij de volgende gelegenheid weer worden
ingezet.
Nieuwe leden
De groei zit er nog steeds flink in. In
2002 zijn we begonnen met 44 leden en
ondertussen zitten we op 52 leden. Een
aantal leden is gestopt maar er zijn er
veel meer begonnen met de Figurita. De
nieuwe leden zijn:
C. de Waal
H. Zwiggelaar
S. Polman
W. v. Vlaanderen
B. v.d. Kamp
M. de Zeeuw (jeugdlid)
K. Wuyts
H.A. Sauerbrey
J.C. Stasse

