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De figurita onder de loep
Beste Figurita fokkers,
Na een bewogen jaar is dit alweer de vierde
nieuwsbrief van de FCN. De club is in ledenaantal gegroeid tot 53 alleen de inzenders van de Figurita neemt nog wat langzaam toe. Mede vanwege dit laatste hebben we vanuit het bestuur
besloten op de Clubshow dit jaar onder te brengen bij de Sierduiven Show Zuid-Nederland.
Deze show ligt meer centraal in Nederland en dus
geen reden meer voor de figurita fokkers om niet
een paar diertjes in te sturen.
Het afgelopen seizoen heeft zich vooral gekenmerkt door het niet doorgaan van een aantal
vroege shows door de vogelpest. Gelukkig
behoren die problemen tot het verleden en
kondigt zich een nieuw tentoonstellingsseizoen
aan waarbij hopelijk de sierduiven in grote
getallen aanwezig zullen zijn.

De Website van de Figurita club zal binnenkort
een facelift ondergaan. Hierbij zal het uiterlijk
worden aangepast en de inhoud worden bijgewerkt. Bezoek ook eens de website:
www.sierduif.nl/figurita
Dit jaar gaan we ook de Figurita weer extra aandacht geven op maar liefst 6 verschillende districtshows en op de clubshow in Loon op Zand. Reden
te meer om ook eens een duifje in te sturen.
Uiteindelijk is dat toch het leukste onderdeel van
de hobby. Elkaar ontmoeten op de shows, praten
over de duiven en een leuk stukje competitie.
Helaas ging het afgelopen seizoen de Europese
niet door en werd ook de Europese Iberische show
in Duitsland afgelast, volgend jaar gaat echter
deze laatste wel door hier zullen wij u van op de
hoogte houden.
De clubdag wordt dit jaar gehouden op 3 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 jongdieren
dagen in het land of op een van de districtshows,
maar in ieder geval op 3 oktober op de clubdag,
tot dan.
Met vriendelijk groet,
Roy, Ronald en Ad.

De figurita is het afgelopen jaar behoorlijk onder
de loep genomen. Zo zijn er meerdere artikelen
verschenen in de fokkersbladen en is de Figurita
door Martin Treffers op een uitstekende wijze
besproken tijdens het keurmeester congres. Hierbij is de Figurita en al zijn facetten besproken, dit
zal zeker hebben bijgedragen aan de verdere bekendheid van de Figurita onder het keurmeesterkorps in Nederland.
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De activiteiten van de FCN in 2004/2005

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
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 hebben we gekozen om het meer centraal te doen, dus op de Sierduivenshow Zuid Nederland.
Districtshows hebben we dit jaar op Ornithophilia, de
EZHSV, de Keistadshow, Oneto, de Noordshow en Avicultura. Deze zullen ieder jaar opnieuw worden bepaald.
De Clubdag zullen we ieder jaar rond oktober organiseren.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 3 oktober in het kleindierencentrum te Den Haag.

Clubdag:
3 oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag.
Prijzenschema Clubdag
De prijzen worden nog ingevuld.
Clubshow:
5 t/m 7 november 2004 in “De Wetering”, Weteringplein 1 te Loon op Zand.
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
EZHSV
Keistadshow
Oneto
Noordshow
Avicultura

14 t/m 16 oktober, Veemarkt te Utrecht.
12 t/m 14 november, Kleindierencentrum in Den Haag.
25 t/m 27 november, Trompetstraat 3 in Amersfoort
10 t/m 12 december, De Reulver 120 in Enschede
5 t/m 8 januari 2005, Prins Bernardhoeve in Zuidlaren
14 t/m 16 januari 2005, in de Groenoordhallen te Leiden

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 93. 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 2004
Naam

Adres

PC

R. Amenos
R. Arbeider
H. Arbeider
F. v. Asten
S. Beijersbergen
N.M.D. v. Benten
A.N.C. v. Benten
E. Blasco
M. Brinkwirth
P. Bronke
J.R.C. Brouwer
M.G. Brouwers
H. Brownrigg
J.M.M. Bruggeling
J. de Bruijn
T.H. v. Diesveld
R. Dijk
W. Th. F. Dijk
Th. Dissel
P. Fioole
P.J.M. Gieskens
J. Helmink
E. Hoppen
S. v.d. Hoven
J. de Jong
A. Jonker
B. v.d. Kamp
D.J.H. Knuttel
L.W.M. v.d. Lans
Frans Mali
W. Mielekamp
C. Mijer
W. G. Molin
M. Pol
T. Polman
A. Rijs
A. Rinckel
A. Rosendal
C. Ruijs
H.A. Sauerbrey
J. v. Schijndel
J. v.d. Siepkamp
A. Tollenaar
M. Trappeniers
W. v. Vlaanderen
F. v. Vliet
C. de Waal
R. Willems
R. de Wit
K. Wuyts
M. de Zeeuw
A.J. Zoutenbier
H. Zwiggelaar

Barceloneta 13 – Apt. 325
De Lingert 51-48
De Geer 12-25
Burgakker 7
Copernicusstraat 39
Edelhertlaan 32
Dijkgraafstraat 12
Apartado de Correos 24023
Zwischen den Hölzern 9
Bijlcamppad 13
Achterdorperweg 9
V.Z.v.Nijeveltstraat 285
Archimedesstraat 91
Middel Broekweg 116
A Bynskade 59
2e Oude Heselaan 107
Tulpstraat 9
Tulpstraat 9
Koppelstokstraat 80
Patrimoniumlaan 81
Stuyvesantstraat 189
v.kr v Veenlaan 99
Sportweg 8
Hoge Rijndijk 242
Brinckerinckstraat 60
Orgelmakerstraat 25
Zandloperweg 23
Eerste Markstraat 17
JC Bloemstraat 10
Mirtestraat 29
Koningsweg 177
Burgersdijkstraat 31
Paralelweg 1a
prysterfinne 2
Hosterd 16
Ganzert 14
22 Rue des Vosges
Hilsdijk 22
Hezeweg 1
Honingvlaken 2
Pastoor Dondersstraat 4
Violier 9
van Rijckevorselstraat 1
Bastinstraat 38
Hosterd 16
Erasmusweg 874
van Volkomstraat 7
Michielpad 13
Willem Alexanderstraat 27
Leeuwerikstraat 48
Zandeveltweg 22
Menninckstraat 22
Holtienstraat 8

43800
Valls
6605 DG Wijchen
6605 HV Wijchen
5281 CH
Boxtel
2561 VP
Den Haag
2623 EL
Delft
2645 KN Delfgauw
08080
Barcelona
D-59514
Welver
2241WV Wassenaar
8166 KG Emst
2242 LJ
Wassenaar
2517 RS
Den Haag
2675 KH Honselersdijk
2331 DL
Leiden
6543 VC
Nijmegen
3442 BK
Woerden
3442 BK
Woerden
2583 CE
Den Haag
3904 AC
Veenendaal
2593 GE
Den Haag
1222 lx
Hilversum
9695 EB
Bellingwolde
2314 AK Leiden
2531 VE
‘s-Gravenhage
1815 DW Alkmaar
7314 JW
Apeldoorn
4811 PA
Breda
2548 NA Den Haag
6542 MN Nijmegen
7102 DS
Winterswijk
2522 WC Den Haag
6067 CL
Linne
9074 DP
Hallem
6655 AG Puiflijk
4031 KC
Ingen
67110
Gumbrechtshoffen
8051 HD Hattem
7335 BK
Apeldoorn
7991 RW Dwingeloo
5482 JV
Schijndel
3434 HE
Nieuwegein
3972 EP
Driebergen-Rijsenburg
3000
Leuven
6655 AG Puiflijk
2542 RK
Den Haag
3223 HP
Hellevoetsluis
6603 CT
Wijchen
3474 JS
Zegveld
2300 SEVTurnhout
2692 AT
‘s-Gravenzande
2583 BR
Den Haag
7906 BB
Hoogeveen

Woonplaats Telefoon E-mail
609 314286
024 - 6452322
024 - 6414317
4116-83444
070 - 3600567
015 - 2612187
015 - 2569729
932 657528
02384 - 54324
070 - 5141139
0578 - 662078
070-5119110
070 - 3467905
0174 - 620935
071 - 5220872
024 - 3773318
0348 - 419159
0348 - 419159
070 - 3524660
0318 - 523170
070-3851263
06-53530030
0597 - 532766
071 - 5411572
070 - 3803248
072 - 5200493
055 - 3557736
06-54293646
0174-414141
024-3772245
0543 - 520454
070 - 3903896
0518 432165
0487 - 515242
0344 - 693097
038 - 4443622
055 - 5430154
0521 - 598273
073-5476131
030 - 6064308
0343 - 514134
016 - 228293
0487-515242
070 - 3675167
0181 - 326460
024 - 6416812
0348 - 691725
014/417235
0174 - 417638
070-3553478
0528 - 270776

rarbeider@hotmail.com

Kleuren
W, Z, G + div. kleuren
W, RZ
W, RZ

fvanasten@tiscali.nl
W
wilhelm.brinkwirth@t-online.de
mapelero@wanadoo.nl
W
W
mamobrosel@planet.nl
B, R
B
figuritaleiden@cs.com
WB, W, B, BK, Z
Z
info@vandijkie.com
W
W
vandissel@zonnet.nl
p.gieskens@wanadoo.nl
helmink@lucent.com
R, RZ
B, Z
W
djknuttel@haarlem.nl
lans.grond@planet.nl
W
vbc@xs4all.nl
abenten@kabelfoon.nl

y.mielekamp@gelrevision.nl

aad.en.ineke.rijs@planet.nl

c.ruijs@planet.nl

G, GZ + div. kleuren
W
W
B
-

Jouke.van.de.Siepkamp@rivm.nl
R, RZ, RK
W
W
B, R, RZ, RK
ccm.dewaal@quicknet.nl
WillemsRWR@hetnet.nl
info@rdewit.nl
W
arend.zoutenbier@hetnet.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.
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Verslag penningmeester 2003

Verslag penningmeester seizoen 2003
Beginsaldo 1 februari 2003
Clubkas € 268,97
Rabobank € 205,83
Totaal € 474,80
Overzicht uitgaven en inkomsten
Werkelijk 2002
Contributies
€ 383,16
Donaties
€ 48,38
Voorjaarsclubdag
€ 10,28
Najaarsclubdag
-€ 44,33
Ere-prijzen
-€ 68,34
NBS
-€ 12,00
Internet
-€ 23,00
Kamer van koophandel, etc
-€ 128,17
Totaal
€ 142,80

Begroting 2003
€ 340,00
€ 0,00
-€ 50,00
-€ 50,00
-€ 100,00
-€ 12,00
-€ 23,00
-€ 160,00
-€ 80,00

Werkelijk 2003
€ 380,00
€ 55,00
€ 81,65
-€ 79,24
-€ 68,34
-€ 12,00
-€ 23,00
-€ 33,43
€ 275,08

Begroting 2004
€ 350,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 50,00
-€ 100,00
-€ 12,00
-€ 23,00
-€ 160,00
-€ 21,00

Saldo 31 december 2003
Clubkas € 402,19
Rabobank € 347,69
Totaal € 749,88
Ondanks de wat sombere voorspelling is 2003 een goed jaar geweest voor de Figurita Club Nederland. Er is een positief resultaat
gehaald van € 275,08. Naast de vele donaties van de zaalhuur, geld en ere-prijzen, is er nog een aantal oorzaken voor dit
positieve resultaat.
Vanwege de vogelpest is de districtshow op Ornithophilia niet doorgegaan. Ook laten we voortaan het boekjaar gelijk lopen met
het kalenderjaar, waardoor enkele prijzen van de clubshow nog niet verrekend zijn. Tot slot konden we in 2003 nog eenmaal de
nieuwsbrief gratis laten drukken en verspreiden.
Voor 2004 verwachten we dat de inkomsten ongeveer gelijk zullen liggen met de uitgaven. Met name de kosten van de
nieuwsbrief zullen hier een grote rol in spelen.
Contributieafdracht
Er is nog een aantal leden dat hun contributie voor 2004 niet heeft afgedragen. Ook zijn er enkele die voor 2003 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. Ons IBAN
nummer is NL14 RABO 0158 3877 08. Leden betalen € 10,00 en jeugdleden en donateurs € 5,00.
De penningmeester.
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TT verslag 2003

Showseizoen 2003
De vogelpest van vorig jaar heeft een aantal
tentoonstellingen niet door doen gaan. Als
belangrijkste voor onze club was dat natuurlijk de jongdierenshow Ornithophilia.
Het eerste moment waar we elkaar gezien
hebben was onze goed bezochte jongdieren
dag in het Zuiderpark te Den Haag. Een
flinke club jonge dieren met kwaliteit in de
diverse kleurslagen. Toch blijkt dat de
meeste fokkers voorkeur hebben voor de witten. Maar onze gekleurden zijn toch ook
mooi? Ik zou graag van jullie als fokkers
eens vernemen waarom de gekleurde wat
minder in trek zijn. Zelf fok ik ook witten.
De reden hiervoor is dat ik niet zoveel plaats
heb om veel koppels te houden en vandaar
dat ik dan liever witten fok Je hoeft in de fok
dan geen rekening te houden met kleur, maar
je kunt je dan vooral toeleggen op type en
kop. Het is op een kleine ruimte dus makkelijker te fokken.
De opzet van de jongdierendag was hetzelfde
als de afgelopen jaren. Groepjes van zo'n 15
dieren die dan besproken worden door een
keurmeester. De beste 2 dieren van deze
keurmeester komen in een soort kampioensrij, waarna de leden bepalen welk dier de
beste is van de clubdag. De uitslag was als
volgt:
1ste Ad van Benten met een Witte doffer,
2de Aad Rijs met een Witte duivin,
3de Freek van Vliet met een Zwarte duivin,
4de Ronald van Dijk met een Witte duivin,
5de de Comb. Arbeider met een Roodzilver
doffer en de beste van een jeugdlid was een
Witte duivin van Melanie de Zeeuw.

In december stond Oneto op onze agenda. Op
deze tentoonstelling zat een vrij grote inzending
Figurita's (25 stuks). Helaas zaten de dieren
getopt. En hadden de dieren pech dat ze onderin
zaten. Voor ons ras is dat eigenlijk funest. Ze
moeten zich kunnen stellen en dat doen ze beter
als de kooien in enkele rijen staan.

De inzending begon met een 8 tal witten van
een gemiddeld zg kwaliteit de beste hier was
voor de heer Folkers met een 1F op een vrouw
oud. Hierna volgde een aantal rode en gelen
van de heer Mielekamp. Moeilijke kleurslagen
van een verdienstelijke kwaliteit. Hopelijk gaat
de fokker door met deze zeldzame kleuren.
De collectie bestond verder uit een 7-tal
blauwgebanden van een zeer goede kwaliteit.
Beste was hier een jonge duivin met 1F. Dit
diertje was tevens beste van het ras. Aan het
einde nog een aantal zeer goede roodzilver en
geelzilvers van wederom de heer Mielekamp.
Al met al een leuke inzending die zeker reclame
was voor onze club.

De eerste tentoonstelling in het seizoen was
daarna de Keistadshow. Een tentoonstelling
waar ik helaas zelf niet ben geweest. Over de
dieren kan ik dus ook niet zoveel zeggen.
Winnaar was daar in ieder geval de heer
Molin met een blauwgebande met het hoogste predikaat.

De laatste show van dit seizoen was onze clubshow op Avicultura. Voor ons als fokkers van
Figurita's natuurlijk de show van het jaar. Veel
fokkers waren er met dieren, helaas blijven zo
aan het eind van het seizoen toch ook redelijk
wat dieren thuis. Hier zaten 55 Figurita's. Natuurlijk een mooi aantal, maar als club willen we
zo graag een volle keuring van 80 dieren.
Fokkers breng daarom dit jaar allemaal wat
dieren op onze clubshow op SZN.

Dit is het eerste weekend van november en
wordt gehouden in Loon op Zand. Een mooie
tentoonstelling op een centraal punt in het
land. Geen belemmeringen dus om niet in te
schrijven. Hopelijk allemaal tot dan. Nu eerst
de uitslagen van afgelopen jaar. Er zat een
prachtige collectie witten. Met hoge predikaten voor diverse fokkers. Aan kop hier onze
secretaris met 1U, dit dier zat in de eregallerij.
Ad nogmaals proficiat. Verder 5x F voor onze
secretaris, 2x F voor Aad Rijs en 1x F voor de
combinatie van Dijk. Verder brachten eigenlijk alle inzenders in wit dieren met 95 punten.
Dit geeft wel aan dat de kwaliteit van onze
witten erg hoog is.

Naast de witten een ZG zwarte van Sam van
de Hoven. Hierna een kleine maar ZG inzending blauwgebanden van twee fokkers. Beste
hier wederom Dhr. Molin, nu met een oude
doffer met 1F. Aan het eind nog enkele ZG
dieren in roodzilver, blauwzilver en roodzilvergekrast. Als hekkensluiter een ZG bekousde van Jan de Bruijn. Dit was een prachtige
collectie om het seizoen af te sluiten. Hopelijk
kunnen we dit jaar weer zulke prachtige collecties in de kooien brengen. Fokkers succes.
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De Figurita Valenciana
Inleiding
Een voor Nederland relatief nieuw ras. Het is
weliswaar al enkele jaren erkend, maar de
Figurita Valenciana meeuw is de laatste jaren
pas echt in de belangstelling komen te staan.
Het rasje krijgt steeds meer bewonderaars.
Waarschijnlijk komt dit door zijn kleine
kokette verschijning en zijn vriendelijke uitstraling en gedrag. Ze stellen weinig eisen en
zijn gemakkelijk te houden. Een ideale duif
om je als sierduivenliefhebber mee bezig te
houden.

Geschiedenis
Figurita's stammen waarschijnlijk af van
Tunische Meeuwen. Deze zijn rond 1600 via
handelsroutes vanuit Egypte in Europa terecht
gekomen. In Engeland zijn hier onder andere
de Engelse Owl en de Afrikaanse Meeuw uit
ontstaan. De Tunische Meeuwen van toen
hadden lang niet zo'n gestroomlijnde kop als
de Afrikaanse Meeuw van tegenwoordig. In
België had de Tunische Meeuw tot aan de
oorlog een vlakke schedel, net als de huidige
Figurita. Dat deze kopvorm mogelijk zelfs de
oorspronkelijke is en niet slechts minderwaardige vogels betreft die men verkocht in
Afrika, wordt bevestigd door wat Trübenbach
in 1923 meedeelde. Hij herhaalde wat de
eerste fokker van Tunische en Chinese
Meeuwen in Duitsland schreef. Daaruit kan
worden vastgesteld dat de toen ontvangen
Chinese Meeuwen "niet zo hoekig van kop
waren" als de Tunische Meeuwen.

Al bovengenoemde rassen zijn dus nauw verwant met de Figurita. Tevens zijn er twee
soorten Figurita's bekend, de Figurita Valenciana en de Figurita Sevilla. Deze laatste soort
komt echter minder vaak voor dan zijn collega. In Nederland kennen we alleen de Figurita
Valenciana. In dit artikel spreken we dan ook
alleen over het laatstgenoemde ras.
De Figurita Valenciana is een Spaans ras en
was vlak na de oorlog bijna verdwenen. In die
tijd mochten onder Franco alleen maar pica
duiven (eens soort postduiven) gehouden worden. Pere Prats heeft in die tijd de Figurita
gered. Op de Balearen waren nog enkele
fokkers van het ras en hij heeft als kleine jongen deze dieren overgenomen en in stand
gehouden.
Nadat Franco weg was, heeft Pere de Figurita
toevertrouwd aan een aantal fokkers die lid
waren van de vereniging "el Francoli". Ramon
Amenos en Antonin Quatrecasas zijn twee
fokkers uit die tijd die ze nog steeds hebben.
Zij hebben het ras verbreid en op een hoger
pijl gebracht. Ondertussen zijn er dieren geëxporteerd naar Frankrijk, Duitsland, België,
Amerika en Nederland.

Een eigen club
In Nederland zijn de figurita's nu alweer een
jaar of acht op onze tentoonstellingen te zien.
Opvallend was de inzending op de EZHSV
show in seizoen 2000, waar een fraaie collectie van 60 Figurita's te bewonderen was. Op
deze tentoonstelling is toen door enkele
fokkers het initiatief genomen om zich te
verenigingen in een speciaalclub. Op 19
november 2000 is dan ook de Figurita Club
Nederland opgericht. Volgend jaar bestaat
onze club dan ook alweer 5 jaar en kunnen we
ons eerste lustrum vieren. De Figuritaclub
(FCN) telt ondertussen zo'n 55 leden uit binnen en buitenland. Toen we begonnen waren
we met zo'n 15 leden. U ziet dus dat de club
flink is gegroeid

Type en stand
Nederlanders hebben altijd de eigenschap een
zo groot mogelijke duif te willen fokken. Dit
is bij de Figurita absoluut niet de bedoeling!
Klein is namelijk het handelskenmerk van de
Figurita.
In Spanje is het gewicht van de Figurita in de
standaard opgenomen. Het gewicht wordt
daar verlangd tussen de 150 en 170 gram. Bij
ons ligt het gewicht van de gemiddelde Figurita wat hoger, de meeste zijn hier rond de
200 gram. We zien graag kleine dieren, maar
we zijn echter van mening dat het meest complete diertje moet winnen en niet per definitie
de kleinste. Het moet een figurita zijn die aan
alle raseigenschappen voldoet. Bij keuze uit
twee gelijke dieren gaat dan echter wel de
kleinste voor.
Hoewel het een zeer kleine duif is, willen we
er toch wel een beetje body op zien. De borst
is gerond en relatief gezien breed, waarbij de
vleugelbogen zichtbaar gedragen worden. De
sterk afhellende stand geeft het diertje een
trotse opgerichte houding. De staart mag de
grond echter niet raken. De hals van de Figurita wordt iets teruggetrokken gedragen. Bij
een juiste stand en halsdracht kan je vanuit
het oog een loodlijn trekken tot de benen.
Zodra het oog dus boven de benen wordt
gedragen vertonen de figurita's de juiste
stand. In actie gaat de Figurita op z'n tenen
staan, waardoor de trotse houding nog eens
versterkt wordt. Verder is het een korte duif
en reiken de uiteinden van de slagpennen
bijna tot het einde van de staart.
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De kop
De kop van de Figurita kan het beste
vergeleken worden met die van de Italiaanse
Meeuw, echter met het belangrijkste verschil
dat de snavel van de Figurita met de
voorhoofdslijn meeloopt. Er is dus geen
sprake van de zogenaamde snavelhoek. Het
voor- en achterhoofd vormen echter wel een
hoek met de afgeplatte bovenkant van de
schedel. Dit wordt ook wel trapeziumvormig
genoemd.
De snavel is krap middellang. De Figurita
moet zelf in staat om zijn eigen jongen groot
te brengen. Het is daarom belangrijk er op te
letten dat de snavels van onze Figurita niet te
kort worden. We willen niet hetzelfde als wat
jaren terug is gebeurd bij de Hamburger Sticken meeuw. Beginnen met een middelsnavelige
meeuw en eindigen met een kortsnavelige.
Het zelf groot kunnen brengen van de jongen
is een belangrijk streven van de speciaalclub.
Gebruik bij de fok van Figurita's daarom nooit
voedsterduiven. Figurita's kunnen het prima
zelf. Bij de juiste verzorging brengen ze met
gemak meerdere legsels groot. Ze fokken als
de muizen!
De kleur van de snavel is in overeenstemming
met de bevedering. De neusdoppen zijn klein
en hebben een fijne structuur.
De ogen zijn oranjerood tot rood, bij de verdundkleurigen wat lichter. De witte Figurita's
hebben donkere ogen. De gekleurde Figurita's
hebben vaak nogal last van een wat fletse of
troebele oogkleur. Dit willen we niet, maar
bestraf het op dit moment nog niet te zwaar.
Type en stand zijn namelijk belangrijker.
De oogranden worden smal en fijn van weefsel verlangd. We mogen echter niet vergeten
dat we hier met een meeuw te maken hebben
en daardoor komen er nogal eens wat grovere
oogranden voor. Enige soepelheid is bij de
beoordeling van dit onderdeel geboden. De
kleur van de oogranden is in overeenstemming met de veerkleur. Een euvel dat we de
laatste tijd nog wel eens zien is dat de dieren
te krap bevederd zijn rondom de ogen. De
oogranden worden dan niet goed meer
afgedekt. Dit is natuurlijk wel foutief.

Figurita onder de loep

De Hals, keelwam, Floquet en Sjabot
De hals wordt iets teruggetrokken gedragen,
waardoor er een kleine knik in de hals wordt
getoond. Dit geeft de dieren extra uitstraling.
De Figurita behoort tot de meeuwenrassen.
Dit is enerzijds te merken aan het
vertrouwelijke karakter, maar ook aan 3
belangrijke uiterlijke kenmerken: de jabot, de
grote ogen en, in iets mindere mate, de keelwam.
De jabot dient goed ontwikkeld te zijn. De
Spanjaarden zien graag dat deze in een "strikje" begint, ofwel de zogenaamde "Floquet",
en zo rijk mogelijk tot aan het midden van de
borst doorloopt. Ook willen ze graag dat het
jabot eindigt in een rozet, maar dit laatste is
voorlopig een utopie, want zelfs in Spanje
moet de duif die dit heeft nog geboren worden.
Verder behoren ze een kleine keelwam te
hebben. Het wil nog wel eens voorkomen dat
de keelwam ontbreekt, dit geeft de Figurita
een vreemde uitdrukking en is foutief.

De benen
De beentjes van de Figurita zijn middellang.
Doordat de dieren in actie op de teentjes staan
lijken ze op dat moment wat langer. Figurita's
komen zowel kaalbenig als bekousd voor.
Bekousde dieren hebben alleen bevederde
loopbeentjes. De tenen zijn kaal en aanzet tot
gierhakken is een fout. We zien ze echter erg
weinig op de tentoonstellingen. Heren
keurmeesters ga er dan ook een beetje met
liefde mee om.

De kleurslagen
De Figurita is bij ons erkend in een groot
scala aan kleurslagen. We zien echter vooral
de witten, blauwgebanden en de roodzilvergebanden. Sporadisch zien we ze in zwart, rood,
geel, geelzilver en de schimmels.
Ze zijn echter erkend in:
Wit, zwart, rood, bruin, dun, geel en kaki,
Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en
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- en kaki
sproetkop.
Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel- en kaki
donkergetijgerd.
Zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel- en kaki
lichtgetijgerd.
Zoals u zier voor elk wat wils.

Stand van zaken
Ondanks dat het ras nog duidelijk in opbouw
is, worden reeds door meerdere fokkers dieren
op een hoog niveau gebracht. In de seizoenen
2002 en 2003 zaten er op de bondsshow zelfs
figurita's in de eregallerij. Een teken dat ze
dus van die kwaliteit zijn dat ze als een van de
beste van een complete groep meeuwen mee
kunnen. In het wit zitten nu nog de beste
exemplaren. Maar andere kleurslagen worden
ook steeds kleiner en fijner. Er zijn soms ook
al blauwzwartgebanden en roodzilvergebanden die de kleinheid en elegantie van de toppers laten zien. Verder zien we de laatste tijd
ook af en toe prima zwarte en schimmels.
Informatie?
Wilt u meer informatie over dit ras dan kunt u
contact opnemen met de secretaris van de Figurita Club Nederland: Ad van Benten, Dijkgraafstraat 12, 2645 KN Delfgauw, tel.: 015 256 97 29 of kijk eens op
www.sierduif.nl/figurita.

