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De Figurita ingekleurd
Beste FCN leden,

Een jaar is omgevlogen en we zijn al weer toe aan
onze voorjaarsvergadering. Gewoontegetrouw
bieden wij u samen met de uitnodiging voor de
jaarvergadering, de FCN nieuwsbrief aan. Hierin
blikken we terug op het voorbije jaar en kijken
we vooruit naar de uitdagingen voor dit jaar.
Achter ons ligt het 1e lustrum van de club. Het
bestuur is van mening dat wij dit op de juiste
wijze gevierd hebben door op onze clubshow
voor een geweldige klasse Figurita's te zorgen!
Niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit en
zeker in het aantal variaties. Verderop in deze
nieuwsbrief blikken de keurmeesters terug op het
moois wat zij op deze keuring aangeboden kregen.

weg te timmeren, regelmatige berichtjes in het
Kleindiermagazine en promotiemateriaal op de
shows getuigen hiervan. Daarnaast heeft onze
voorzitter gezorgd voor een publicatie van een
rasartikel in het mei nummer 2006 van het
Kleindiermagazine. Een fraai artikel wat voorzien
was van een behoorlijk aantal foto's van Figurita's
zoals wij ze graag zien.
In 2006 zullen we de lijn van 2005 voorzetten. Dit
betekent wederom promotie, een jaarvergadering
en oktober een clubdag. Op diverse shows worden
prijzen uitgezet en natuurlijk doen we wat extra's
voor onze Clubshow die wordt ondergebracht bij
de sierduivenshow in Loon op Zand. Voor de
nieuwe leden maar natuurlijk ook voor de 'oude
getrouwen' geven we dit jaar een FCN handleiding
uit waarin naast veel rasinformatie diverse handige tips zullen staan.
Al deze activiteiten kan een bestuur echter niet
alleen uitvoeren, uw hulp wordt dan ook
gevraagd. Wat handjes bij het opbouwen en
afbreken van kooien op de clubdag, gericht insturen van uw dieren op de district - en clubshow,
meewerken aan de nieuwsbrief en het werven van
sponsors zijn allemaal zaken waaraan u een bijdrage kunt leveren. Kortom als bestuur rekenen
wij op onze leden en op hun inbreng op de
komende jaarvergadering.
Mei 2006, het bestuur van de FCN

Eerder in het jaar in mei, hebben wij een experiment ondernomen met het inschatten van de
waarde van nog zeer jonge dieren. Het aantal
jonge duiven wat meegebracht werd naar onze
jaarvergadering verraste ons volkomen. Blijkbaar
voorziet dit in een behoefte, vandaar dat we het
dit jaar aansluitend op onze vergadering weer
herhalen.
Met de Club proberen we meer en meer aan de
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De Club
De algemene gegevens van de FCN
Opgericht
De Figurita Club Nederland is opgericht op 19 november
2000.

De activiteiten 2006

De activiteiten van de FCN in 2006/2007
Jaarvergadering:
24 juni in het Kleindierencentrum te Den Haag.
Clubdag:
15 oktober in het Kleindierencentrum te Den Haag.

Doel
De Figurita Club Nederland heeft tot doel het promoten en
in stand houden van de Figurita Valenciana.

Prijzenschema Clubdag
De prijzen worden nog ingevuld.

Voorzitter
Roy Arbeider, De Lingert 51 - 48, 6605 DG Wychen
Tel.: 024 - 6452322, rarbeider@hotmail.com

Clubshow:
03 t/m 05 november 2006, SZN, Weteringplein 1 in Loon op Zand.

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 Den
Haag
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 grote
landelijke show, dit jaar wordt de clubshow gehouden op
de SZN te Loon op Zand.
Districtshows hebben we dit jaar op de Peelhorstshow,
Keistadshow, Oneto, EZHSV, 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 15 oktober in het kleindierencentrum te Den Haag.
Rekeningnummers en KvK
Rekeningnr.1583 87 708 t.n.v. penningmeester FCN te
Den Haag. 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.figurita.nl. U kunt ons bereiken op onze eigen
emailadressen zoals eerder genoemd of op
figurita@sierduif.nl.

Prijzenschema Clubshow
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:
Peelhorstshow
Keistadshow
Oneto
EZHSV
Noordshow
Avicultura

14 t/m 15 oktober 2006, Hagelkruisweg 25, Hegelsom.
23 t/m 25 november, Trompetstraat 3 in Amersfoort.
1 t/m 3 december 2006, Twentehallen in Enschede.
8 t/m 10 december 2006, Kleindierencentrum in Den Haag.
4 t/m 6 januari 2007, onbekend.
12 t/m 14 januari 2007, 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 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Naam

Adres

PC

Woonplaats Telefoon

E-mail

M. van den Akker
R. Amenos-Cos
H. Arbeider
R. Arbeider
F. van Asten
S. Beijersbergen
A.N.C. van Benten
N.M.D. van Benten
E. Blasco
M. Brinkwirth
G. Broens
P. Bronke
J.R.C. Brouwer
M.G. Brouwers
H. Brownrigg
J. de Bruijn
T.H. van Diesveld
J. van Deurzen
R. van Dijk
Th. van Dissel
M. Driessen
M. van Duin
J.C. van Gelderen
P.J.M. Gieskens
G.J. Gijlers
F.J.M. Hasselman
E. Hoppen
S. vd. Hoven
L. Jacobs
J. de Jong
A. Jonker
B. vd. Kamp
J. Kleynen
D.J.H. Knuttel
L.J.H.M. Lambooy
P. van der. Lans
G. de Maag
F. Mali
W. Mielekamp
C. Mijer
W.G. Molin
A.J. Ossendrijver
R. Peters
M. Pol
T. Polman
E. Postma
A. Rijs
A. Rinckel
A. Rosendal
C. Ruijs
H. A. Sauerbreij
J. van Schijndel
J. vd. Siepkamp
P. Swaans
A. Tollenaarvan
W. van Vlaanderen
F. van Vliet
C. de Waal
T. Wijma
P. Wijnacker
F. Wijnsma
R. Willems
H.C. Willemsen
R. de Wit
K. Wuyts
M. de Zeeuw
A.J. Zoutenbier
P. Zut
H. Zwiggelaar

Dahliastraat 13
Barceloneta 13 - Apt. 325
De Geer 12-25
De Lingert 51-48
Burgakker 7
Copernicusstraat 39
Dijkgraafstraat 12
Edelhertlaan 32
Apartado de Correos 24023
Zwischen den Hölzern 9
Honsdries 11
Bijlcamppad 13
Achterdorperweg 9
V.Z.v.Nijeveltstraat 285
Archimedesstraat 91
A Bynskade 59
2e Oude Heselaan 107
Piet-Heinstraat 2
Tulpstraat 9
Koppelstokstraat 80
Aristoteleslaan 41
Haagsestraat 117
Willem Alexanderlaan 2
Stuyvesantstraat 189
Pieter Breughelstraat 37
Koning Boudewijnlaan 2
Sportweg 8
Hoge Rijndijk 242
Schoolstraat 64
Brinckerinckstraat 60
Gijsbrechtstraat 138
Zandloperweg 23
Rijksweg 16
Eerste Markstraat 17
Dijksweg 9
JC Bloemstraat 10
Prins Frisolaan 25
Mirtestraat 29
Koningsweg 177
Burgersdijkstraat 31
Paralelweg 1a
Stoutenburglaan 7
Varenstraat 22
Prysterfinne 2
Hosterd 16
Boerhaavelaan ?
Ganzert 14
22 Rue des Vosges
Hilsdijk 22
Hezeweg 1
Honingvlaken 2
Pastoor Dondersstraat 4
Violier 9
Goudrennet 16
Rijckevorselstraat 1
Hosterd 16
Erasmusweg 874
van Volkomstraat 7
Walddyk 32
Hulsterloostraat 44
Kloostermanstraat 26
Michielpad 13
Klaverweide 33
Waardsedijk 1-B
Leeuwerikstraat 48
Zandeveltweg 22
Menninckstraat 22
Dorpsstraat 112
Holtienstraat 8

5342 BE
43800
6605 HV
6605 DG
5281 CH
2561 VP
2645 KN
2623 EL
8080
D-59514
B-3640
2241WV
8166 KG
2242 LJ
2517 RS
2331 DL
6543 VC
6045 XM
3442 BK
2583 CE
1277 AP
2587 TH
4213 CS
2593 GE
7741 XG
B9170
9695 EB
2314 AK
5591 HM
2531 VE
1814 LD
7314 JW
6067 AB
4811 PA
6581 EC
2548 NA
7242 GW
6542 MN
7102 DS
2522 WC
6067 CL
3871 JA
6602 BW
9074 DP
6655 AG
9728 LH
4031 KC
67110
8051 HD
7335 BK
7991 RW
5482 JV
3434 HE
5688 VV
3972 EP
6655 AG
2542 RK
3223 HP
9101 BL
4568 AE
9104 DA
6603 CT
2272 VV
3417 NA
2300 SEV
2692 AT
2583 BR
1749 AJ
7906 BB

Oss
Valls
Wijchen
Wijchen
Boxtel
Den Haag
Delfgauw
Delft
Barcelona
Welver
Ophoven (Kinrooi)
Wassenaar
Emst
Wassenaar
Den Haag
Leiden
Nijmegen
Roermond
Woerden
Den Haag
Huizen
Den Haag
Dalem
Den Haag
Coevorden
Sint-Pauwels
Bellingwolde
Leiden
Heeze
's-Gravenhage
Alkmaar
Apeldoorn
Linne
Breda
Malden
Den Haag
Lochem
Nijmegen
Winterswijk
Den Haag
Linne
Hoevelaken
Wijchen
Hallem
Puiflijk
Groningen
Ingen
Gumbrechtshoffen
Hattem
Apeldoorn
Dwingeloo
Schijndel
Nieuwegein
Oirschot
Driebergen-Rijsenburg
Puiflijk
Den Haag
Hellevoetsluis
Dokkum
Nieuw-Namen
Damwoude
Wijchen
Voorburg
Montfoort
Turnhout
's-Gravenzande
Den Haag
Warmenhuizen
Hoogeveen

+31 (0) 625304802
+34 (609) 314286
+31 (024) 6414317
+31 (024) 6452322
+31 (0411) 683444

martienakker@hotmail.com

+31 (015) 2569729
+31 (015) 2612187
+34 (932) 657528
+49 (02384) 54324

abenten@kabelfoon.nl
vbc@xs4all.nl

+31 (070) 5141139
+31 (0578) 662078
+31 (070) 5119110
+31 (070) 3467905
+31 (071) 5220872
+31 (024) 3773318
+31 (0475) 326620
+31 (0348) 419159
+31 (070) 3524660
+31 (0) 630145951
+31 (070) 3245720
+31(0183) 632351
+31 (070) 3851263
+31 (0524) 514908
+32 37799192
+31 (0597) 532766
+31 (071) 5411572
06 53935312
+31 (070) 3803248
06-2220445
+31 (055) 3557736

mapelero@wanadoo.nl

06-54293646
+31 (024) 3550786
+31 (0174) 414141
+31 (024) 3772245
+31 (0543) 520454
+31 (070) 3903896
+31 (032) 534050
+31 (024) 6413354
+31 (0518) 432165
+31 (0487) 515242
+31 (050) 5265187
+31 (0344) 693097
+31 (038) 4443622
+31 (055) 5430154
+31 (0521) 598273
+31 (073) 5476131
+31 (030) 6064308
+31 (0499) 575706
+31 (0343) 514134
+31 (0487) 515242
+31 (070) 3675167
+31 (0181) 326460
+31 (0519) 295958
+31 (0114) 345900

rarbeider@tiscali.nl
fvanasten@tiscali.nl

wilhelm.brinkwirth@t-online.de

mamobrosel@planet.nl
miss.termoon@wanadoo.nl
figuritaleiden@cs.com
dmelker_j@msn.com
info@vandijkie.com
vandissel@zonnet.nl
mariaenjan@hetnet.nl

p.gieskens@wanadoo.nl
freehasselman@hotmail.com

l.jacobs5@chello.nl
j.de.jong1@wanadoo.nl

djknuttel@haarlem.nl
pauline@lans-grond.nl

y.mielekamp@chello.nl

Toon.ossendrijver@chello.nl

e.postma1@home.nl
aad.en.ineke.rijs@planet.nl

c.ruijs@planet.nl
h.s.sauerbreij@hotmail.com
Jouke.van.de.Siepkamp@nvi-vaccin.nl

ccm.dewaal@quicknet.nl

+31 (024) 6416812

WillemsRWR@hetnet.nl

+31 (0348) 691725
+32 (014) 417235
+31 (0174) 417638
+31 (070) 3553478
+31 (0226) 390391
06-48527042

info@rdewit.nl
zeeuwduifjes@kabelfoon.nl
arend.zoutenbier@hetnet.nl
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Verslag penningmeester seizoen 2005

Verslag penningmeester seizoen 2005
Beginsaldo 1 januari 2005
Clubkas
€ 665,39
Rabobank
€ 411,39
Totaal
€ 1.076,78
Overzicht uitgaven en inkomsten
Contributies
Donaties
Voorjaarsclubdag
Najaarsclubdag
Ere-prijzen
NBS
Internet
Kamer van koophandel, etc
Secretariaat, drukwerk, etc
Totaal

2004
€ 490,00
€ 55,00
€ 52,44
-€ 41,56
-€ 90,16
-€ 12,00
-€ 2,50
-€ 25,70
€ 181,74
€ 326,90

2005
€ 360,00
€ 50,00
€ 79,00
€ 247,95
-€ 145,18
-€ 12,00
-€ 20,00
-€ 22,76
-€ 123,66
€ 413,35

Saldo 31 december 2005
Clubkas
€ 316,86
Rabobank
€ 1.173,27
Totaal
€ 1.490,13

Het is een financieel gezond jaar geweest voor de Figurita Club Nederland. Het saldo is positief is uiteindelijk dit jaar redelijk
positief geëindigd, dit komt mede door sponsering van de zaalhuur, gratis afdrukken van de nieuwsbrief. Uiteraard is het niet de
bedoeling dat de FCN geld gaat oppotten, maar echter is het wel gezond om een kleine reserve op te bouwen om eventuele
drukkosten in de toekomst te kunnen dragen.
Contributieafdracht
Er is nog een aantal leden dat hun contributie voor 2006 niet heeft afgedragen. Ook zijn er enkele die voor 2005 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 Den Haag. 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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Jubileumshow 2005 Martin Treffers

Jubileumshow 2005
Dat de Figurita Club Nederland al wat jaren
aan de weg timmert is duidelijk, ook hier op
deze clubshow bleek dit weer door een
inzending van maar liefst 124 Figurita's in 12
kleurslagen en variëteiten.
Opmerkelijk vond ik de inzending van wel
20 stuks zwarte Figurita's, wie had dit een
jaar of 3 geleden kunnen denken. Dat deze en
andere kleurslagen nog niet kunnen tippen
aan de witte Figurita's is ook niet zo verwonderlijk, de witte kleurslag blijft het populairst
met ook hier een inzending van 62 stuks, een
keuring op zich. Aan de keurmeester om hier
op een opbouwende en stimulerende wijze
mee om te gaan, collega Siepkamp heeft dit
m.i. weer op een voortreffelijke wijze
gedaan, ga er maar aanstaan in de minder
voorkomende kleurslagen.
Ondergetekende heeft de witte en blauwgebande kleurslagen onder de loep genomen en
voorzien van een beoordeling.
Als eerste de reeds eerder genoemde 62 witte
Figurita's. De top mag verwacht worden in
deze kleurslag en derhalve kan de lat beslist
hoog gelegd worden, in ieder geval hoger als
bij de overige kleurslagen.
Begonnen werd met de keuring van 10 oude
doffers, Vervelend is bij dergelijke
meeuwenrassen dat deze vrij gevoelig zijn
voor het wat grover worden van oogranden
op latere leeftijd, een enkele doffer was hier
dan ook mee behept. Het heeft ook geen zin
om voor ieder onderdeel op iedere kaart een
opmerking te maken als het acceptabel is, dit
geldt overigens ook voor wammen e.d. als er
echt iets mis is doordat dit onderdeel ontbreekt of beslist beter moet wordt hier melding van gemaakt. Hoofdzaak is natuurlijk
type, stand, kop en snavel en jabot, hoewel ik
beslist vind dat er eerst maar eens gewerkt
moet worden aan over het algemeen een wat
rijkere jabot, vooraleer het accent op dit
onderdeel bij floquet en rozet gelegd kan

worden. De beste oude doffer zat in kooinr.
1174 en kwam uit Wijchen van de comb.
Arbeider, een uitblinker in snavel en snavelinplanting.
Een punt van discussie is nog steeds de vulling
achter de neusdoppen, zonder hier een heksenjacht op te ontketenen vind ik dat de kop niet
alleen en-profil beoordeeld mag worden, maar
als de kop echt te weinig vulling achter de
neusdoppen laat zien hier een opmerking op
gemaakt moet worden, zo ook kooinr. 1178.

Een kleine klasse oude duivinnen in wit zonder
een echte uitblinker, iets waar oudere duivinnen
na een fokseizoen in het verleden behept mee
waren was een wat mindere rugafdekking en
zelfs het beruchte "stuitje" komt gelukkig niet
of nauwlijks meer voor, alleen nog bij de
blauwe kleurslag heb ik een enkel dier hierop
terug moeten zetten.

Jonge doffers maar liefst 21 stuks van 8 inzenders (dit geeft ook de breedte van de club aan),
met enkele uitschieters waarbij de top 4 in deze
klasse niet zo veel voor elkaar onder deden.
Deze 4 dieren waren echter allemaal van
dezelfde fokker namelijk Ad van Benten,
wensen en pluspunten van de dieren onderling
waren als volgt: kooinr. 1197 95 pnt. als 4e
geeindigd met als wens een iets kortere achterpartij, kooinr. 1195 volgde op de 3e plaats met
een fraaie voorkopbelijning. De nummers 1 en
2 in deze klasse behaalden beide een F met 96
punten, waarbij de nummer 1 in de klasse
kooinr. 1192 uitblonk in type en stand.
De catalogus geeft overigens niet de klassering
weer die wel toegekend is tijdens de keuring.

De jonge duivinnen in wit waren met een
totaal van 27 de grootste klasse, echter zaten
er een 4-tal oude dieren tussen. Na ontvangt
van de catalogus blijkt ook in deze klasse de
nummer 1, 2 en 4 van Ad van Benten te zijn,
Aad Rijs zeer verdienstelijk 3e met een F 96
pnt. Het dier in kooinr. 1211 blonk uit in type,
stand en kop, kleine wens was (97 punten is
geen 100) toch nog de jabot die een tikje rijker
kon, echter een kniesoor die hier over valt dus
een U 97 punten en het NBS ere-certificaat
was haar deel.
Opvallend in de klasse wit was dat diverse
dieren moeite hadden de juiste stand aan te
nemen, veel dieren stonden beslist te horizontaal en zijn hiervoor ook teruggezet. Het
aantrekkelijke aan een goede figurita is toch

de specifieke stand die bij het ras hoort,
wellicht dat een stukje kooigewenning en
training dit kan verbeteren.
De blauw zwartgebande Figurita's waren met
18 stuks vertegenwoordigd, de verschillen in
type en grootte zijn onderling een stuk groter
als bij de toch al wel redelijk uniforme witte
kleurslag. Om de knuppel maar weer eens in
het Figuritahok te gooien en de discussie over
de grootte van de dieren levendig te houden,
heb ik bij een dier zelfs genoteerd dat ik haar
toch beslist qua grootte aan de ondergrens
vond zitten. Ook hier enkele dieren met een te
horizontale en niet Figurita kenmerkende
stand. Het is zaak in deze kleurslagen vooral
het accent te leggen op de hoofdzaken en nog
niet direct consequenties te verbinden aan
kleine tekortkomingen. Bijvoorbeeld een wat
blekere oogrand is wellicht wel vermeld op de
kaart maar het dier zal hierdoor niet teruggezet
zijn.
In kooinummer 1258 zat een dier van P. v.d.
Lans hetgeen de beste jonge doffer werd uit
mijn keuring, de beste duivin zat in kooinr.
1268 en was van de heer Molin beide dieren
met F 96 punten.
Tot zover mijn verslag van een clubshow
waarmee de Figurita Club Nederland beslist
een visitekaartje heeft afgegeven in Amersfoort.
Martin Treffers

Pagina 6

Jubileumshow 2005 Jouke vd Siepkamp

Mijn keuring op de “Fraaie eerste
jubileumshow bij de Keistadshow te
Amersfoort”

Op 23 t/m 26 november hielden we onze
eerst jubileumshow, ondergebracht bij de
Keistadshow. Het was voor zo'n jonge club
een geweldige presentatie over ons ras. Ook
namens het bestuur van de Keistad willen we
het bestuur en leden feliciteren met deze presentatie. Nu de keuring zelf. Er waren 122
kaalbenige- en 3 bekouste Figurita`s ingezonden.
De dieren werden door Martin Treffers en
omdat Roy jammer genoeg geen vrij kon
krijgen van zijn werk door ondergetekende
gekeurd. Martin keurde de grootste hap
namelijk de witte en de blauwzwartgebanden, terwijl ik 3 rode, 21 zwarte, 1 blauw
gekraste, 5 blauwzilver donkergebande, 3
roodzilvergebande, 2 geelzilvergebande, 1
blauw smoky, 1 roodschimmel, 4
blauwschimmels en de 3 bekouste witte
mocht keuren. Mede door de grote variëteit
in kleuren was het een fijne keuring om te
mogen doen.

De Blauwsmoky van Peter Gieskens miste erg
veel in de kop en ook de snavel moest beter
ingeplant. Bij de rode was de kleur nog wat aan
de blauwe kant, en was de voorkop nog wat
gerond. Maar dat het de goede kant op gaat liet
de oude doffer van Zoutebier zien.
Bij de blauwzilver donkergebande dieren van
Wil Molin zat een geweldige jonge duivin die
echt heel dicht bij het U predikaat zat. De
snavel kon voor het hoogste predikaat wat beter
mee- lopen en ook konden de oograndjes iets
minder rood. Het was een duivinnetje met een
uitmuntend type en een fraai stand. De halsdracht was dik in orde en ze wist goed hoe ze
showen moest. De roodzilver gebande van G.
de Maag en Wil Molin konden wat meer kop
tonen.

Blauwschimmels hebben we meer en beter in
de kooien gezien. Ad van Benten showde als
enige in deze kleurslag. De types zijn er wel,
maar in kop en kleur kunnen ze beter. Een
jonge duivin voldeed het beste aan de eisen en
behaalde terecht een F96.
Tot slot de drie bekouste van Aad Rijs en
Peter Gieskens. Wat ik nu zeg is niet hatelijk
bedoeld, maar de jonge doffer van Peter kon
zo op Bergerac vliegen, want hij was veel te
groot en miste alles wat een Figurita moet
hebben, behalve de bekousing. De oude doffer
van Aad haalde F 96. Voor een bekouste was
het een fraai klein vogeltje met een zeer goede
kop en snavel. Ik heb een fijne keuring gehad
en ik hoop dat de fokkers net zo genoten
hebben van de show als ik. Misschien is dit
verslagje niet helemaal compleet, maar ik was
de aantekeningen kwijt en moest het dus uit
mijn hoofd doen. Tot ziens op de volgende
clubdag.
Groeten Siep

In zwart, dieren van H. Sauerbreij, Sam van
de Hoven, Freek van Vliet en A. Zoutenbier.
Bij de zwarte Figurita`s is de grootste wens
de kop. Bij veel dieren is die te rond, zeker in
de voorkop. Ook de snavelinplanting kan bij
veel dieren beter met het voorhoofd mee
lopen. Een jonge doffer van Sauerbreij kon
mij bijzonder bekoren en behaalde als enige
doffer een F met 96 punten. Een vogel met
een goede kop en een geweldige kleur. Ook
de jonge duivin van de zelfde eigenaar
behaalde een F 96, ook hier weer goede kop
en vrij goede snavellijn, gepaard met een
fraaie zwarte kleur.

De geelzilver kleuren hadden hetzelfde probleem. Het is te hopen dat er meer fokkers in
zowel roodzilver- en geelzilver gebande komen,
want deze kleurslagen zijn het zeker waard.
Arie Tollenaar showde een blauwgekraste en
een roodschimmel. De blauwgekraste kwam
eigenlijk op veel punten te kort, misschien is
het mogelijk om aan een goede blauw zwart
gebande te komen, om zo met de krassen op
een hoger peil te komen. Voor de rood schimmel wordt het wat moeilijker, omdat er te
weinig dieren en fokkers zijn in deze mooie en
moeilijke kleurslag.
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Zwart, rood en geel bij de Figurita.
De laatste twee jaar is er bij diverse leden van
onze speciaalclub de interesse in de kleuren
zwart, rood en geel ontstaan. Het probleem
wat daarbij mee ontstond is dat er eigenlijk
maar erg weinig dieren in deze kleurslagen
voorhanden zijn. Een ander probleem is dat
niet bij iedereen bekend is hoe ze er uit
zouden moeten zien.
Als eerste de zwarten. We verlangen bij de
Figurita een diep zwarte glanzende kleur. Dit
klinkt heel voor de hand liggend, maar is in de
praktijk niet altijd even makkelijk te verwezelijken. De meeste gekleurde Figurita's
zijn gefokt door er blauwen in te fokken. Deze
hebben vaak prima types en koppen. De
blauwe kleur zorgt echter nog wel eens voor
wat problemen. Zwart is genetisch een blauwe
duif. Doordat deze duif in zijn genen ook nog
de spreidingsfactor heeft, krijgt de duif de
kleur van de banden (van de blauwe duif) en
wordt uiterlijk dus zwart. In theorie klinkt dit
allemaal redelijk eenvoudig, maar in de praktijk zullen we zien dat het niet altijd even
makkelijk is. Door deze inkruising van blauw
zien we namelijk nogal eens een wat grijze
kleur. Naast de zwarte lichaamskleur verlangen we ook een donkere snavel en daarbij
donkere oogranden. Er komen heel geregeld
dieren voor die wat lichte oogranden hebben,
hier moet op gelet worden. Een groter probleem is eigenlijk de lichte snavel. Dit is het
beste te zien als we naar de aanzet van de
snavel kijken, hier wordt deze als eerste
lichter. Deze lichte(re) snavel wordt veroorzaakt door de smoky factor. Deze factor kennen
we ook bij de blauwen (maar is daar als aparte
kleurslag erkend). Deze dieren zijn wat vettig
blauw en hebben lichte oogranden en een
lichte snavelkleur. Als een zwarte deze factor
ook met zich meedraagt krijgt deze dus ook de
lichte oogranden en snavelkleur. Verder krijgt
een zwarte dan vaak ook een betere kleur. Dit
is natuurlijk een voordeel van het hebben van
deze factor. Het lijkt mij niet iets waar we een

Dominant rood (roodkras)

groot probleem van moeten maken, maar het
is wel belangrijk dat de fokkers weten dat
deze eigenschap voorkomt en dat lichte
snavels en oogranden uiteindelijk niet
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gewenst zijn.
Hebben we op dit moment twee gelijkwaardige zwarten dan moet naar mijn mening de
vogel met de beste snavelkleur voorgaan.
Zwart lijkt een makkelijke kleurslag, maar
kent dus zeker zijn moeilijkheden.

Recessief geel

Dan de kleurslagen rood en geel. Er zijn
diverse fokkers een poging aan het wagen
deze kleurslag te fokken en daarmee op de
tentoonstelling te krijgen. Een rode Figurita
moet geheel rood zijn doorgekleurd met daarbij een zo intensief mogelijke kleur, zonder
enige inmenging van een andere kleur. Helaas
laten de meeste roden nogal wat blauw zien
aan de rug, buik en staart. Ditzelfde geld voor
de gele kleurslag. Kenmerkend is verder voor
deze kleurslagen dat ze een lichte snavelkleur
moeten hebben. Persoonlijk denk ik dat de
meeste fokkers niet weten hoe deze kleurslagen genetisch in elkaar zitten en hoe zich dat
vererfd. Rood en geel vererven zich eigenlijk
op dezelfde manier. Het enige verschil is dat
geel een verdunning is van rood. Ofwel rood
is dominant en geel is recessief. In de praktijk
betekend dit dat je uit twee rode dieren wel
gelen kan fokken, maar niet uit twee gelen een
rode kan fokken.
Om het verhaal wat ingewikkeld te maken het
volgende. We kennen bij onze duiven en dus
ook bij onze Figurita's twee kleuren rood en
geel. De ene noemen we ook wel dominant
rood (postduivenrood) de andere noemen we
recessief rood (sierduivenrood). Een dominant
rode duif heeft een rode lichaamskleur, met
daarbij lichte slagpennen en staartpennen. In
deze vorm komen we ze eigenlijk bijna nooit
tegen bij de Figurita. De varianten die we er
wel veelvuldig van tegenkomen zijn roodzilvers en eventueel roodzilverkrassen. Kenmerkend voor deze kleur is dat als je ze kruist
met blauw dat deze kleurslag zich dominant
vererfd. Dit betekend dat de jongen rood(zilver) zijn, welliswaar vaak met veel blauw aan
buik en kop.
Een recessief rode duif is een duif waarbij het
hele verenpak rood is, dus inclusief slagpennen en staartpennen. Deze kleurslag willen de
meeste fokkers van rood graag op hun hokken
hebben. Genetisch is dit een totaal andere
kleur. Deze kleurslag wordt bepaald door een

overdekker die zich ten opzichte van elke
kleur recessief vererfd. Dit betekend in de
praktijk dat als je een recessief rode duif
kruist met bijvoorbeeld een blauwe, alle
nakomelingen blauw zijn. Door deze blauwe
jongen weer met elkaar te kruisen kunnen er
weer rode duiven geboren worden. Het enige
probleem dat hierbij optreed is dat de meeste
roden die dan geboren worden ook een te
blauwe kleur hebben. Deze roden blijven
namelijk genetisch blauwe duiven met de
overdekker voor rood. Deze duiven zijn uiterlijk rood, maar de blauwe kleur laat zich dan
vaak zien op de rug en aan de buik. Dit verklaart de hartnekkige blauwe kelur die steeds
maar weer op blijft duiken Om dit te
voorkomen zou je beter kunnen kruisen met
een dominant rode duif (dit kan ook roodzilver zijn). Belangrijk is dat deze duif geen
blauw laat zien. Bij de kruising van een dominant rode (bv. roodzilver) met een recessief
rode krijg je in de eerste generatie dieren die
uiterlijk dominant rood zijn, maar het gen
voor de recessief rode kleur meedragen. Door
deze nakomelingen onderling te kruisen kan
je weer recessief rode verwachten. Doordat de
genetische onderkleur nu ook rood is zullen
deze dieren een betere rode kleur vertonen.
Voor de vererving van de gele kleur geld hetzelfde als wat ik hier beschreven heb voor de
rode kleurslag. We kennen dus ook weer een
dominant gele kleur (gele duif met lichte slagen staartpennen, dus ook geelzilver en geelzilverkras) en een recessief gele kleur (geheel
gekleurd lichaam). Ik hoop dat deze beschrijving een beetje te begrijpen is. Het is en blijft
namelijk altijd een ingewikkelde maar zeer
interessante materie.

Recessief rood

Er zijn enkele fokkers al een heel eind met de
fok van recessief rode en gele figurita's. Het
enige wat ik kan zeggen is "heb geduld en
help elkaar". De komende clubdag gaan we
deze kleurslagen bespreken aan de hand van
dieren en diverse foto's. Heb je vragen of
dieren die je wil laten zien kom dan vooral
naar deze clubdag.
Succes met de fok van deze mooie, maar ook
moeilijke kleurslagen.
Roy Arbeider.
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De bekousde Figurita

De bekousde Figurita
Een jaar of negen geleden kwam ik op de
Spaanse nationale tentoonstelling voor de 1e
maal in aanraking met de Figurita Valenciana.
Een duif die mij qua type, houding en formaat
onmiddellijk aansprak. De zomer daarna ontdekte ik het ras bij een Belgische collegafokker in het hok en kwam de 1e import naar
de Betuwe tot stand. De behoefte om meer
van de Figurita te weten was een logisch
gevolg en al snel ontdekte ik dat er naast de
kaalbenige variant ook een bekousde Figurita
bestond. In aanvang leek het er op dat dit
bestaan in Nederland theoretisch was, fokkers
van deze variant waren niet te vinden. Puur
toevallig kwam ik in contact met een Zeeuwse
liefhebber die op zoek was naar wat kippen en
ook de Figurita op het hok bleek te hebben.
Hij bezorgde mij een duivin die als bekousd
door het leven moest gaan. Het dier leek
echter in niets op een Figurita, had wat veertjes aan de benen en miste de complete jabot.

Uiteindelijk heb ik hier niets mee gedaan.
Gelukkig bleek er wel degelijk sprake te zijn
van een bekousde variant. In het clubblad van
de Leidse kleindiervereniging dook een foto
op van een bekousde doffer die van Jan de
Bruijn bleek te zijn. Jan had dit dier bij toeval
gefokt en was vast besloten er mee te door te
gaan, hij beloofde hulp in het volgende jaar.
Dit laatste heeft hij volledig waargemaakt! In
het voorjaar belde hij op dat hij nafok van zijn
doffer had en dat ik hem kon komen halen.
Sinds die tijd duiken er hier en daar bekousde
Figurita's op die meestal zijn te herleiden naar
de fokkerij van Jan. Vaak zij het witten maar
erkend zijn ze in alle bij de Figurita toegestane kleurslagen. De bekousde blijft echter
een zeldzame verschijning, tijd dus om deze
variant eens wat nader te belichten.
Wat is nu eigenlijk bekousd? Bekousd in
beslist niet hetzelfde als voetbevedering, het
verschil zit hem in de hoeveelheid, de lengte
en de plaatsing van de bevedering. Bij bekousd zijn de buitenzijde van het loopbeen en
de buitenteen, voorzien van korte veren. De
duiven ondervinden hiervan geen enkele hinder en er hoeven dan ook geen aparte

voorzieningen in het hok te worden aangebracht.

Opvallend is dat de bekousde duiven 'anders
ogen' dan de kaalbenige. De stelling lijkt
bijvoorbeeld lager. Gedeeltelijk is het verschil
optisch, gedeeltelijk daadwerkelijk. De
kwaliteit van de bekousde dieren ligt gewoon
(nog) niet op het niveau van de toonaangevende kleurslagen in onbekousd.
Het type is bij de meeste dieren nog wat lang,
de bouw wat grof, de stand wat horizontaal,
de bevedering wat los en de kop is te rond.
Kortom er zijn volop verbeterpunten.
Deze verbeteringen zijn het beste te bereiken
door inkruising van top-dieren uit kaalbenige
foklijnen. In de 1e generatie geeft dit dieren
uit die ogenschijnlijk kaalbenig zijn maar bij
goed bekijken wat bevedering aan de loopbenen bezitten. Deze dieren worden nogal eens
als kaalbenig ingezonden en voorzien van een
beoordeling waar bij niet gerept wordt over
deze beenbevedering. Dit laatste in natuurlijk
niet juist, het is vlees nog vis dus een opmerking op de kaart is op zijn plaats.

Deze kruisingen moeten streng geselecteerd
worden op alles wat een goede Figurita
maakt! Alleen de beste verdienen een plaats in
de fokkerij. We kunnen deze kruisingen
onderling paren wat in theorie 25% bekousde
nakomelingen zal geven, bij paring aan een
bekousde valt 50% bekousde nakomelingen te
verwachten. Niet alleen valt op deze manier
de kwaliteit te verbeteren, ook het 'maken' in
andere kleurslagen is zo mogelijk.

Op basis van mijn ervaring opgedaan met het
fokken van bekousde Figurita's geloof ik dat
voortdurend terugparen aan kwalitatief prima
gladbenige de eerste komende jaren noodzakelijk blijft. Van welk ras de bekousing
'geleend' is, is mij niet duidelijk maar wat
opvalt aan de bekousde Figurita voor wat
betreft de fokkerij, is het volgende:
"
het karakter is veel feller dan dat
van de kaalbenige soortgenoten, de doffers
drijven enorm met als gevolg dat er nog wel
eens nesten over stuur gaan
"
de snavel van een aantal jonge
dieren, afwijkingen als een (te) korte ondersnavel duiken steeds weer op
"
uit koppels bekousd x bekousd worden opvallend veel jongen geboren die het
jabot missen
Mogelijk zijn er meerdere rassen gebruikt
voor het verkrijgen van de bekousing, dit
omdat we ook dieren tegenkomen die een
voetstuk bestaande uit lange veren laten zien.
Deze factor berust op een ander gen dan bekousd. Verder weet ik dat er geëxperimenteerd
wordt met kruisingen met de bekousde Wener
Tuimelaar. Op zich is dit allemaal prima
zolang het eindresultaat maar een duif is die
in vorm, formaat, stand en gedrag
overeenkomt met een Figurita.
Naar mijn mening is het een leuke rasvariant
die het verdient wat meer aandacht van de
fokkers te krijgen.
Ingen, April 2006
Aad Rijs

