Pauwsirarlclub
Secr.: C. J. Dekkers.
BloemhofstraÊt 26, Ilaarlem
Reeds hebben wij het vraegprogramma
Fan Avicultura'g nationêle slotshow ontv&ngen, welke gehouden zal worden van
20 tot 22 Januarl ln als lloutrusthallen
te
Dên lIaag, Zoel8 va,nouds houden wii
daar onze clubshow en wiJ hopen dat velé
leden hier op deze la-etstè tentoonstelline
van hêt seizoen [un mooiste dierties zul]
len tonen, Het keuren zal in goeáe handên ziJn bij ondef oud-voorzÍttèr en alom
bekenal A-keurmsester, de heer IÍ. Moezelàar uit Ahdhoven, Per abuis staat
zt'n naam niet ln het vraagprogrêmma
vermeld doch wÍJ vertrouwen errop
dat
-,,Avide_ têntoorrstellingscommissie van
cultura" zich aan de wêns van onze club
zal houden. Vol trotE mag ik u nos even
melalen dat keurmeester Kok op de tentoonstelllng van ,,Dê Eendrircht"
in
IIeemstedg mijn gude wltzwartstaÊrt alofÍer als (raalst€ sieraluif aanv/ees. Het
was mÍjn moolsto Slnt-Nlcol&asg6schenk!
DEi SECRDTARIS

Oud-Hollandse
Meeuweuclub
Secr.t G. 11, Boskma, Cruguiusdljk 91,
Cruqutus (N,"H,)
Uit ale_,,LlchktÊal"
mochton wg vernemên, dqt alaar qnzo tot nu toe erootete
clubshow wordt gohouden. Vrleiden er
ziJn maar liefst ?71 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven. Elen inzonding zoals
wtJ ngg nimmor bebben meegemaa-kt. Het
Epreekt vanzelf dat het bestuur van onze
clqb b{zonder vorhêugd i9 alet we met
eu<ander dit resultaat mochten bereiken
ên we er. ook alitm4el Ín slaêgder1 êan oDzê
ere_voorzitter de eer te bewffzen diê hem
toekolDt, Er zitton dear te pronk 32 witten, 3? _zwartschllden, 64 roódschilden, g5
geelschilden, 66 blauwschÍlden. 10 roodzllvera, 28 geelzllvers, 18 blquwzilvers en
1 roodkrÊÊ. Inzenders onze heel harteUJkê dankl Mocht u nog niet ln het beztt
zun Yan een clubinsiEne, stort dên I 1,76
op gironumm€r íÍ3 95 28 en onze penninEmeester zenalt het u Der ommegaande
toe, En hler Ís nog ee-n nleuw lid; de
hÊ€r P. Sebregts, Bergsêstraat 1, te Wouw
(N,-Br.),Van harte welkom in de srootste speciaalclub van Nederlaï1.
UOa**r.

EngelreKroppcr-6n Dwsnglrrepporclub
Ik de6l hiorbtj rqede dat lk op dê alsemene vergaderÍng van 27 noi. jt. h1b
bodankt als be8tuurÊlld en secr.-penninzmoester van onzo club, Miln opvótedr zát
binnenkort
wel bekenalgemaakt íorden
aloor het hukllge bestuur.
Ik dank ale leden harteluk voor het zoveel JaÍen in míJ gesteldè vertrouwen en
wens allen taarnê
het allerbeste met de
Ilefhebberij.
BFRN. J. HOÍJEÏTT,USEN

Engelra
Kropper.ên Dwêrg.
ItroPParclub
AÍdL prop.: Bekelsotl{lk 22, }Ielmond
De cl_ubghow oldergebrscht biJ de ,,Gelreshow" te Arnhom ls weer Íoorbil. Wti
zltn e;n woord v&n dank verschuldiËa aari
het tentoonstellingsbestuur van de ;e€lreahow" voor de prottlge wijze waÊrop wjJ
zun ontvangen €n voor de moole Dtaets
dio voor onze grotg €n kleÍne kroppers
qtÊs ggkozen. lip wertlen ltefst 74 srote
en 1lE 4wcrgen ingpzonden, Als wlnnaars
kunnen we noemen btj de grote Kroppers
de hefen Van Maenen, De Vries. Oostinr
en snlk, bii d6 dtwêrgen Keuppênr, Holt-hlusen, Va-n der Waarden. Vorstermans,
Oortlot en Van Geldêr. Allon nogmaals
proticiat I
Om 12.80 uur kwamon wU ln vergaalerlnt biJÊen. Het gêhèlè begtuur was aÍtre6nal Ên st€lde gich berhiesbaer met ult.
zo.ndêrint van de bêgr llolthèwên,
ilie
te6n tÊlÊgcnhÊid merr heeÍt de functlê
vrn FËcrctrrh waar tQ nemen. Na gtemmlng 1791'4het bestuur cls volgt samenaestêltí ale hêrên Van der llvaarden, Van
MegngÍl, Keuppene, gostinF 9n Ter Mgrp,
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De heer Louis lvlàas wsrdl tot srevoofzittêr benoèmd, De bêstuursÍunctlês moeten nog worden verdeeld. WjJ mogen niet
naiaten onze heer Holthàusen vai harte
te bedankên voor al hetgeen hij heeft geala&n voor onze specia,&lclub. HiJ is vanaÍ
alo oprichting altUal een van cle promotors
geweest^
Als nieuwe leden mochten wij noteren de
heren Llntsen te Lent en Van Bockhoven te Velp. IIeren van harte welkom in
onze club, WU doen nogmaals een beroep
op U, probeer allen eens één nÍeuw lid
te maken, Dat moet kunnen, want er
zun nog liefhebbers genoeg. WiJ hopen u
te ontmoêtên met Kerstnris op de ,,Lichtstadshow" te !:indhoven, waai onze Kropperu goed vertegenwoordigd zullen ziJà.
F. CH. QUEKEL

Raadrherenfokkersclub
Secr,-penningm.: II. J, v. Dalen,
Brouwerijstraat
34, Enschede
Onze .distrÍctsshow, ondersebracht bii
,,Savoa" to Amsteral&m, Ís- voorbii. Dá
organlsatie v&n dez6 tentoonstellinÈ was
voortreÍfèlijk. Stein showde de fiaaiste
Ra4dsheren doffer oual ên lons,
sevolsd
-frsêts[e
door Van Dalen met dê
diif
oudl en jong, Heystrê toonde de mooiste
ln rood, V, d, Bosch in wlt en Tholen
in tijger en blauw. Alle heren van harte
proficiat met hun behaalde bekronlnsen.
Aan clukeurÍ4eester Van Heusden olnze
dank voor het prima booordelen van ons
ras,
De heer Feenptra uit Edó lreeÍt tot onze
grote spijt moeten bedanken vanwege zijn
werkzaamheden en om principiële redenen op zondeg te expogoren en te vergaderen. Ik vinal het jammer dat zulke
leden gaan bedanken, tórwijl ik nog nooit
een voorstel heb gehed dienaanÈaande
dat kon worden behandeld op onze vergaderlngen. U moet noolt gaah bedanken
&ls lid, wanneer u meent dÈt een ên ander _u gêen voldoenlng geeft, Breng uw
monlng ter tafel, dan wordt er naar
behoren gehandeld. Moellijkheden zijn er
om opgelost te woralen, Dit ken alleèn
maar gebeuron indien u kenbaarheid ven
zakên geêft. WiJ kunnen niet ruiken wat
er tewênst wordt.
fer informatie Cleel ik u nog mede dat
IÍeystre
bij dÊ Comb. Amsterdam de
grote overwlnnaar is geworden. HiJ won
tweemaal / 6,- van de comb, en een
beker beschikbaar gesteld door uw secretaris. De wlnnaer van (le beker voot
het hoogst s^ental punten Ís mij nog niet
bêkend.
Nu het teten het einde van het jaar
Ioopt wil ik allen zowel de redactiê ven
mêt alle medewerkers.
ÀVICULIURA,
het bestuur ven R.v.B., N.B,S, als alle
foklers alonkên voor hun prettlge samenwerking en wens allen tlaarbij prettigie
kerstalagen met de alloberste rpênsen
voor 196?,

Schoonheidspostduivenclub
Secr,: J. A. Evers, 3'ollenoordstraat ??,
Breda
Nog Blechts snkels degen schelalen ons
van alê grote bêlevenis van het Jaar, onzê clubshow. Onze beste alieren komen
na&r alê ,,I{tchtstailshow" en woralen deskundig beoordeolal. Voor ate Duitse FlchoonhelalspoEtaluivÊn is uitEpnodlgd een. van
de beste Bpeciaalkeurmeester uit Duitslend, ale heer R, Srioke, dls ftêt zeer
veel kennis vên zaken zun kritleh zal geven oygr dê gtanal vên z&kên v&n ong
ras ln Nederland. Hopelijk zal deze goed
zij. In loaler geval, qo veronderstellen
wiJ, zal.het opbouwend zijn als wiJ de op
en aanmerklngèn aandachtig bestuderen
en niet met allerlei têgenkritiek ondermijnen. Beitenk dat u van een eventue]e teleurstelllg eerst goed kunt leren.
Maar liefst 1t10SchoonheldspostduivenziJn
et aa,ngemel(l, t.w. 8 Angelse, 16 Nedetlandso ên 11? DuitBe. Laten we aÍspfêken dat u in leder geval allemaal
2ilp kerstdag naar Slndhovon komt. We
hoEden
tevens
orl7,e Ja"crvergadering
rtug nadat we ons om 18 uur b|J ale kooien hebben getrofÍen. BtJ voorbaat wonsen'
wU u a.llen 9en gelukhig kerstfeê8t toe,

í' À. PULI,AERT

INEËZONDEN
Nieuw levenin Goudse
Sierduivenclub
Jawel siercluivenfokkers van ,,Gouda en
umstrel{en'', onze slnds zeg -iaar slaoende m&&r nog steeds bestaande sierduivênclub is weèr ontwaakt. Dat lril zegCen, .el zijn wat fokkers bdeengekomén
en nêooen êen nooatbestuur gevormd, totdat op donderdag: 12 januari a.s. het
oude bestuur aÍtreedt en het nieu.\ve benoêmd of hot oude herkozen kan .worden.
Alle leden krijgen nog een convocatie
thutsgestuurd, We hopen dat alle sierduivenfokkers op die avond zullen komen
om er. weer een gezellige en sportieve
verenrgrng van te mAl(en met democratische inslag,
IÍET

BESTUUR

Denkop tEn*oonrtelliàgen
àan de
drinkbakies
voor Kuifhoenders
'Wanneer.

een Kgifhoenalerfokker zijn dliêren met heel veel zorg en moeite vóor een
Komende show heeft klaartemaekt door
ze te wassen en hij komt na de kêurins
tot de ontdêkking dat de kuif helemaa-l
nat en vuil is geworde;; dan is dat voor
hem èen betreurenswaardise ervarlnsDit gebeurt omdat bij KulÍÍoenders a-ls
ze drinken de kulven ln het chinkbahje
komen, Als ze dan met die natte kuivdn
over. d_e bodem gean dan bltJft al het
strooisei in de kuif hangen. Diê zljn dan
net nele snowselzoen nlet meer schoon te
krdgen. Gebeurt dat vóór een keurins.
dan is dst dier voor een behooruJke bëkronin8i uÍtgesloten.
D&arom verzoek ik alle tentoonstellinssbesturen beleefd: wanneer u Kuifhoèndèrs op uw tentoonstelling heeft, overdek
d&n de drlnkbakken met êen ruifje
of
plaa,ts een fontein. KuÍfhoenders inosen
alleen maer met de snavel bij hun driákwater kunnen komen. HopeliJk kunt u aan
bovenstaand verzoek voldoen. U bewijst
dan elle Kuifhoenderinzenders een gróte
dienst.
C. L, A, SCIÍOONENBER,G

De GroningerSlenk
In. een clubbericht der Groningèr SlerduÍvenclub brak onlangs keurmeegter
Van der Yeart een lans voor het idee de
Groninger Slenk weer in de belênsstelline
te brengen. Hij nodigde de houdtrs vai
Slenken ult om in té zenden op dê tentoonsteiling der Noord-Nedertanhse Bonct
om zodoende meer contact met elkaar te
krijgên. Een mooi gebaar en goed bedoelal,
maar wiJ' hebben al eens eerder een Groninger Slenkclub gehad, doch deze ls
ter zlele gegaan omdet enkele Groninser
fokkers steeds de clubshow in GroninÀon
-tewildeq houden, Door miJ is er steeds
Eien geprotegteerd.
De meeste liefhebbers van Slenken wonen
in het oosten en noorden van ons land.
Het vorige bestuur besliste wat er gebeuren moest en daarom. is toen de club
ter ziele gegaan. Nu vind ik het geba&r
van de heer van der Vaart heel fiin,
doch dÈn moeten wiJ zorgen dêt de club,
indien er animo voor bestaat, zich vestlgt in het midden va,n het land,
I{opend dat dezè regels er toe zullên
btJalra,gon dat wtJ Slenkhouders weêr €en
veste band kunnen vormen en zodoende
meer belengstelling onder de jongere
Uefhebbers kunnen kweken. Mochten de
Slenkenhouders hier iets voor voelen. dan
allen op near Zwolle op 12, 13 en 14
Januari 196? en laten we ílat alan zo
spoedig mogeliJk êfspreken zoalat men in
Zwolle maatregelên kÊn treffen.

Deventer
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