
Engefse Krcpper- en Dwerg.
lropparclub

Secr.: Willemstraat 8, Doetipchem

Irie de- heer van Geldêr uit Beneden-
I?eeuwen mochten w[ nog een nlsuw lid
noteren 64 wel ale hsor J. M. A. Koen-
ders,,WealbanaliJk 162 te Druten, fokker
van lngelse Dwergkroppert, Ileer Koen-
alers hÊrtolllk welkoml
Van dl3 hger Bockholt, keurmegster ven
En€íelss Kropperg .in Duitsland mochtÊn
w'J nog eon erepr$6 ontvangen voor do
bestg Engolre 4ropper. Ook ontvingen wlJ
nog een ereprlls van dlè heer Johannlnk.
Horen, hartelljk dank. Nog onkolê dagen
restsn onr van de laatste lnschr,Jíalatum
voor ,onzÊ clubtentoonstelling. Ileren
maak [et bi[et tgdls In orde.-

DE SPCB.ETARIS

Vogels
I ltqopJo! Bourhlperk., pqp
per Êtuk f 80,-. Roodrug pgr
paar f 60,-, 1 paar Rosólla
f X60,- en 1 msn Rosella
f 80,.. Á,Ues Jong,
H. ff,utten, Iloutlaan 0 te
Groqgbeek,
I Te koop l-P EUiotÍer.,
gertngd '66, geheêl op lrleur,
f 100,-. Loohuls, Pr. Marlo-
laan L Bussum, tet, (029[0)
I 09 88.

Diversen
I To koopr een Damhert-
bokje, geb. 4-6.198{t, 25 Bt.
Broedkrielues, a. e. t. d. 1.,
Í 2,5P p. st Wll ook ruilen
tegeu eenden of iets derg,
D, Rop, Oude Dffk 20 te
Ulthqlzen,
I fe koop r 2-2 Carollna-
eenden, 1-B Lady ÀmherFt-
fazanten, 1-0 ZllveÉazant en
1*1 Blauwoorfazanten,
J. C, de Laat, Iíoekoelrlaan
3, Lteshout, tel, (04092) 315.
I FUllen: electr. broedma-
chlne, 20 klppeëlqr€n, corn-
pleet, met electr. kunstmoe-
der tÊgon 1.4 Goridpgl, br.'66 en een kureekstel E!ng.
Eksters. (Ruilen aen hulË).
M. Breei Rflsd{k f3, B,lrosn,
telEfoon (0189?) 28 81.

RODE IVORTEIEN
liVff hebben weer af te
Bieven in prima gezonde
kwaltteit à f 11,- per 100
kg, lncl. zahken, af He.
del. Blj afname van 1000
tot 10.000 kg rpeciale
prlJzon.

C. v. d. B0GERT
Afd. Zaailhandel, Fogtbus 2,
Telefoon (04199) 298,

Buifenlandre Korhnavclige
Tuimelaanclub

Sscr, i J. J, Bulte, Blaêuwgeersstraat E,
Harreveld

De e-rep_rizen welke door onzs club ziín
urïg.elooÍd. tor gelegenhêid ven de 5Ée
uni!tnoph_Iuatentgonstelling zfln gewonnen
qgor ale heren C. Jórg voof aà fraaiitá
a]tstqlumer, J.G. Haubrlch voor do Íraai_
c_te prbmger wttkop, J. El. van Biezen voor
de fr&elste stetfiner en J. Negel voor de
lrealste Korte Wener. De er-epriJs íooi
do_ beste Budapester tulmelaar- tàn niát
urtgekeeral worden omdat er geen Buda,-p_e6.t6rs do_or. onzê leden zltn Ingezonden.
trgt a&ntal hzendlngen van onze leden'w4"s oyertgenB zeer gering zodat we hler.
-oÍl meer den één reden, kqnngn 6p1s-
ken_ va$ eèn voor de B.K,T,C. geleurÀtel-
le4de tentoonstelllns.
Dan wil ik besluiteit met eon oDsommins
yan dê tot nu toè ontvangen Lreprijzeá
(ettra) voor onze clubshow, in volsende
vaq blnnenkomst: een zelfvullende drlnk-
baF vsn de heer Hsubrlch, e€n beker van
mevrou$' Bult-e, twee geldpriJzên á t 10,-
van dE he6r Moetl en van onderseteken-
de, een zllverên beker van de hegr3chuur-
man. Àllen harteliJk dank.

J. J. BUIJTE, Bêcr.

Schoonhoidspostduivenclub
Seor, I J. á,, Elvers, I'ellenoordstraat ??.

Breala.

Zondegsvond kwamen wil thuis vên ons
JaafliJks bezoek ean de Junesefl{leelschau
in lÍannover, Twee dagên f,èbleri- w[ ae
tUal gehaal om rulm 700 Duitse Schoon-
helAspostdulven to bestudêren. Do riJ werd
geopend door 18{ bl&uwe met en ,onder
ba4d, kTralitatieÍ de beste tnzondlnq. Ver-
volgens 82 donkere en 7? stuks in- rood,
Dere haalden bU langena niet ln de kwa-
litelt der blauwen, speciaal wat bêtreÍt
de koppunten. 60 gele bijzonder mool in
vorm en vooral In kleur, Maar liefst
149 rood- en geêlzllvers, prechtlg van
vorm en.tekening. ïntensl€f en diepzwa,rt
warèn de 52 zÍvarten met aelÍikwaerdlge
kwÊliteiten als de bla,uwen. Bljna 90 pitten.
BI' tl6 26 bonten wèrd streng gelêt op
atè tekoningi, Tot slot een 16 tal Fchim-
m€l8 van zeer goeale kwalitelt, Resume-
renal moêten wiJ stellen dÀt de gemiddel-
de kwalitelt biJzonder hoog lag, speclaal
wat betreft de blauwen, zwarten en de
zilÍers. Indlen er )<waliteltsverschil is met
oni land zel dlt buJken op onze a,s., club-
show mot Kerstmls in Elndhoven ols
Duitslands vooraanstaande speclaelkeur-
mèèster, de heer R. l'rlcke, kórnt keuren.
Inschr[fformulleren z{Jn vêrkijgbaêr b:J
de secretalis van de ,,Llchtstadshow", de
heer H, Wolbers, Heezenweg 284, Elndho-
ven. Tot KeFtmis btj de koóien !

J, À' DULLÀEn,T.

Holle Kropperclub
Secr,-pennlngm,: A, F. J. v, d. Kaay,

Mariottestrast 41, D6n Haag

{ls 4ieqw lid heeÍt zlch gemèld dê heer
J. M, gonnemans uit gomeren (N.-Br,).
Dat het geDodqn ls als speclaalfokkerB
van onze Holle Kroppers ons beste bêen-
tje voor tê zetten ervoer ik 22 oktober ^il.
te Fannover. Ik ontdekte daar Holle waar
Je u tegên zegt, ook al is bot grondmÈ-
terlaal clan !,ian onze gpeclaalfokkers af-
Ko4tsug,
Laten wiJ voorsl biJ tle fokrlchtlng niet dê
staFdaerd uit het oog vorllezen en êr re-
kenlng mee houalen alat dê llolls Kropper
een typedior is en het een g:rote kunst
dtt type te hendàaven. Namêns de H.K.C
dê hêor Logman vên hsrte beterrchap gè-
wenst om u en uw gezÍn, maar zeker ook
om otuze sport, en dat u in januari a,s.
weor aanwezig kunt zljn op de grote ,,Avi-
cultura"-Êhow 1967,

A. F, J, v. al' K.dAY.

Sierduivenclub,,Het Zuiden"
Eindhoven

ln mélroÍl&m de haêr ïyaoht

Vorige week berelkte ons even plot-
seling ols verbfistêrend het bericht,
dat de heÊr'lVecht van ons ls heen-
gega&n, De heer Wacht diê In onz€
vereniging bekend stond els eon
trouw lld, geen vergaderlng over-
sloeg en altijd present wes a.ls er
gewerkt moest worden yoor tên-
toonstellingên, was fokker van
zw&rte en blsuwbonte Norwich-
kroppers, een hobby alie htJ met
veel kennis en zorg uitvoorde. Op
onze loatste ledenvergaderln8i bood
htj nog aen hem te noteren voor
een h€le wêêk in dê commls8le ven
bijstand voor dê Llchtetaalshow.
Het heengean ven de heer 

'Wecht

lvas des te triester omdat bll on.
.alerweg was naar het Éiêkephui8'waar ztJn vrouw vêrpleegd werd.
HiJ ls plotseling onwel gêworden
en van zijn fiets gevallen on ls
niêt meêr bij kennis geweest. Onze
ged&chten gaan uit naar z|Jn vrouw
en kinderen, voor wie hqt zwaar
zal zlln Clit grote verlles tê dra-
sen. Wii wensen hen alle storkte
toe en moge God hun de kracht go-
ven dlt smartellJke verlies te dra-
sn, eod die het nodig achtte dê
heer ïÍacht' een andere bsstem-
ming te gevên den hiJ zich tuÊsen
ons 

-gedaèht 
h&d. Moge zlJn zlel

rusten ln wede,

Bostuur en leden van
S.C. ,,HET ZUIDAN"

€roninger Sierduivenclub
Secr,: Celebesgtraat 65, Gronlngen

Op alê clubêvondên gedurenalê dê zomêr-
maanden word€n ile leden in dê EiêlEgen-
heid ge6teld om hun Jonge duiven tè laten
keuren. Vêrschillende ressen hebben Ín-
midalelE ale revue gspassêerd en het bleek
dat €nkele dleran wel ietÊ belovsn voor de
toekomst,
Door ellerlel oorzaken ie het speciílek Qro-
ningsê ràs ,,als glenk" de laatste Jaren
op alê echtergrond gerá.ekt. Deze duiven
dlo zo uniek z[n in hun type ên ]even8.
uitlng verdiensn meer aandÊcht, Op onze
leatste vergadering heeft .keurmêêEter
VÈn tler Vaart een ceuserie over dê Qro-
nln8ier Slonker gehoudden. IÍet ras heeft
biJstand nodig. Onze club hêêft beslotèn
daadwerkelijk hulp te verlenên door de
kosten vÈn do terugzending van de Slen-
ken ille woralen ingezonden op de e,s. tên-
toonstêllIng van de Noord-Ned, Bonal te
GroniDgên voor haàr rekenlng te nèmen.
Het bestuur vn de G.S.C. hoopt dat de
fokkers van dê Gron. Slenken alêzo gelê.
Eienheld om met elkaar in contsct ts ko'
mon zullen aengrtipên. 

M.

Nederlandse Briinner-Kroppêr.club
ZoaIB ult de correspondentie bleek wes de
belangstelling voor onze Jongdierenrhow,
ondterÉebracht btJ ,,Gallinova" tê Barnê-
vold 6,lzonaler groot, H€t verheugt ml, u
ts kuniren meedelen dat er 80 Brtinners
ziln ingeschreven! HBt. ls geweldÍ-8i' en het
houdt pêrspectieven ln voor de cluo-
show!
Van ,,Orntthophilia" kreog lk tot op healen
seen bericht betreffende de veraloling van
áe ereprllzen, die niet in de catalogus
waren ópáenomen. Zodra ik letr meer hier
ven weel ontvangt u omgaand uq P{fls
toesêzonden. De steeds toenemendê be'
ianÉstelting voor ong ras spr-eekt uit het
felt dat twee nlêuwe Ieden ingeEcnreven
konden rportlen, En wel de heer T' Fenne-
mÈ uit Den Hetaler (hartêliJk dank heqr
Lourens) en de ons allen welbekende
auteur R. R, P. v. d. Mark uit Woeralen,
BeÍde heel hartellik \relkom!

Í,. BOERMAN
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