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Het vijfjarig jubileum
Beste Figurita fokkers,
Het is zover de Figuritaclub Nederland bestaat
vijf jaar. In 2000 zijn een aantal enthousiastelingen bijelkaar gekomen om de Figuritaclub op te
richten. Dit heeft geresulteerd in een club die na
vijf jaar nog steeds springlevend is met ondertussen een ledenaantal van 62 figurita liefhebbers.
We gaan als club het jubileum vieren door een
jubileumshow te organiseren op de Keistadshow
in Amersfoort. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om op deze show hun fraaiste Figurita’s in
te sturen en deelgenoot te worden van de
Jubileum waarbij we vanuit de club vele prijzen
zullen uitzetten en het geheel met behulp van
volieres extra fraai gaan aankleden. Tevens zal dit
jaar aandacht worden geschonken aan nog een
belangrijke show. De Europese show welke zal
worden gehouden in Duitsland (Welver). Vorig
jaar ging deze show helaas niet door maar dit jaar
is dat wel het geval. Veel Figurita’s uit Duitsland
en Spanje zullen aanwezig zijn. Vanuit de Club
zullen we vervoer naar de show regelen, dus voor
alle FCN leden reden te meer om ook op deze
show een aantal figurita’s te brengen.

bijeen. We zullen dit in de komende jaren vaker
zo organiseren.
Binnen het bestuur hebben we een wisseling en
uitbreiding gehad. Ronald heeft 5 jaar lang het
penningmeesterschap op zich genomen, dit heeft
hij altijd prima gedaan echter door het beëindigen
van de Figurita hobby heeft hij zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld. Pauline van der Lans
heeft het penningmeesterschap overgenomen.
Tevens is het bestuur uitgebreid met 2 nieuwe
gezichten, dit vanwege de groei van de club maar
ook om de promotie van de Figurita landelijk
meer slagkracht te geven. Met Dhr. Rijs en Dhr.
Molin zijn we als bestuur een aantal grote liefhebbers van de Figurita rijker. Wij wensen alle drie
de nieuwe bestuursleden veel succes in hun bestuursfunctie.
Dit jaar gaan we ook de Figurita weer genoeg aandacht geven op maar liefst 5 verschillende districtshows en op de jubileumshow te Amersfoort.
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.
De clubdag wordt dit jaar gehouden op 16 oktober. Hier zullen we net als voorgaande jaren een
gezellige en leerzame dag van maken en met elkaar genieten van de jonge Figurita's.
Het bestuur van de FCN.

Het afgelopen seizoen was geslaagd. Veel Figurita’s zijn op de tentoonstellingen te bewonderen
geweest. We hebben vorig jaar geprobeerd om de
clubshow meer in het centrum van het land onder
te brengen en dit was een geslaagd experiment.
Op de SZN zat een fraaie collectie Figurita’s
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De activiteiten van de FCN in 2005/2006
Clubdag:
16 oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag.

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, abenten@kabelfoon.nl
Penningmeester
Pauline v.d. Lans, JC Bloemstraat 10, 2548 NA Den
Haag, Tel.: 0174 - 414141, pauline@lans-grond.nl
Renningnr.1583 87 708 t.n.v. penningmeester FCN te
Woerden
2de Voorzitter
Aad Rijs, Ganzert 14, 4031 KC Ingen, Tel.: 0344 693097, aad.en.ineke.rijs@planet.nl
Commissaris
W.G. Molin, Parallelweg 1a, 6067 CL Linne
Tel.: 0475 - 461868
Vergaderingen
Een keer per jaar een ledenvergadering tevens jaarvergadering in de maand juni of juli.
Een ledenvergadering op de clubdag in oktober.
Clubshows, districtshows en clubdag
De clubshow zal ieder jaar worden ondergebracht op de
bondshow, dit jaar wordt de clubshow de jubileumshow
en wordt gehouden op de Keistadshow in Amersfoort.
Districtshows hebben we dit jaar op Ornithophilia, de
EZHSV, 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 zondag 16 oktober in het kleindierencentrum te
Den Haag.
Rekeningnummers en KvK
Rekeningnr.1583 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.

Prijzenschema Clubdag
De prijzen worden nog ingevuld.
Jubileumshow:
24 t/m 26 november 2005, Keistadshow, Trompetstraat 3 in Amersfoort.
Europese show:
12 t/m 13 november 2005, Welver, Duitsland.
Prijzenschema Jubileumshow
1) Figurita beeldje voor de fraaiste Figurita wit
2) Figurite beeldje voor de fraaiste Figurita andere kleur
3) Oorkonde voor de fraaiste Figurita wit
4) Oorkonde voor de fraaiste Figurita blauw
5) Oorkonde voor de fraaiste Figurita zilver
6) Oorkonde voor de fraaiste Figurita schimmel
7) Oorkonde voor de fraaiste Figurita (andere kleur of tekening dan 2 t/m 5)
8) Oorkonde voor de fraaiste Figurita bekousd
9) Beker voor de fraaiste Figurita van een jeugdlid
Districtshows:
Ornithophilia
EZHSV
Oneto
Noordshow
Avicultura

29 september t/m 1 oktober, Veemarkt te Utrecht.
18 t/m 20 november, Kleindierencentrum in Den Haag.
9 t/m 11 december, Twentehallen, de Reulver 120 in Enschede
5 t/m 7 januari 2006, Prins Bernardhoeve in Zuidlaren.
13 t/m 15 januari 2006, 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.
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Ledenlijst

Leden en donateurs FCN 2005
Naam

Adres

PC

Woonplaats Telefoon E-mail

Kleuren

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
G. Broens
J.R.C. Brouwer
M.G. Brouwers
H. Brownrigg
J. de Bruijn
T.H. v. Diesveld
R. Dijk
W. Th. F. Dijk
Th. Dissel
M. van Duin
P.J.M. Gieskens
G.J. Gijlers
E. Hoppen
S. v.d. Hoven
L. Jacobs
J. de Jong
A. Jonker
B. v.d. Kamp
J.A. de Keizer
J. Kleynen
D.J.H. Knuttel
L.W.M. v.d. Lans
G. de Maag
Frans Mali
W. Mielekamp
C. Mijer
W. G. Molin
R. Peters
M. Pol
T. Polman
A. Rijs
A. Rinckel
A. Rosendal
H.A. Sauerbrey
J. v. Schijndel
J. v.d. Siepkamp
Piet Swaans
A. Tollenaar
A. Vinke
W. v. Vlaanderen
F. v. Vliet
C. de Waal
F. Wijnsma
R. de Wit
K. Wuyts
M. de Zeeuw
A.J. Zoutenbier
P. Zut
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
Honsdries 11
Achterdorperweg 9
V.Z.v.Nijeveltstraat 285
Archimedesstraat 91
A Bynskade 59
2e Oude Heselaan 107
Tulpstraat 9
Tulpstraat 9
Koppelstokstraat 80
Haagsestraat 117
Stuyvesantstraat 189
Pieter Breughelstraat 37
Sportweg 8
Hoge Rijndijk 242
Schoolstraat 64
Brinckerinckstraat 60
Orgelmakerstraat 25
Zandloperweg 23
Anjelierstraat 51
Rijksweg 16
Eerste Markstraat 17
JC Bloemstraat 10
Prins Frisolaan 25
Mirtestraat 29
Koningsweg 177
Burgersdijkstraat 31
Paralelweg 1a
Varenstraat 22
prysterfinne 2
Hosterd 16
Ganzert 14
22 Rue des Vosges
Hilsdijk 22
Honingvlaken 2
Pastoor Dondersstraat 4
Violier 9
Goudrennet 16
van Rijckevorselstraat 1
De Bovenkruier 2
Hosterd 16
Erasmusweg 874
van Volkomstraat 7
Kloostermanstraat 26
Willem Alexanderstraat 27
Leeuwerikstraat 48
Zandeveltweg 22
Menninckstraat 22
Dorpsstraat 112
Holtienstraat 8

43800
6605 DG
6605 HV
5281 CH
2561 VP
2623 EL
2645 KN
08080
D-59514
B-3640
8166 KG
2242 LJ
2517 RS
2331 DL
6543 VC
3442 BK
3442 BK
2583 CE
2587 TH
2593 GE
7741 XG
9695 EB
2314 AK
5591 HM
2531 VE
1815 DW
7314 JW
2565 SX
6067 AB
4811 PA
2548 NA
7242 GW
6542 MN
7102 DS
2522 WC
6067 CL
6602 BW
9074 DP
6655 AG
4031 KC
67110
8051 HD
7991 RW
5482 JV
3434 HE
5688 VV
3972 EP
7891 ND
6655 AG
2542 RK
3223 HP
9104 DA
3474 JS
2300 SEV
2692 AT
2583 BR
1749 AJ
7906 BB

Valls
Wijchen
Wijchen
Boxtel
Den Haag
Delft
Delfgauw
Barcelona
Welver
Ophoven (Kinrooi)
Emst
Wassenaar
Den Haag
Leiden
Nijmegen
Woerden
Woerden
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Coevorden
Bellingwolde
Leiden
Heeze
‘s-Gravenhage
Alkmaar
Apeldoorn
Den Haag
Linne
Breda
Den Haag
Lochem
Nijmegen
Winterswijk
Den Haag
Linne
Wijchen
Hallem
Puiflijk
Ingen
Gumbrechtshoffen
Hattem
Dwingeloo
Schijndel
Nieuwegein
Oirschot
Driebergen-Rijsenburg
Klazienaveen
Puiflijk
Den Haag
Hellevoetsluis
Damwoude
Zegveld
Turnhout
‘s-Gravenzande
Den Haag
Warmenhuizen
Hoogeveen

W, Z, G + div. kleuren
W, GZ
W, GZ

609 314286
024 - 6452322
024 - 6414317
4116-83444
070 - 3600567
015 - 2612187
015 - 2569729
932 657528
02384 - 54324
0578 - 662078
070 - 5119110
070 - 3467905
071 - 5220872
024 - 3773318
0348 - 419159
0348 - 419159
070 - 3524660
070 - 3851263

rarbeider@tiscali.nl
fvanasten@tiscali.nl

W, BS
wilhelm.brinkwirth@t-online.de

vbc@xs4all.nl
abenten@kabelfoon.nl

W
mamobrosel@planet.nl
figuritaleiden@cs.com
info@vandijkie.com
vandissel@zonnet.nl

B, R
WB, W, B, BK, Z
Z
W
W
-

p.gieskens@wanadoo.nl

+31 (0597) 532766
071 - 5411572

B, Z

070 - 3803248
072 - 5200493
055 - 3557736

bkwatch@planet.nl

W
W

06 - 54293646
0174 - 414141

djknuttel@haarlem.nl
lans.grond@planet.nl

G, RZ, W
W

024 - 3772245
0543 - 520454
y.mielekamp@chello.nl
070 - 3903896
0475 - 461868
+31 (024) 6413354
0518 - 432165
meinde.pol@wanadoo.nl
0487 - 515242
0344 - 693097
aad.en.ineke.rijs@planet.nl
038 - 4443622
0521 - 598273
073 - 5476131
030 - 6064308
0499 - 575706
0343 - 514134

0348 - 691725
014/417235
0174 - 417638
070 - 3553478
0226 - 390391
0528 - 270776

W
W
B
-

Jouke.van.de.Siepkamp@rivm.nl R, RZ, RK

a.vinke@planet.nl
0487 - 515242
070 - 3675167
0181 - 326460

G, GZ + div. kleuren
-

W
W
W
B, R, RZ, RK

ccm.dewaal@quicknet.nl
info@rdewit.nl

W

a.zoutenbier@worldonline
-

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 seizoen 2004

Verslag penningmeester seizoen 2004
Beginsaldo 1 februari 2004
Clubkas € 402,19
Rabobank € 347,69
Totaal € 749,88
Overzicht uitgaven en inkomsten
Werkelijk 2003
Contributies
€ 380,00
Donaties
€ 55,00
Voorjaarsclubdag
€ 81,65
Najaarsclubdag
-€ 79,24
Ere-prijzen
-€ 68,34
NBS
-€ 12,00
Internet
-€ 23,00
Kamer van koophandel, etc
-€ 25,56
Secretariaat, drukwerk, etc
-€ 33,43
Totaal
€ 275,08

Begroting 2004
€ 350,00
€ 0,00
-€ 0,00
-€ 50,00
-€ 100,00
-€ 12,00
-€ 23,00
-€ 26,00
-€ 160,00
-€ 21,00

Werkelijk 2004 Begroting 2005
€ 490,00
€ 440,00
€ 55,00
€ 0,00
€ 52,44
€ 0,00
-€ 41,56
-€ 0,00
-€ 90,16
-€ 180,00
-€ 12,00
-€ 12,00
-€ 2,50
-€ 20,00
-€ 25,70
-€ 26,00
€ 181,74
-€ 200,00
€ 326,90
€ 32,00

Saldo 31 december 2004
Clubkas € 665,39
Rabobank € 411,39
Totaal € 1076,78
Het is weer een goed jaar geweest voor de Figurita Club Nederland. Er is een positief resultaat gehaald van € 326.90. Dit komt
mede door sponsering van de zaalhuur, gratis afdrukken van de nieuwsbrief. Daarnaast wordt het bedrag van de geldprijzen die
het afgelopen seizoen zijn gewonnen, pas in 2005 uitbetaald. (Die van 2003 zaten in hetzelfde boekjaar). Daarnaast was het
internet reeds in 2003 betaald. Met stijgende administratiekosten en het jubileum in het vooruitzicht zullen we in 2005 ongeveer
quitte spelen.
Contributieafdracht
Er is nog een aantal leden dat hun contributie voor 2005 niet heeft afgedragen. Ook zijn er enkele die voor 2004 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 voormalig penningmeester.
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Showseizoen 2004
Ons tentoonstellingseizoen begon natuurlijk
weer traditiegetrouw op Ornithophilia. Hier
waren 41 Figurita ingeschreven. Hiervan
waren er 22 van de witte kleurslag. Over de
hele linie ZG dieren met uitschieters tot F96
voor combinatie Arbeider (Doffer) en Aad
Rijs (Duivin). Wat mij erg opgevallen is bij
de witten is dat er nogal wat dieren zijn die
problemen beginnen te krijgen met de jabots.
Een floquet is bij de meeste wel aanwezig
maar verder moeten ze toch wat rijker bevederd worden. Verder lijkt het erop dat vooral
de doffers wat aan de grootte kant beginnen
te raken. Het is niet zo dat de het moet zijn
hoe kleiner hoe beter. Maar we moeten wel
de bovengrens in de gaten houden. Verder zit
er ook nogal wat verschil in de koppen. Er
zijn dieren met wat langere koppen en ook
weer met kortere koppen. Bij beide loopt de
snavellijn door het midden van het oog, maar
toch zijn de koppen zeer verschillend. Iets
waar we op de jongdierendag en op de
jaarvergadering eens op terug moeten komen.
Wat willen we uiteindelijk?
Verder waren er op Ornithophilia een aantal
mooie dieren ingezonden in blauwgeband.
Hier zat ook het winnende dier met tevens
het Erecertificaat van Dhr. W.G. Molin. Proficiat. Persoonlijk vond ik de jonge duivin
van dezelfde fokker misschien nog wel beter.
Maar ja volgens mij heeft deze duif in het
seizoen haar predikaten wel gehaald. Verder
ook nog enkele dieren in roodzilver, roodzilverschimmel, blauwkras, zwart en blauwzilver. Deze kleuren zien we niet zoveel. Hier
toch enkele ZG vogels. Fokkers ga ermee
door. Het zou jammer zijn als deze kleuren
zouden verdwijnen.
Na Ornithophilia volgde in november onze
clubshow in Loon op Zand. Na de clubshow
de voorgaande jaren ondergebracht te hebben
bij Avicultura. Nu dan eens de gok om naar
een andere Tentoonstelling te verhuizen. Het
bleek een goede beslissing want we hadden
hier een collectie van 74 Figurita's. Een
geweldig aantal voor onze jonge club.
Menige speciaalclub brengt dit aantal duiven
niet bij elkaar.

Onze clubkeurmeester Jouke van de Siepkamp
had er een leuke keuring aan. Diverse mooie
dieren in de verschillende kleurslagen. Hoofdkleur was hier natuurlijk weer de witte
kleurslag. In totaal 40 stuks. Beste witte oude
doffer, oude duivin waren van Ad van Benten,
beide met F. Tevens showde Ad nog een F dier

bij de jonge doffers en ook nog een bij de jonge
duivinnen. Verder hier nog een F voor Aad Rijs
bij de jonge witte duivinnen en als winnaar
kwam uit de bus een jonge witte doffer met F
voor combinatie Arbeider. Deze jonge doffer
won tevens het erecertificaat en daarmee ook
onze clubshow. Na de witte volgde een 8-tal
zwarten. Een kleur waar veel vraag naar is,
maar waar het aantal bruikbare dieren niet ruim
bezaaid van is. Hier echter enkele verdienstelijke dieren. Beste een jonge duivin van Rob
Peters met ZG95. Een duif met een mooie kleur
en verder een mooi type en stand. Ze had in kop
nog wat markanter gekund, vandaar waarschijnlijk ook net niet dat puntje meer. Daarna 18
blauw zwartgebanden met 2x F voor Molin.

Dat de kwaliteit van de blauwen snel vooruit
gaat is wel te zien aan de predikaten. Op 18
dieren 2x F en 14x ZG zegt genoeg. Fokkers ga
zo door. Na de blauwen een zeldzame rode.
Hier is nog veel werk aan de winkel. Maar wel
leuk dat er een ingezonden was. Ga vooral met
deze kleur door!! Een aanwinst is het zeker.
Hierna twee blauwzilvers van Molin.Een kleur
die het zeker goed gaat doen. Want hier 2x
ZG95 zegt genoeg.

Nog wat korter van type en ze kunnen dat
puntje meer ook halen. Succes met de fokkerij
van deze mooie kleurslag. Als laatste van onze
kaalbenige Figurita's een roodzilvergebande
en een roodzilvergekraste met beide ZG. Deze
kleurslag zagen we tot vorig seizoen in grotere
aantallen. Waar zijn ze gebleven?
Als afsluiting 4 wit bekousde van 3 fokkers.
Ze zijn nog niet zover als de kaalbenige, maar
je ziet ze elk jaar een stukje beter worden.
Hier 4x ZG met weer de beste van W.G.
Molin. Al met al een bijzonder geslaagde
clubshow. Laten we hopen dat onze jubileum
clubshow (Keistadshow) aankomend jaar net
zo'n succes wordt.

Als afsluiter dit jaar onze districtshow bij Avicultura. Hier 38 dieren in drie kleurslagen. In
wit 3xF voor Van Benten, 1xF voor Molin en
een U voor Twan Polman. Deze laatste blonk
vooral uit in type en stand. Wat een perfecte
korte duif. Deze heeft alle dagen gestaan als
een huis.Prachtig om te zien. Het kopje had
misschien nog iets markanter gekunt. Maar
buiten dat toch zeker een bijzonder mooie
duif, die hier verdient gewonnen heeft. Na de
witten volgde 8 blauwgebanden met een F
voor Molin. Als hekkesluiters nog 2 geelzilvers van Combinatie Arbeider. Een mooie
kleurslag waar nog heel wat aan verbeterd kan
worden. De kleur is er in elk geval. Nu nog
zorgen dat het een echte Figurita wordt.
Helaas ben ik zelf niet op de Keistadshow en
op de Noordshow geweest. Hier waren op
beide shows wel een redelijke collecties Figurita's ingeschreven. Winnaar op de Keistadshow was Aad Rijs en winnaar op de Noordshow Dhr. Hoppen. Al met al een bijzonder
geslaagd showseizoen met op elke districtshow (en clubshow) een andere winnaar. Dit
geeft aan dat er bij diverse fokkers goede
dieren zitten. Dit lijkt me goed voor het ras en
houdt spanning in het showen. Dus fokkers
wie gaat de strijd weer aan in het nieuwe jaar?
Groet Roy Arbeider
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Welver 2004
Als voorbereiding op de Europa show voor
Iberische duivenrassen vond er in het tweede
weekend van november 2004 een Promotie
show voor deze rassen plaats in Welver Duitsland. Op deze tentoonstelling waren in totaal
zo'n 320 duiven ingeschreven die in de groep
van de Iberische rassen vallen. Voor ons

gebleven en er is vanuit Duitsland om dieren
gevraagd. De kans dat de kwaliteit daar verder
verbeterd is dan ook erg groot. Er zijn daar
diverse enthousiaste fokkers, iets wat ons
mooie ras alleen maar goed kan doen. In de
overige kleurslagen ook enkele mooie dieren.
Maar over het algemeen te lange dieren met
een slechte stand en vaak ook een niet te beste
kleur. De blauwe dieren van Molin vormden
daar echter een uitzondering op.
Hij heeft in een korte tijd een erg mooie stam
dieren opgezet. Dit heeft hij het afgelopen
showseizoen bij ons natuurlijk ook al laten
zien.

waren natuurlijk de Figurita's het interessantste. Hiervan waren er 91 ingeschreven.
Naast de diverse rasvertegenwoordigers uit
Duitsland waren er ook een aantal dieren uit
Nederland ingeschreven. Van onze leden
waren aanwezig Dhr. J. Kleynen, Dhr. W.G.
Molin en verder Combinatie Arbeider.
In Duitsland is duidelijk te zien dat het ras

daar nog niet zo ver ontwikkeld is als bij ons
in Nederland. Zijn bij ons de witten in de
grootste aantallen aanwezig. In Duitsland zijn
dat de diverse andere kleurslagen. De meeste
inzendingen waren er in de blauwe kleur. Hier
haalde Molin verdient een HV96. Dit was
naar mijn mening een van de betere dieren.
Verder ook veel dieren in Roodzilver en
Geelzilver. Wit is blijkbaar een kleurslag die
bij de Duitsers (nog) niet erg aanspreekt. Het
winnende dier hier was een witte jonge doffer
van Combinatie Arbeider met V97. Deze doffer heeft de week ervoor ook onze clubshow
in Loon op Zand gewonnen. De Nederlandse
dieren sprongen er in deze kleurslag echt
bovenuit. De meeste Duitse dieren zijn aan de
grote kant, verder erg lang, staan te vlak en
misschien wel het belangrijkste ze hebben
over het algemeen te ronde koppen. Er is in
mijn ogen daar dan ook nog veel werk aan de
winkel. Er zijn al wat Dieren uit ons land daar

De geelzilver gebanden vond ik persoonlijk
erg mooi. Ze moeten nog worden verbeterd in
stand en kop, maar de kleur is er in elk geval.
Mijn vader en ik hebben een koppel
meegenomen en willen gaan proberen deze
kleur te verbeteren en hier ook van de grond
te krijgen. Leuke uitdaging denk ik zo.
opvallend was dat er erg veel dieren van Marc
Brinkwirth ingezonden waren. Hij is helemaal
weg van de Iberische rassen en heeft buiten de
diverse kropperrassen ook zijn hart verloren
aan de Figurita. Hij heeft de afgelopen jaren
diverse dieren meegenomen uit Spanje. Hij
heeft daardoor ook diverse mooie dieren in
zijn hokken. Hij liet enkele dieren zien in
blauwschimmel die uitblonken in kop, snavel
en stand.

De kleur is nog een probleem. Maar ja daar
lopen we hier in de schimmelfokkerij zelf ook
tegenaan. Naast dat Marc Figurita's fokt is hij
zo enthousiast geworden dat hij in

Duitsland ook een Figurita club op wilde
richten. Om die reden had hij diverse fokkers
uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering.
Aanwezig waren zo'n 15 fokkers. Dus buiten
het feit dat hier een leuke tentoonstelling was
georganiseerd is ook de Figurita Club Duitsland opgericht. Deze club beschikt net als wij

over een groep gedreven fokkers. De club en
daarmee het ras komt er daarom wel. Het was
een geslaagd weekend. Voor een ieder die het
leuk vind zijn dieren eens internationaal
showen is de Europa Show voor Iberische
Duivenrassen een aanrader. Deze wordt
gehouden in het weekend van 12 en 13
november 2005. Vervoer wordt waarschijnlijk
geregeld vanuit het bestuur. Dus heb je vragen schroom niet om contact met een van ons
op te nemen.
Groet Roy Arbeider
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Vijf jaar Figurita club Nederland
2000
- 19 november oprichting van de FCN op de
EZHSV show te Den Haag. Tevens is dit de
eerste clubshow die de FCN kent. Op deze
show waren 60 figurita’s ingestuurd en Martin
Treffers was zeer verast door de inzending
maar ook door de uniformiteit welke in de
witte al duidelijk zichtbaar was. De beste
werd een jonge witte duivin van Ad van Benten met een F.
In december ontmoeten de Figurita’s van 3
landen elkaar op de grote europese show in
Nurnberg. De Spanjaarden hadden groot uitgepakt en de Nederlanders hadden een leuke
collectie neergezet. De Duitsers hadden met
een iets te groot type in de Figurita niet veel in
de melk te brokkelen. Winnaar werd een
jonge witte duivin van Ad van Benten met een
V(=U).
- Onze club begint met 15 leden.

2001
- Ledenaantal is gegroeid tot 22 leden
- Een eerste clubdag ziet het licht, met een
formule welke de komende jaren nog verder
zal worden verbeterd. ”De amerikaanse keuring”. Op deze eerste clubdag worden alle Figurita’s gewogen om een goed beeld te krijgen
van het gewicht en de stand van zaken in de
start met dit ras. Het gemiddeld gewicht bleek
te liggen op 200 gram, dit was toch wel een
ander gewicht dan wat de spanjaarden
beschreven in hun Standaard (150-180gram).
De winnaar van de 152 ingeschreven Figurita’s werd een blauwzwartgebande duivin van
de Comb. Arbeider. Deze winnaar werd
gekozen door alle aanwezige door middel van
een democratisch systeem. Dit systeem blijkt
een succesformule welke tot op heden nog
steeds wordt toegepast.
De eerste clubshow wordt ondergebracht bij
Avicultura met 60 inzendingen. Winnaar was
een blauwzwartgebande duiving van Ad van
Benten. De eerste U die aan een Figurita in
Nederland was uitgedeeld.
- Standaard volledig vernieuwd met tevens
een nieuwe standaardtekening

2004
- 53 leden
- Figurita besproken tijdens het Keurmeesterscongres. Dit is op vakkundige wijze gedaan
door Martin Treffers.
- Op de clubdag wordt een nieuwe variant
geintroduceerd; “De Duitse Keuring”. De
winnaar van de 170 ingezonden Figurita’s
wordt een blauwzwartgebande doffer van Dhr
Molin.
- Clubshow bij SZN. Winnaar met een witte
jonge doffer Combinatie Arbeider met F

2002
- 42 leden
- Marleen Brouwer ontwerpt ons prachtige
Figuritabeeldje
- De clubdag is wederom een groot succes en
van de 90 aanwezige figurita’s werd een Witte
doffer van Jan de Bruin gekozen tot winnaar
van de clubdag.
- 2e Clubshow ondergebracht bij Avicultura.
Kende 56 inzedingen. Winnaar een jonge
witte doffer van Combinatie Arbeider en voor
het eerst een Figurita in de eregalerij; een
witte duivin van Ronald van Dijk.

2003
- 52 leden
- In dit jaar krijgt onze liefhebberij te maken
met de gevolgen van de vogelpest,
ornithophilia wordt dit jaar niet geoorganiseerd.
- De clubdag is wederom een succes, voor de
laatste keer wordt de “Amerikaanse keuring”
toegepast. Winnaar Ad van Benten met een
witte jonge doffer.
- Clubshow bij avicultura. Winnaar Ad van
Benten met een witte doffer met een U.

2005
- 62 leden
- Onze jubileumshow gaan we onderbrengen
bij de Keistadshow
- Bestuursuitbreiding met de heren Rijs en
Molin. Dit vanwege de grootte van de club.
Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Pauline van der Lans. Zij ver
vangd hiermee Ronald van Dijk, die 5 jaar
lang deze taak perfect heeft uitgevoerd.
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.
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Clubcompetitie
Het idee is geboren om een clubcompetitie op te zetten. Aad Rijs heeft een regelement opgesteld en zal dit jaar als competitieleider optreden.
Hier volgt het regelement en het deelname formulier. Wij hopen op vele enthousiaste aanmeldingen.
Inleiding
Op de clubshow en de districtshows zet de FCN prijzen uit voor de raswinnaars. Verschillende fokkers zenden een aantal goede dieren in op deze
tentoonstellingen. Wie de winnaar is van de rasprijs wordt door veel verschillende factoren bepaald. Laat het dier zich op het juiste moment op
zijn fraaist zien en hoe ziet de keurmeester het op dat moment, zijn zaken die we allemaal herkennen. Na afloop van de keuring lopen we als
fokkers langs de kooien en vinden meerdere fraaie dieren die net zo goed de winnaar van die dag hadden kunnen zijn. Het moment bepaalt het
verschil tussen winnen en verliezen!
Als je met dit beeld voor ogen verschillende tentoonstellingen bekijkt ontstaat een totaalbeeld waarin bepaalde fokkers er steeds weer positief uitspringen, dit zonder dat ze de raswinnaar hoeven te zijn.
Deze constant hoge kwaliteit die fokkers in de kooien brengen willen we als FCN eigenlijk meer onder de aandacht brengen in de vorm van een
clubcompetitie.
Doel
Het waarderen van de constante en hoge doorsneekwaliteit van de Figurita's die door FCN-leden op verschillende tentoonstellingen in de kooien
wordt gebracht.
Deelname
Aan deze clubcompetitie kan alleen deelgenomen worden door FCN leden. Geen enkel lid is van deelname uitgesloten, ook de competitieleider
niet.
Hoofdprijs
Alleen de winnaar van de clubcompetitie wordt beloond. Te winnen valt een fraaie en unieke prijs waarin de waardering voor de hoge kwaliteit
van de geshowde Figurita's tot uitdrukking komt. Uiteraard wordt de winnaar van deze competitie uitgeroepen tot "Clubkampioen" van het
seizoen. De eer en de prijs wordt uitgereikt op de jaarvergadering van de FCN.
Puntentelling
De puntentelling volgens het huidige NBS systeem (0 t/m 97 punten) wordt ook voor de clubcompetitie gehanteerd.
Reglement
Het puntentotaal per deelnemer aan deze competitie wordt berekend over een drietal tentoonstellingen. Hiervan zijn twee tentoonstellingen
aangewezen, te weten de clubtentoonstelling en een van de districtshows. Welke shows dat zijn wordt jaarlijks in de jaarvergadering bepaald. De
derde tentoonstelling is een volledig vrije keuze van de deelnemer. Dit kan een lokale clubtentoonstelling zijn, maar ook het andere uiterste is
mogelijk, een landelijke show. De gekozen 'districtshow' en de 'vrije show' moeten bij aanvang van het tentoonstellingsseizoen maar uiterlijk op
1 oktober aan de competitieleider zijn doorgegeven.
De deelnemer moet minimaal vier dieren op ieder van de genoemde drie shows inzenden. Deze vier dieren moeten verdeeld zijn over beide geslachten en beide leeftijdsgroepen, ongeacht de kleurslag. Met andere woorden 1-1 oud en 1-1 jong. Het hoeven niet dezelfde duiven op de drie
shows te zijn! Worden meer dieren door één deelnemer ingezonden dan telt het hoogst behaalde puntenaantal in iedere groep. Het ontbreken van
deelname in één of meerdere groepen betekent een puntenaantal van '0' voor de betreffende groep(en). Als u bijvoorbeeld geen oude doffer heeft
ingezonden maar wel een oude duivin en 1-1 jong, dan haalt u voor de groep oude doffers nul punten.
Ornithophilia is als enige districtshow voor deze competitie uitgesloten omdat op deze show alleen jonge dieren worden toegelaten.
Het beste dier van iedere inzender in iedere categorie wordt bepaald ongeacht de ras- of kleurvariant. Met andere woorden de inzending kan
bestaan uit een mix van kleurslagen en uit bekousd en kaalbenig.
De deelnemer moet zelf zorgen voor een kopie van de behaalde uitslagen op de derde tentoonstelling, de vrije keuze groep. Hij stelt deze aan het
einde van het tentoonstellingsseizoen - maar uiterlijk voor 1 februari - aan de competitieleider ter beschikking. Deze uitslagen moeten naast het
predikaat de behaalde puntentelling vermelden. De behaalde resultaten op de clubtentoonstelling en de districtshows zijn bij de competitieleiding
bekend.
De winnaar is die deelnemer die het hoogste puntentotaal heeft behaald. Zijn er meerdere deelnemers met een gelijk puntentotaal dan wordt het
puntentotaal per groep vergeleken. De uiteindelijke winnaar wordt bepaald op basis van het hoogste puntenaantal per groep, hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:
-oude doffer
-oude duivin
-jonge doffer
-jonge duivin
Als voorbeeld: er zijn twee deelnemers met een gelijk totaal aantal punten. Beide deelnemers hebben met oude doffers driemaal een ZG met 95
punten behaald. Bij de oude duivinnen heeft inzender A '287' punten behaald (2x F-96 en 1x ZG-95), inzender B heeft 286 punten behaald. De
competitiewinnaar is inzender A.
Competitiecoördinatie
De competitieleider wordt jaarlijks door de jaarvergadering benoemd en kan zowel een lid als een bestuurslid zijn.
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Deelname formulier FCN-clubcompetitie

Let op: Dit formulier uiterlijk 1 oktober inleveren of per e-mail naar Aad Rijs
FCN-lid:
Naam:
……………………………………………………
Straat:
……………………………………………………
Postcode:
………………………..
Woonplaats:
………………………..
Telefoon:
………………………..
E-mail adres:
……………………….
neemt deel aan de FCN clubcompetitie.
Er zullen minimaal 4 Figurita's verdeeld in oude doffer, oude duivin, jonge doffer en jonge duivin, worden ingezonden op de volgende
shows:
1.
De Clubshow
2.
De volgende districtshow
(aankruisen wat van toepassing is)

3.

De volgende vrije keuze show

X

De keistadshow
EZHSV
Oneto
De Noordshow
Avicultura
…………………………………..

Als deelnemer zorg ik voor het doorgeven van de behaalde resultaten op de 'Vrije keuze show'. Voor 1 februari 2006 geef ik deze door
aan de competitieleider.
Competitieleider showseizoen 2005/2006:
Naam:
Aad Rijs
Adres:
Ganzert 14
Postcode:
4031 KC
Woonplaats:
Ingen
Telefoon:
0344-693097
E-mail: aad.en.ineke.rijs@planet.nl
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Uitnodiging Hokbezoek Den Haag

Een aantal leden uit Den haag hebben het idee opgepakt om een hokbezoek te regelen. Op zondag 21 augustus zullen ze 4 verschillende locaties
in Den Haag gaan bezoeken. Bij dezen bieden we de mogelijkheid aan 10 leden welke belangstelling hebben om op deze dag aanwezig te zijn.
Naast het groepje, wat dit organiseerd, kunnen nog 10 andere mee. Dus meld je aan als je interesse hebt bij Paul en Leonie:
p.gieskens@wanadoo.nl of 070-3851263.
Programma:
Zondag 21 augustus
10 uur - koffie/thee bij het hok van van Holly Brownrigg
Archimedesstraat 91
2517 RS Den Haag
070-3467905
11:30 uur - Hok van Arend Zoutenbier
Mennickstraat 22
2583 BR Den Haag
070-3553478
12:45 - Lucnh bij het hok van Pauline van der Lans
J.C. Bloemstraat 10
2548 NA Den Haag
0174 - 414141
14:45 - Hok van Paul Gieskens en Leonie Kockx
Stuyvesantstraat 189
2593 GE Den Haag
070 - 3851263
Parkeren is even zoeken, het is het handigst om te carpoolen binnen Den Haag. Geef vooraf even aan of je met een auto komt, dan overleggen we
onderling hoe het vervoer het beste kan worden geregeld.
Met vriendelijke groet,
Paul en Leonie, Arend, Pauline en Holly.

