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Van de voorzitter
Beste leden van de Goudse Sierduiven Club
Namens het bestuur bied ik u hierbij ons Jaarboekje 2021 aan. Gelukkig is hierin
het vraagprogramma van onze clubshow opgenomen. Vorig jaar kon onze
clubshow helaas geen doorgang vinden maar gelukkig laat de corona situatie en
de bijbehorende maatregelen het dit jaar wel toe. We hebben recent onze
jongdierenavond gehouden. Deze was weer als vanouds. Veel jonge dieren in een
goede conditie. Wat misschien nog wel belangrijker was, veel inzenders en leden
die ondanks dat ze niet hadden ingezonden, spontaan langs kwamen. Een hele
mooie ontwikkeling die zich hopelijk bij onze clubshow doorzet.
Dit jaar hebben we besloten om geen hokbezoek te brengen. Het was te onzeker
wat wel/niet mocht. Vandaar dat u dit gebruikelijke verslag mist in het jaarboekje.
Ook de oktobervergadering slaan we dit jaar nog een keer over.
De jongdierendag hebben we dit jaar op een nieuwe locatie, de boerderij van de
familie de Jong in Stolwijk, gehouden. We hebben hier de beschikking over
verschillende ruimtes. De jongdierenavond hebben we in het “Knorrenhuis”
gehouden. Wellicht kunnen we naam veranderen in “Duivenhuis”. Hier konden
we onze inzendingen, 75 in totaal, mooi kwijt. Een aantal van deze dieren vindt u
terug in dit boekje. Op de clubshow verwachten we meer dieren. Deze worden
tentoongesteld in een opslagloods op hetzelfde erf. Een enorme ruimte waar we
onze dieren heel ruim kunnen neerzetten. De loods ventileert vanwage de hoogte
en oppervlakte uitstekend dus hebben we geen last van het duivenstof.
Kortom, ik ben blij dat we de goede en positieve weg die we als club de afgelopen
jaren bewandelden hebben kunnen voortzetten.
We hopen en vertrouwen erop dat u ons blijft ondersteunen door in te zenden op
de clubshow of langs te komen om de altijd hoge kwaliteit van de duiven te
bewonderen.
Ik wens u namens het bestuur een goede gezondheid toe en hoop u snel te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Wim Kulik
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Verslag Jongdierenavond gehouden op vrijdagavond 24 september 2021
Vrijdagavond 24 september jl. werd de jongdierenkeuring van de Goudse voor het
eerst gehouden in de vergaderruimte van fam. de Jong. 9 inzenders waaronder 1
jeugdlid brachten gezamenlijk 75 duiven in de kooien. 2 duiven meer dan vorig
jaar. Een mooi aantal dieren en gemiddeld van hoge kwaliteit.De Jongdieren
keuring kon prima worden gehouden met de voorgeschreven coronamaatregelen
van het RIVM.
We beginnen bij de groep kroppers. Ze waren er weer bij. In kooi 1 zat gelijk een
fraaie Norwich kropper jonge doffer die bekroond werd met 96 punten. 2
Gaditano’s van ons jeugdlid Ramy Hoogendoorn beide doffers, de askleur kwam
als beste uit de bus. Ook de laudino’s waren weer van de partij deze keer in de
kleur zwart en blauw-donkerkras waarbij weer genoeg actie was te zien, de zwarte
kreeg de meeste punten toe bedeeld. De voorburgse schildkroppers een mooie
collectie van Cees van Belzen hier kwam een blauw zwartgebande duivin als
beste uit de collectie met 96 punten.
Show Racers terug van weg geweest een fraaie collectie van Sam van den Hoven
bij de doffers was het de roodzilver gekraste doffer uit kooi 17 die zich de fraaiste
mag noemen. Deze jonge doffer werd de fraaiste van de keuring van keurmeester
Kees Wijsman en werd eveneens de kampioen van de jongdierenavond. Bij de
duivinnen werd een geelzilver donkerkras bekroond met 96 punten.
Bij de kleurpostduiven werden fraaie dieren geshowd in de kleuren lahore zilver,
blauw ongeband, poederblauw ongeband en een wit-zwartschild. Een
poederblauwe ongebande doffer uit kooi 28 kwam als beste uit de bus met 96
punten.
In kooi 31 en 32 pauwstaarten van ons nieuwe lid Alex Konijnenburg in de
kleuren zwart-bont en donkerkras beide dieren werden dezelfde punten toe
bedeeld.
De Thuringer vleugelduiven, een grote en fraaie collectie van 38 dieren. Op deze
avond werden er dieren ingezonden in de kleurslagen, Zwart, rood, geel, blauw
zwartgeband, blauw ongeband en blauw witgeschubd. Bij de zwarte, rode en gele
werd in kooi 36 de fraaiste getoond, een zwarte jonge duivin. Bij de Blauw
ongebanden werd de fraaiste getoond in kooi 56 deze fraaie jonge duivin werd de
fraaiste van de keuring van keurmeester Dirk de Zeeuw en werd de fraaiste op
één na van de jongdierenavond.Bij de blauw witgeschubte kwam een jonge doffer
uit kooi 67 als beste uit de verf.
Als laatste De Nederlandse helmduiven. Deze werden getoond in de kleur rood
hier kwam een rode jonge doffer als fraaiste uit de bus.
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De fraaiste duiven van de keuring elk met predikaat 96 punten werden;
- Fraaiste dier van JDA 2021 een Show Racer roodzilvergekraste doffer van
Sam van den Hoven
- Fraaiste dier op één na een Thuringer vleugelduif duivin in blauw ongeband van
Paul van der Post.
- Fraaiste dier op twee na een kleurpostduif doffer in poederblauw ongeband van
Eldert van Vliet.

De voorzitter bedankte de keurmeesters voor het verzorgen van de
jongdierenkeuring en overhandigde de genoemde winnaars de gewonnen prijzen
en wenste iedereen een wel thuis. De jongdierenavond op onze nieuwe locatie was
een geslaagde en gezellige avond. Wij hopen u weer te mogen begroeten tussen
de kooien van onze clubshow op 23 oktober in Stolwijk!
Secretaris Henk de Vos

Financieel overzicht jongdierendag 2021
In
Inschrijfgeld

Uit

Verschil

187,5

verg. keurm.

110

huur zaal en inkoop catering

87,55

kosten ereprijzen

14,15

catering (kas)

38,9

Totaal

226,4
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211,7

14,70

Rapport toekomstbestendig showen (www.sierduif.nl)
Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht
showen geïnstalleerd. Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een
beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd. In het rapport staan een
aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in
de toekomst mogelijk en interessant moeten houden. KLN en NBS hebben samen
afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende
tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een
buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan
worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023
in werking kunnen treden. Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport
door de commissie toegelicht worden.
De belangrijkste aandachtspunten op een rij:
1. De voorstellen/adviezen van de commissie toekomstbestendig showen zijn
niet uitputtend. De uitgeschreven voorstellen zijn enkel een eerste
(noodzakelijke) aanzet tot hervorming. Ook in de komende seizoenen zullen
additionele voorstellen moeten volgen om het tentoonstellen van onze dieren
ook naar de toekomst toe te bewaken/waarborgen.
2. Bestuurlijke indeling van KLN en NBS in 5 gezamenlijke districten. De KLNprovinciale afdelingen komen hiermee te vervallen. NBS introduceert
vertegenwoordigers in de districten.
- Districtsbesturen bestaan zowel uit NBS als KLN leden.
- Besturen bestaan bij aanvang ook uit één lid van één van de hoofdbesturen
- Districtsbesturen krijgen een belangrijke taak bij vaststelling van het
tentoonstellingsrooster en de introductie van vernieuwde showconcepten.
3. Per district wordt eén (nationale) districtsbondsshow georganiseerd waar per
diergroep de titel districtskampioen kan worden gewonnen.
4. De landelijke bondsshow en de Nationale districtsbondsshows krijgen een
beschermde status.
5. Integratie van de taken van het Facilitair bureau en de Provinciale KLNafdelingen in de districtsbesturen en de beide hoofdbesturen. Het FB komt in
2022 te vervallen. De resterende administratieve taken worden ondergebracht
bij een nieuw op te richten Administratiebureau onder aansturing van
KLN/NBS hoofdbestuur.
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6. Tentoonstellingsleges komen met ingang van het seizoen 2022/2023 te
vervallen.
7. Speciaalclubdagen vinden plaats buiten het reguliere showseizoen (okt t/m
jan). Het onderbrengen bij bestaande shows van speciaalclubdagen wordt wel
gestimuleerd.
8. Aspirant lidmaatschap van nieuwe KLN- of NBS-leden in de eerste twee jaar
voor een bedrag v m x m € ,- met/zonder verplichte afname van
kleindiermagazine.
9. Alle benoemde showvormen zijn bij voorkeur geopend voor alle diergroepen.
10. Promotiedagen (ondergebracht bij bestaande tentoonstellingen) zijn ook
toegankelijk voor niet KLN/NBS leden.
11. Modernisering van het tentoonstellingsprogramma dat door alle
tentoonstellingsorganisaties gebruikt kan worden en het
tentoonstellingssecretariaat ontlast.
12. Uitbreiden van de commissie “Dierenwelzijn en Wetgeving“ met een
vertegenwoordiger van de NBS.
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VRAAGPROGRAMMA CLUBSHOW GOUDSE SIERDUIVENCLUB
te houden op zaterdag 23 oktober 2021
Algemene Tentoonstellingsbepalingen
Voor algemene tentoonstellingsbepalingen zie Almanak 2021
Inschrijving
De inschrijving staat open voor leden van de "Goudse Sierduiven Club".
Inschrijving moet geschieden op het bij dit programma gevoegde
inschrijfformulier bij voorkeur per mail via goudse@sierduif.nl.
Er wordt uitsluitend gelegenheid gegeven tot het inschrijven van dieren aan die
leden, die aan kunnen tonen dat zij de contributie over het lopende jaar 2021
hebben voldaan.
De inschrijvingen moeten uiterlijk op 15 oktober 2021 binnen zijn op de
tentoonstellingsadministratie, Halve Maan 6, 2871 AG Schoonhoven, dan wel per
mail bij goudse@sierduif.nl zijn binnengekomen.
Na deze datum ontvangen inschrijvingen, kunnen niet meer in behandeling
worden genomen en moeten terzijde worden gelegd. Het t.t. bestuur behoudt zich
het recht voor inschrijvingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
Gevraagde rassen
Gevraagd worden alle erkende sierduivenrassen in alle erkende kleurslagen,
zowel man als vrouw en oude als jonge dieren.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 voor enkele nummers en € 1,50 voor jeugdleden.
Administratiekosten
Dit bedrag 1,50 euro is voor iedere inzender verplicht.
Catalogus
Iedere inzender is verplicht een catalogus van de tentoonstelling aan te schaffen.
De prijs bedraagt 3,- euro.
Betaling der verschuldigde kosten!
Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld dient plaats te vinden voor het
inkooien van de duiven en wel contant aan de penningmeester. Het bestuur houdt
zich het recht voor om inzenders die op de inkooidag niet betalen te weigeren op
de show.
Verplichte fokkerskaart
Inzenders dienen in het bezit te zijn van een fokkerskaart en het nummer van deze
te vermelden op het inschrijfformulier. Als deze opgave onjuist blijkt te zijn, kan
de inzender alle rechten op prijzen en inschrijfgelden verliezen.
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Inzenden der dieren
De ingeschreven dieren moeten op vrijdagavond 22 oktober 2021 tussen 19.00
en 21.00 uur franco aan het tentoonstellingsgebouw zijn afgeleverd.
Keuring
De keuring van de ingezonden dieren zal geschieden op zaterdag 23 oktober 2021
en is toegankelijk voor bevoegden, zoals het bestuur, de ambtelijke keurmeesters
met hun toegevoegde helpers alsmede voor de inzenders. Inzenders zijn tijdens
de keuring vanaf circa 8.30 uur welkom. De keuring geschiedt vergelijkend en
de keurmeesters geven predicaten en punten. De keuringen zijn definitief en
zonder beroep. Helpers mogen niet assisteren bij een keurmeester die de door hen
ingezonden dieren keurt.
Beoordelingskaarten
Deze zijn aan de kooien bevestigd, na gereedkomen van de keuring.
Openingstijden
De tentoonstelling is voor het publiek geopend op:
Zaterdag 23 oktober 2021 van 11.00 uur tot 16.30 uur
Inzenders zijn tijdens de keuring vanaf circa 9:30 uur al welkom.
Toegangsprijzen
De toegang tot de tentoonstelling is GRATIS. Indien gewenst kan een catalogus
aangeschaft worden voor een bedrag van € 3,00
Prijzen
Voor het prijzenschema zie verder in dit vraagprogramma.
De gewonnen (hoofd-)ereprijzen worden op de algemene jaarvergadering begin
2022 uitgereikt. De winnaars dienen zelf zorg te dragen voor het afhalen van de
door hen gewonnen prijzen. Indien het voor een (hoofd-)ereprijswinnaar niet
mogelijk is om de gewonnen prijs of prijzen op de jaarvergadering af te halen, kan
of kunnen deze, na berichtgeving voorafgaande aan de jaarvergadering, bij de
voorzitter worden afgehaald. Indien er op de jaarvergadering geen bericht van
verhindering is ontvangen, vervallen de gewonnen prijzen aan de vereniging.
Indien in plaats van een beker een geldprijs wordt verlangt, dient dit vooraf reeds
op het inschrijfformulier te worden vermeld d.m.v. de term "GELDPRIJZEN".
Deze geldprijs bedraagt 75% van de waarde van de beker. Ook deze geldprijzen
worden op de jaarvergadering begin 2022 uitgereikt.
Voor ereprijzen, beschikbaar gesteld door de Bonden en Speciaalclubs, zie
Almanak 2021.
Afhalen van de ingezonden dieren
Afhalen van ingezonden dieren moet geschieden op zaterdag 23 oktober 2021 na
sluiting om 16.30 uur. Inzenders dienen zelf voor deugdelijk vervoersmateriaal te
zorgen.
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Reclames
Reclames van welke aard dan ook kunnen uiterlijk 2 maanden na sluiting van de
tentoonstelling in behandeling worden genomen.
Verboden
Het is ten strengste verboden tijdens de tentoonstelling, zonder toestemming van
het bestuur, om welke reden dan ook, dieren uit de kooien te nemen. Onbevoegden is het verboden op of aan de kooien en tafels kaarten en dergelijke te
bevestigen. Het gebruik van keurstokjes is eveneens verboden. Ook is het
verboden tijdens de tentoonstelling in het tentoonstellingsgebouw duiven of
andere dieren binnen te brengen.
Overmacht
Indien door niet te voorziene omstandigheden zoals oproer, molest, stakingen,
natuurrampen, brand enz., de tentoonstelling geheel of gedeeltelijk geen doorgang
kan vinden, kunnen de inschrijvers geen beroep doen op teruggaaf van
inschrijfgelden en de betaalde catalogus. Bovendien bestaat in al deze gevallen
geen aanspraak op enige schadevergoeding.
Kennelijke drukfouten
Kennelijke drukfouten binden noch de "Goudse Sierduiven Club" noch het
tentoonstelling bestuur.
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het t.t. bestuur.
VERLOTING!!!

VOOR EN TIJDENS DE TENTOONSTELLING KUNT U LOTEN KOPEN
BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN. OOK DIT JAAR ZIJN ER WEER
VELE MOOIE PRIJZEN TE WINNEN.
STEUN UW CLUB WANT DIT IS HARD NODIG!
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De "verenigingstentoonstelling" van de "Goudse Sierduiven Club" wordt
gehouden in de loods
Van fam. de Jong aan de Bovenkerkseweg 92, te Stolwijk
(Postcode , 2821 XZ en telefoon: 0182-353937)

Tentoonstellingsbestuur:
Voorzitter
Secretaris
Commissaris
Penningmeester

: J.W.M. Kulik
: H. de Vos
: P.P v.d. Post
: J.W.M. Kulik

Gedelegeerde FB KLN

Dhr. J. Korsuize
Industriekade 3
2172 HV Sassenheim
Tel: 0252-232209
Email: co.korsuize@kpnmail.nl

Dierenarts:

Dierenkliniek Korte Akkeren
Emmastraat 29
2801 LA Gouda
Tel: 0182 - 51 89 95

Keurmeesters:

Dhr. A.S.M van Apeldoorn (A)
Dhr. D. de Zeeuw (C)
Dhr. A.S.M van Apeldoorn (A)

Hoofdereprijzen:

Tentoonstellingssecretaris :

H. de Vos
Halve Maan 6
2871 AG Schoonhoven
Tel: 0182 – 20 29 09
06 - 54653781

goudse@sierduif.nl
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Ereprijsschenkers
Een volledige lijst zal worden opgenomen in de catalogus. Als u hierop vermeld
wenst te worden, dan gaarne contact opnemen met de penningmeester. Tevens is
het mogelijk uw bijdrage aan te geven via het inschrijfformulier.

I.

Hoofd-Ere-prijzen

1.

Fraaiste Sierduif van de show

: grote beker

2.

Fraaiste doffer oud

: beker

3.

Fraaiste duivin oud

: beker

4.

Fraaiste doffer jong

: beker

5.

Fraaiste duivin jong

: beker

6.

Fraaiste dier jeugdlid

: beker

Er kan per duif maar één prijs gewonnen worden.
Als voorbeeld; Een oude doffer is de fraaiste van de show, dan is de fraaiste oude
doffer de 2e oude doffer.
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (N.B.S.)
Secretaris: Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG
Maastricht
Tel: 06 – 30 41 41 70 (bvk. na 18.00 uur) secretaris@sierduif.nl
1. Per 15 ingeschreven sierduiven, een R-prijs van € 4,- ter vrije beschikking van
de keurmeester, niet vallend op een dier dat al een andere prijs is toegekend en
bij minimaal 93 punten.
Deze prijzen worden via de organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie
aan de winnaars uitbetaald.
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Ringencommissaris: J.W.M. Kulik
Tijdens de tentoonstelling kunnen nieuwe ringen worden besteld. De bestelling
graag via het bijgevoegde formulier plaatsen.
U wordt verzocht bij de bestelling de kosten gelijktijdig te voldoen, dan wel een
machtiging af te geven aan de NBS. Deze machtiging kan bij het inleveren van
het formulier worden ingevuld. Daarnaast is het belangrijk dat de fokkerskaart
door u op tijd betaald wordt, in ieder geval voor 15 december, anders zullen de
ringen niet worden meegestuurd bij de eerste zending begin januari 2022.
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Voeding en verzorging
Bron: www.kleindierliefhebbers.nl/diergroepen/siervogels/voeding-enverzorging-sv
Intro
Zonder goede voeding en verzorging geen gezonde dieren. Deze regel geldt altijd
en overal. Dit hoofdstuk beschrijft kort de voeding en verzorging van siervogels.
Voeding voor volwassen dieren
Volwassen dieren worden buiten het fokseizoen gevoerd met een rust- of
onderhoudskorrel speciaal voor siervogels. Dit voer is niet op de productie van
eieren afgestemd, maar houdt de dieren wel goed in conditie. Meestal wordt bij
volwassen dieren dit onderhoudsvoer in korrelvorm verstrekt. Voor de kleinste
kwartels moeten de korrels gemalen worden. Korrelvoer heeft als voordeel dat de
dieren alles binnen krijgen wat ze nodig hebben en niet de lekkerste deeltjes uit
het meel pikken en daarmee door het zoeken ook meestal meer knoeien met het
voer. Daarnaast wordt de dieren dagelijks een kleine hoeveelheid gemengd graan
gegeven. Ruim voor het fokseizoen begint wordt de onderhoudskorrel vervangen
door een voeder dat de productie van goede broedeieren stimuleert. Dit is de
foktoomkorrel. Dit voer bevat meestal meer eiwit en ook meer vitaminen. Graan
bijvoeren is in deze periode niet gewenst omdat dan de verhouding van
voedingsstoffen wordt verstoord. Groenvoer bijvoeren mag altijd, ook in de
rustperiode voor zover het dan voorhanden is. Siervogels en vooral de fazanten
wennen sneller aan de verzorger door ze zo nu en dan iets extra´s te geven in de
vorm van stukjes pinda, fruit of meelwormen. Daar zijn ze gek op.
De gangbare zaadmengsels voor sierduiven voldoen niet goed voor de
oorspronkelijke zaadetende duiven. Er zijn voederfabrikanten die aangepaste
zaadmengsels voor deze duiven leveren. In dit voer zijn de traditionele granen als
tarwe en peulvruchten deels vervangen door tropische zaden. Er zijn ook
liefhebbers en fokkers die zonder problemen hun oorspronkelijke duiven en
lachduiven voeren met het bij elke dierenspeciaalzaak te krijgen tortelduivenvoer.
In de broedperiode wordt soms een kleine hoeveelheid eiwitrijk voer toegevoegd.
Dit eiwitrijke krachtvoer is ook in de dierenspeciaalzaak te koop.
Voeding voor jonge dieren
Jonge kuikens worden gevoerd met opfokkorrels of opfokmeel. De meeste
kuikens leren snel zelf te eten. Kuikens van fazanten hebben daar soms meer
moeite mee. Zijn ze natuurlijk uitgebroed door de ouderdieren, dan volgen ze de
ouders en leren ze snel door af te kijken. Kunstmatig uitgebroede fazantenkuikens
hebben soms veel moeite om te starten met het eten. Is dit aan de orde, dan moet
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de eerste dagen de kuikens het voer aangereikt worden. Dit gaat vaak goed met in
stukjes geknipte meelwormen. Als ze die eenmaal kennen en ze worden gemengd
met het opfokvoer dan leren ze snel zelf te eten. Om de dieren vertrouwelijk te
maken en te houden wordt het geven van meelwormen dikwijls lang volgehouden.
Het opfokvoer voor de jongste dieren wordt na ruim 6 weken vervangen door
opfokvoer 2 en na nog weer ruim 6 weken door opfokvoer 3. Na ongeveer 18
weken worden de jonge dieren verder gevoerd met het eerder genoemde normale
onderhoudsvoer voor siervogels. Het overschakelen op ander voer moet
geleidelijk gebeuren door in de overgangsperiode beide voeders korte tijd te
mengen en dat geldt ook voor het overschakelen van meel naar korrel.
Voerbakken
Kijk bij de aankoop van de dieren welke voerbakken deze fokker gebruikt.
Bevallen deze bakken dan is het verstandig dezelfde bakken ook zelf te gebruiken.
De dieren zijn daaraan gewend. Bij de dierenspeciaalzaak zijn vele soorten en
maten voederbakken te koop. Belangrijkste is dat de dieren er niet mee kunnen
knoeien en dat het voer droog blijft. De voerbakken mogen ook niet omvallen als
de dieren er tegenaan lopen of er op gaan zitten. Om te voorkomen dat er
bodemstrooisel in de voerbakken wordt gekrabd, worden de voerbakken op een
kleine verhoging geplaatst.
Drinkbakken
Voor drinkbakken geldt hetzelfde als bij de voerbakken. Plaats de bakken op een
verhoging, zodat de dieren er geen vuil in kunnen krabben. Het drinkwater wordt
dagelijks ververst en de drinkbak schoongemaakt. Belangrijk is dat de bakken,
ook in lege toestand, niet door de dieren omgegooid kunnen worden als zij er op
gaan staan of er tegenaan lopen of vliegen.
Extra toevoegingen
Een bakje met maagkiezel gemengd met wat grit mag nooit ontbreken. Vogels
hebben geen tanden en vermalen met de maagkiezel het voedsel in hun maag.
Zonder maagkiezel wordt het voer slecht verteerd en ontstaan gemakkelijk
gebreksziekten. Grit bevat veel kalk en leggende dieren hebben veel kalk nodig
voor de vorming van een stevige eierschaal. Een bakje met grit mag bij leggende
siervogels nooit ontbreken. Duiven hebben extra mineralen en vitamines nodig
omdat deze voedingsstoffen van nature te weinig in granen en zaden voorkomen.
Duiven in de vrije natuur zoeken zelf naar aanvulling op het voer. Duiven in ons
beschermde milieu kunnen dat niet. Ook jonge kuikens hebben maagkiezel nodig,
maar gebruik dan een fijne soort, anders kunnen ze het niet opnemen.
Baden in water en in zand
Duiven laten zich in de natuur vaak natregenen en houden op deze manier hun
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veren in goede conditie. Als de volière is afgedekt is het goed om de duiven zo nu
en dan een bad te laten nemen in een schaal met water. Het badwater wordt op tijd
weer weggehaald om te voorkomen dat het wordt gebruikt als drinkwater.
De andere siervogels nemen nooit een bad in water maar doen dat dolgraag in
droog zand. Op deze manier houden de dieren hun veren schoon en in goede
conditie. Zandbaden is ook een goed middel om luizen en vlooien te verwijderen.
Zij nemen elke dag meerdere malen een zandbad als ze de kans krijgen. Het is
zo’n belangrijk onderdeel van het gedrag dat men hen dit niet mag onthouden.
Omgaan met dieren
Goed omgaan met de dieren is net zo nodig als het geven van voer en water. Het
omgaan met de dieren is misschien wel het mooiste wat er is. De siervogels zijn
geen aaibare dieren en houden er niet van om opgepakt en geaaid te worden. Het
gedrag van de verzorger bepaalt ook sterk het gedrag van de dieren. Door altijd
rustig met de dieren om te gaan en ze nooit te laten schrikken worden zelfs de
schrikachtige siervogels nog vrij rustig. Ga daarom nooit onverwachts het hok in
en laat de dieren in de ren nooit schrikken. Laat bij de benadering van de dieren
altijd een vertrouwd geluid horen, zodat de dieren weten dat de verzorger er aan
komt en win zo het vertrouwen van de dieren. En juist dat maakt het houden van
siervogels zo plezierig en interessant.

.
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Paul van der Post
Van Bergen IJzendoornpark 29A
2801 AB Gouda
0182-511126

Thüringer en Saksische vleugelduiven in vele
kleurslagen
Wim Kulik
Joubertstraat 71
2806 GA Gouda
0182-519544
Thüringer vleugelduiven
Blauw zwartgeband
Blauw ongeband
Blauw witgeschubd
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Secretaris:
H. de Vos
Halve Maan 6
2871 AG Schoonhoven
goudse@sierduif.nl
http://goudse.sierduif.nl

https://www.facebook.com/goudsesierduivenclub/
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