,,De Sierduif", Beverwifk
Secr, i J. H, Ifruize, Glattiolenlasn 64.
Severwljk
MedÊalellngen betrefÍende ale ts houaten
atÍê-avond over sierduiven. op vriidas 26
m€l a.s, om 20.00 uur in caférrestêu-rànt
,,8port",
hoek Kerkstraat-Alkrnaarseweg
In .Beve_rwiik. Onze nog zeer Jonge sierl
durvènclub organtSeêrt op 26 mèi a,9. een
aliê-avonal. Deze dia's zljn ceme&kt van
aluÍven op de fnterna,tionale Sierduivententoonstelling
te H&rrogete in EnRelenat
tn nov. 1966 aloor dê heer J. Kleln ón het
scherm gebrscht in ,,De palm,' in-Ams-terdam en uitvoerlg beÊprokon en toeÊeUcht door tle heer S. Rode uit Haarlem.
die_ deze duiven ook persoonlijk gtuk vooi
stuk.heeft b-estudeerd in Hariogato en in
etu.ere gevallen nos meer ovêr dg dui_
ven kan vertellen dan d6 die last zlen,
-Bovengenoemdeheer KleiD en heer Rode
.kometr op. verzoek van ,,De gierduif"
graag naêr Beverc/.ijk op 26 mei a,s. om
dle dia's nogmaals te vertonen.
Sierduivenlieflxebbers, deze avond mas u
niet missen. U bent welkom bil ;De
Sierdulf" in Beverwiik op 26 mei, alsmede qlie leden van de KleindiersDortvere-voor
niging
uit de lJmoncl. Noteer
uw
eigên genoegen: 26 rÍtei dia-avond, Beverwijk over sierduiven.
DE SECRETANIS

HollandseKropper-Club
Secr.: G. J. Konings, Bataafsewes 15.
Winterswii,k
Sven een kort berichtje om u logm&als
attont te. ms.ken op onze algemene ledenvergadering op zaterateg 20 mei in Zeist.
rnctlen mogeliJk komt u toch allen? Het
kan den weer e€n echt gezelllge en leerzame da,g worden, welke u nader bindt
aan onze club. In de gezonden leclenliist
ry p_er qngeluk als woonplaats van de heer
4, Vj4k vermeld Gêlderm8,lsen. Det rnoet
zltn Klazienaveên. Yerenalert u hqt even?
Dus tot zatèralag 20 mei !
C}. J. KONINGS, secr.

NederlandsE
VliegtipplerClub
Secr.: Neptunusstraat 28, DelfziJl
De wedstrijcl van zatenalet 6 meÍ tist
weer achter ons en de tiiden ziin soed,
vooral als u bedenkt, aaí ae réeeri'hàÍ
ëe dieren moeilijk m&akte. UitslaÉen:
C,. Cornel, HarlinBen,
.wigmans, 3 dieren: 1-6 u. 16
Ifoorn, 10 atieren:
_nlin: I{. A.
14 u.; H, c. v. d, Broek, Delfziil, B dieren, 12 u. (r2 min; H. À. Outte-Wolber's.
Enschede, 3 atiêren: 11 u. 2ó mln: F.
Ba,ayens, Boxtel, 3 dieron: 10 u, fg inini
O, II. v, d, Bpoek, Enschede, B rliereu: 6
q: ó m-in: G. Beukema, Medem.bllk, I
Èieren: 2 ugr 34 min.; W. In&ksma, Ha,runten, 3 alieren: 1 u.; lV. Knol, Dnschede, gerllskwalificeeral g u. 40 min, Onze
gêIu.k\reruèn voor vriend Cornel, die wederom cle eer8te plg.ats bezet en ziin
eigen outle dierenrecoral weer heeft veibeteral. Wigmans alraêide met maar lieÍst
10 dieren en om de,n een tiJal v&n 14 uur
tê maketl Ís zeer goeal. De vólgende vlucht
ls voor oude èn Jonge dierên, Dê detum
is zeterdag 27 mei, starttijd 4.30 uur.
Indien er ]lef,hebbers zíjn, die sÊ&rne
sens een _vliegwedstrijd willen bijfronen,
Flrnlen zich. mèt onalergetekende in verotncmS' steuon.
ïL G. v. dt. BROEK, secr.

toonstellingszsal - om zo ona verenlslnsslêven tot nleulr leven te breneen, ósóede uitgebreiale alierbespreklngcn m€t to€Itohting van de herzlenê DuÍÈe standaard
!e hou<len waarvoor rrlj êên van Duitslands meest vooraanstaàncle Íokkers bereid h8iltlen gevonalen om deze midilaF
voor ons te vgrzorgen, geheel grgtir. Vooi
alit geweldlge evenement is dus ln onze
IieÍhebberij weinig bel,angrtelllng, waàrutt wii moeten concludêren, tot onzê
spU-t overigiens, det de vriendsch&Dsbancl
met de íokkers onderling nauwêr zEl
moeten worden aangehaald, ws.arvoor wii
dan sllemaal- de gelegenheiat krjJgsn op
onze a.s, clubshow ln Am8terala.m. Zullen
we hèt tlêar op houden?
J, À. DUÏ,IJAERT

Schoonheidspostduivenclub
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Krulvear-en Trornmelduivenclub

Sêcr,: J, W. Joldertsrga, IiDdênstraát 6,
Tynaarlo
fF -!.a" u weer twee ni€uwe lealen voorrteuên_en wol de heêr G, Bog, Oostêinder.YeC {q9, -Aalarneer en de heèr d. Garveunrg, Ststionastra,at 6, I{eerlen, ODu6 wenr
-rg. aÍet d€zê heren veel gènoegên mogen
lereven aan onzê vrijetiidsbestsdinc.
Verenigingvan Nonduiv€nyriendên Voor owze Trommolduivenltefhe6:bers,
staat tD AVICULTURA,
no.
1067 weei
in Nederland
€-en mool-arq*el
geschrevên door R. R,
q.
Mark,
waarvoor
wij
hern
vrlen{,..y..
Secr,: C, Ir, 's-Xlertogenbosch
Á. SchoonenberÊi, IÍoÍstoct 6ó
qeru'4 'tlanl(zeggen.
Om de.kas
van onze slu,b te sDêkketr
Er ls na onze mooie clubshow in Etndhovoor net .[romende tentoonstêllings8elzoen
yen en op ,,Avicultura" maar weinig'nieuwg
vratgen ï/lJ. aan alle leden en ,a--onateurs
gel.omeE v&n uw secretarls, Veranderins
_e_en
_ere-priis .-besdhil{baar te Ètellen,
van werkkring en zeer hulsetil(e ometanl
verdèr Ka,n lE- u nog .mededolen ,alèt ons
dig'heden waren hier ale oorzaek van. Ik
vetzoeK om keumeester
V€,n Heus.den
vràag u alan ook excuus voor deze Earlg
9n,'dg tentoonstetrltng,,Ornlthoprhilia', in
van zaken,
Utreoht- onze Krulvàer- en fr-ommelAuï
Dan maar met goed nieuws beginnen en
v€n te_ leten kegren is ingew{lliga, Èiéi_
wel een harteUjk welkom aan dhr. MuIv-oor 'danrk aen het bestuur van ,,Ornitho_
tler uit Groningen, die de gelederen va.n
Philia".
onze Bpecieelclub komt versterken. IÍul.
Binnênkort ls onze niêuve lealenliist se_
ale en proliciat ean alhr, Scha,Bienuit Amreetl en 'dus kunt u er een tegemoei ziàn,
sterdam, die in hêt afgelopen seizoen met
J. W. JOI,DERTSMA
zun zvla,rte Nonduif driemael het predÍkeat ,,Uitmuntend" heeft beha"Ètdbnder
Speciaalclub
van
clrie verschillêntle keurmeesters. Àls beloning kreeg hij van ale N.B.S. het kamZeldzameKropperrassen
pioeDsdiplom& en alê ala.aïaá,n verbonden
Secr.: Noorrlrreg 210, Sint Íraurens
mèalallle. Dan werd eên zwarte Nondulf
van alhr. a. ÏIessels uit Havelte kampioen
De ledenlijsten zijn verzonden en u hebt
ven Drente en een zw&rto Nonduif van
xunnen zien alat nièt alleen hot ledental
ondergetèkende kampioen van UtÍecht, U
gêstegen rs, ma&r ook de verscheiden_
zlet het gaat goed met onze Nonrluiven ln
ne.lal in rassen, HieÍbij ziJn enkele zeer
den lande. De tekst vau het NonduivenzeLozame kroppetr&ssen. Daarom zullen
boekje is gereed en ïr&cht nu op verzenop onz-e clubshow b{ ,,Gsllinova" de zelaldlng naar de drukker. Mochten èr nog lezame.k_ropperrassenweer volop ln de be_
langsteilrng:-staan. Arn ereprfizen zal het
4en zijn, alie enige goetle vogels tekort
komen lêes de advertentie in dit blad. Er
nler ontbrel(èn. Ook is deze wêek de
ig voor u reductle. Da.n zlin er noir verrusr met__erepriJzen verzonalen, welke te
schlllentle fokkers in ong Íand, did niet
winnen zun op. ,,Ornithophilia,' te Utrecht.
in onze specia-slcluó zijn vêrtegenwoor.war dê êenslutung betreft .biJ de N.B.s.
atigtl. Schrijf vandasg nog' een briefksart
5a,n its u -mealedelen.-dat dêze nog niêt
aan onilergêtekende en u wordt zoncler
g'êheê:l
ronal is, alaar ik nog op antiyoortl
enige verplichtlng ingelioht over ons raE
\pacht van onze voorzitter.
en aloêl v&n de spêciaalclub. Ook kunt u
Verder ls besloten ereprijz€n uit te zetweer Cle contributie overm&kên op glroten ^ op ,,Qrnttbophilie", bij ,,Gailinova,'
no. 119?011. In orls voltentt clubbericht
(cluosnow) en op ,,Avicultur&".
hoort u iets over de NotrtluivenÍokkerBT.RANS MINNEBOO
alag.
C, L. À. SCHOONENBERG, secr.

Oud.Hollandse
Meeuwclub
Secr,:

G. L.

Boskma, CruquiusdtJk 91,
Cruqu.ius
Aan de heer'H.
Ttr, q. Moezelsar, onze
ere-voorzitter, is '(le grotè eer te beurt
gsvellen voor zljn verdiensten in de si6raluivemrBrêl,al een Koninld{ke
Ondorscheidihg te mogen ontvengen,
Namons bestuur en leden van de OHMC
qênsgn wiJ hem vanef tteze pla.rtg hêel
herteuJk ,gêlu]l<met hst Kontnkllik Goudl,
Wfl hopen, alat onze vrlend Moezelaa.r
deze verraliêndê onderscheialing nog vele
Jare$ mag dlr$gien,
G. I,, BO.SKMA

Meeuwenslub
Secr.: E.

S€cr,: J, Á. Evêrs, Fellenoordstraat ??,
Breda
In overleg met het secretariêet hebben
w{i moêten adviseren om onze contactdag, voorlopig uit te stellen wogons
on.
-u
voldoende bêl&ngstelling, Zosls
heeft
l(unnen Iezen rrar€n ïrij v&n plan om oD 11
Juni a.s. in Breila biJ elkaar te komen
om eens onaler rustigere omst&nalicheden
van gealechten te wisselen - het- enise
cont ,ct dat wij gezemenlijk hactden wás
onzo jêa.rvertaderlng met ,,spoeal" in een
oÍ a^ntlere rumoerige hoek van een tep

.4 mei rlJn Èan de
,V,gorjaars-Clubip_g op
rDd,en en ver8orullende keurmeester8 vèr_
zonden-. Niet-leden met belangstellini vór
oqze -clubdag zltn ook van hórte wàttrorr"
we. :EorÍten om lO uur ,b{oen ln ,,Asto_
'Ja,', -onnjestrr,at
g tê náarn, ioi'-áïtlag lÍ. rnei
II. C. VA}T GE}I]DEREN

n Oelalerên, Par&la"Ên 2,
C.
Zaandljk - Tê1. 8 28 70
Van onzê êre-voorzitter de heer Doorenbos modht {ilr voor het Meeuvenclub a.r.
chief_ èfn groot aantal íoto's ontvsngon
van bdhende prijswinnaar onder ,ale Oostl0rs_e'ragsu'q'st, waa,rvoor mt'n beÍtèIijkê
alank.
Van de heer Holzrn&nn ontvlns ik het
bericht dat hii een bezo€k heeÍt-gebracht
asn de secretarÍa iler ltrgrnburgernStrlcn"nslJrb en ttet hU daarblJ in [.ret rbeztt
ra getomen van een Enheel Dieuw€ SteniloÊnl v&n tltt pittige cneeuwue, Voor onze
clubdêg een rgoede ,gelegsnlteid om eon
en ander uitvoerlt
door te n€men,
De uitnodiging€n íoor het ,beu,oekaan de

INGEZONDEN
De GroningerSlenlr
ï.{*oClnqpl.slets- ter aanvulllng op hot êrttkel det ale heer Lotmên óvei ae cionrnger Illênken heeÍt geschreven in het
vongé nummer yan dit blad, zulks ter
voorkohing
vên têleurst€lllne bii-oobecinnende liefhebbers. Als men Àeel
ieel
fokt, gEelbleek gp geelblêek,- geelo'pai oi
gêersper en geelspor op wit krijFt men
voor go procent blinale of schele-loneen.
-hun
Men ziet ogenschijnlijk niets aa-n
ogen, cloc-]rals ze vliegen vliegen ze soheeÍ
als ze scneet zun en tggen ellet oD sls zê
blinil zijn. Vele geleerrten ln DilitslÊud
Irsblen-zich mBt alit probleem tot aan 1940
D€zrggehourten, maar dasraan kwam aloor
llun alooal een sindè, Ik gelooÍ niet alat er
è_eÍ-)
aDder ras is dat hiermee behèbal iÊ.
vele oudere fokkers zullên ale heBr Lorman erg alankba&r ziin, dst h[ over hrln
ras nog weer eens een artikel heeff eeschreven. Er ziJn er onder die de zevéntig &l t€pa8ssêrd zijn. wat het srootbrengsn van jonge Slenken befu.efl, dtt
teèft_.geen - moeiliJkheden, De tegenwoorcllge Slenk broetlt-en voert goeal eá brengt
ooK d.è Jongen vlot troot.
Ik weet, dat v6le oude Slenkehouders het
met me eens z[n als ik cle heer Losman
nogrraals dank zeg voor ziJn arttke[ \ile
Fopen dat ook vele keurmeesters hun
kenDis omtrent allt fas met het lezeu van
dit &rtikel hebben kunnen verriíken.
Klinkenbeltsweg 67, S. G. II.-VERIIEIJ
Deventer.

