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Van de redactie
Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, nieuwe kansen. De
meesten zijn al een poosje aan het kweken en hebben
wellicht al aardig wat jongen. En nu maar hopen dat we wat
moois fokken en we daar ook mee mogen showen.
Helaas is er geen aanwas in kopij dus zal dit clubblad geen
dikke uitgave worden. Beste leden van de BKTC, het zou
fijn zijn om wat van u te horen, een foto van een jonge duif
waar u tevreden over bent, of misschien een klaagzang
omdat de fok tegen zit. Met elkaar club zijn is naar mijn idee
ook het met elkaar delen van wat je meemaakt in onze
hobby. Het kan een motivatie zijn voor de ander of het kan
zo zijn dat iemand een mooi oplossing heeft voor uw
probleem. Dat geeft ook een veel gezelliger clubblad. Het is
naar mijn idee niet de bedoeling dat één persoon het
clubblad volschrijft. Het wordt steeds moeilijker om het
clubblad aantrekkelijk te houden. En om eerlijk te zijn, de
motovatie dreigt hierdoor ook flink af te nemen.
Omdat we nog maar éénmaal in het jaar bij elkaar komen
zal het clubblad ook meer een berichten bulletin worden van
het bestuur.
Verder in dit clubblad nog een deel over de Stettiner. Hoe is
dat ras in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld binnen de
BKTC en welke personen hebben daar een rol in gespeeld.
Om een aanzet te geven heb ik zelf wat geschreven over de
eerste resultaten van de fok dit jaar. Wie volgt?
Ook weer iets uit de oude doos. Soms zijn adviezen na
jaren nog bruikbaar.
Verder alvast het programma voor onze clubdag in oktober.
Noteer de datum van 16 oktober vast in uw agenda. Het is
belangrijk om er bij te zijn want er zijn bestuursverkiezingen.
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Van het bestuur
Tijdens de vergadering op 17 oktober 2021 is door de leden
gestemd over waar we de clubshow zouden onderbrengen. De
meerderheid was voor de Keistadshow. Als voorkeur
keurmeester werd de naam van Hennie Schwarz genoemd. We
gaan zien of het tentoonstellingsbestuur van de Keistadshow dat
kan regelen.
Prijzen
In het bestuur hebben we ons de vraag gesteld of het prijzengeld
(zie schema hier onder) zoals we dat al jaren voor de winnaars
hebben vastgesteld, niet anders zou moeten. Gedacht wordt aan
rozetten voor de winnaars in plaats van het geld. Graag wil het
bestuur hier op de vergadering van 16 oktober met de leden over
hebben.
7100.
7101.

7102.
7103.
7104.
7105.

Prijzenschema Clubshow
Wisselbokaal voor het fraaiste kwartet in één ras (mo, vo, mj, vj)
Bij minimaal 6 ingezonden dier per ras
€ 7,00 voor de fraaiste in elk ras. (min 94 pnt)
Prijzenschema alle nationale shows
Bij meer dan 25 dieren alle clubrassen samen:
€ 10,00 voor de fraaiste doffer jong
€ 10,00 voor de fraaiste duivin jong
€ 10,00 voor de fraaiste doffer oud
€ 10,00 voor de fraaiste duivin oud
Minimum predikaat 94 punten

Info tentoonstellingen
Tijdens de vergadering op 17 oktober heeft Thom Laming een
toelichting gegeven op de (nieuwe) regels met betrekking tot het
exposeren van sierduiven in het buitenland. Hoewel er achter de
schermen hard gewerkt wordt om een oplossing voor de
sierduiven te vinden, is op dit moment nog niet duidelijk of dit ook
gaat lukken.
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Mogelijk dat u uit publicaties al hebt vernomen over afgelastingen
van tentoonstellingen naar aanleiding van de vogelgriep en dat
dit in bepaalde gevallen ook de sierduiven heeft geraakt. Het
bestuur wil u hieromtrent het volgende informeren
Tijdens het afgelopen het afgelopen tentoonstellingsseizoen zijn
er door de vogelgriep verschillende shows afgezegd. Dat gold in
eerste instantie voor de hoenders en watervogels.
Helaas zijn er ook veiligheidsregio’s geweest die de gemeente
waar de tentoonstelling werd gehouden geadviseerd hebben om
ook de sierduiven te weren op de tentoonstelling. De reden was
dat men een onderzoek uit Duitsland aanhaalde waarin werd
gesteld dat het niet uit te sluiten was dat ook (sier)duiven de
vogelgriep konden overbrengen. Er lijkt nu een willekeur te
ontstaan bij gemeenten waar een tentoonstelling wordt gehouden
of men wel of geen toestemming verleend voor de
tentoonstelling.
Ook moeten we rekening houden met het feit dat wanneer er een
vervoersverbod in een bepaalde straal van een met vogelgriep
besmet bedrijf ook (sier)duiven hier onder (kunnen) vallen. Ook
dit zou weer een probleem op kunnen leveren voor de te houden
tentoonstellingen.
Door diverse organisaties wordt nagedacht om hier zo goed
mogelijk mee om te gaan.
Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal het bestuur u hiervan
op de hoogte brengen.
70-jarig jubileum
Volgend jaar 2023 bestaat de BKTC 70 jaar. De vraag van het
bestuur is of er animo is om hier aan aandacht te besteden. En
dan in welke vorm. Wij roepen u op om daar in de loop van de
zomer over na te denken zodat we op de jaarvergadering in
oktober een goede beslissing kunnen nemen.
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Bestuursverkiezing

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

2019

2020

2021

2022

X
X *)
X

2023

2024

2025

X
X
X

2026
X
X

X

*) wisseling van penningmeester, Co Bouter werd
in 2019 opgevolgd door Albert van Feggelen.
Zoals te zien is in bovenstaande schema is de termijn van de
secretaris ten einde in 2022.
De secretaris heeft drie jaar geleden al aangegeven dat hij vindt
dat er vernieuwing nodig is binnen het secretariaat en nieuwe
visie voor het clubblad en stelt zich niet herkiesbaar. Leden die
de bestuursfunctie van secretaris ambiëren kunnen dat bij de
voorzitter kenbaar maken.
Het bestuur.
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Uit de oude doos
Tijdens mijn zoektocht naar de ontwikkeling van de Stettiner in
Nederland dan wel binnen de BKTC heb ik clubbladen van de
laatste veertig jaar doorgekeken. En zo kom je hele aardige
artikelen tegen die heden ten dage nog van toepassing zijn. Zo
ook een artikel uit 1991 van dhr. Joh. Kirsenstein, ‘Gezond de
twaalf maanden rond’. Uiteraard zijn er dingen in de loop van de
tijd veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van voer wat
de laatste jaar steeds beter uitgebreider is geworden en ook de
kwaliteit van het voer. Maar er staan toch wat leuke
handreikingen in het artikel waar je nu nog je voordeel mee kunt
doen. Geldt dat voor u niet dan is het misschien gewoon leuk om
eens te lezen hoe men dat zo’n dertig jaar gelden deed.
Aad Stout
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De Stettiner
(in de afgelopen 40 jaar in Nederland Deel I )

Om te zien hoe de ontwikkeling van de Stettiner is geweest in de
afgelopen tijd heb ik oude clubbladen doorgenomen. Ik ben
bewust niet verder terug gegaan dan 1990. Immers der twee
oudgedienden Stettinerfokkers , Cas Butter en Thom Laming, die
onze club heeft, hebben zo’n beetje model gestaan voor de
ontwikkeling van de Stettiner in Nederland in de afgelopen 40
jaar.
Niet dat deze twee Stettiner-mentoren vanaf 1980 het alleen
hebben gefikst. Dat zeker niet! In 1981 waren er maar liefst
negen Stettinerfokkers lid van de BKTC. Waarschijnlijk waren er
in die tijd nog wel meer fokkers van Stettiners maar die waren
geen lid. In 1983 waren er zelfs nog twee meer waarvan er twee
in het buitenland woonden, Canada en Duitsland.
In die jaren was Jan Schuurman een voortrekker bij de BKTC. Hij
fokte ook Stettiners en had zelfs in de oorlog Stettiners weten te
behouden en kon daardoor na de oorlog weer volop aan de slag
met de Stettiners. In een clubblad van 1983 staan enkele foto’s
van Stettiners van Schuurman. Foto’s in het toenmalige clubblad
waren niet van de kwaliteit die we nu kennen maar het is wel
goed om ze nog eens te tonen. Vooral om te zien wat de
verschillen zijn met de huidige stand van de Stettiner.
Dit lijkt een schimmel witbuik waarbij
opvalt dat de stand wel heel erg
horizontaal is, niet duidelijk of dit
alleen op het moment van de foto is.
Wel is het een wat lange duif. De kop
heeft een mooie breedte met een zo te
zien goed ingezette snavel en de
oogranden zijn fijn.
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De kopstudie laten wat wensen
zien zoals we dat heden ten
dage
willen.
Gemist
wordt
een
hoog
en steil
voorhoofd. Ook het achterhoofd kan wat
markanter. Kopbreedte is weer prima in
orde.
Een andere Stettiner fokker in die tijd was D.v. Straalen. Hij
beschreef zijn ervaringen met Stettiners in het clubblad. Daaruit
blijkt dat er ook toen moeite gedaan moest worden om goede,
veelbelovende jongen groot te krijgen. Van Straalen schreef
daarover: ‘De jonge Stettiners die het meest geschikt zijn voor de
tentoonstelling zijn het moeilijkst groot te brengen en gaan vaak
vroegtijdig dood’. Nu lijkt dat niet alleen te gebeuren bij de
Stettiners maar ook bij andere kortsnavelige rassen hoor je vaak
dat de mooiste of in ieder geval de meest veelbelovende jongen
het eerst dood gaan.
Van Straalen benoemd ook het probleem om bij een brede
voorkop ook het achterhoofd net zo breed te krijgen. Ook
benoemt hij het geknepen voorhoofd waardoor de ogen niet recht
in het kopje staan. We kunnen wel zeggen dat we daar
tegenwoordig minder problemen mee hebben. Volgens Van
Straalen is de Stettiner het moeilijkst te fokken duifje. Daar zullen
nu nog steeds fokkers mee eens zijn.
In de jaren rond 1980 zijn er in Nederland niet echt veel kleuren
bij de Stettiners. Zeker niet als men bedenkt dat in de Standaard
vrijwel alle erkende kleuren voor de Stettiner gelden. De
blauwbanden, de grijs-witbuiken en de roodbanden zijn in die tijd
de meest voorkomende kleurslagen.
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Door Frans Meijer worden in die tijd dieren in rood, geel en zwart
geïmporteerd. Maar de kwaliteit van die dieren is op dat moment
aanmerkelijk minder.

Tekening van internet. Onbekende auteur.

Dat de populariteit van de Stettiner in die jaren toeneemt is wel te
zien in 1988. Bij een ledental van 58 (!) staat achter 17 namen
dat men Stettiners fokt
Dat er tijdens vergaderingen inhoudelijk over de duiven wordt
gediscussieerd blijkt uit reacties die in een verslag over de
Stadtekämpf wordt beschreven. Kennelijk waren er eerder
discussies met keurmeesters geweest over de snavel aanzet van
de Stettiner. In een verslag over de Städtekampf van 16 en 17
december 1989 te Hamburg, staat dat Frans Meijer in een
vergadering in Duitsland deze kwestie besproken. Het punt was
dat in Nederland keurmeesters waren die vonden dat de snavel
van de Stettiner meer moest ‘afhangen’. De vraag hoe men daar
in Duitsland over dacht werd als volgt beantwoordt. Hoeveel de
snavel afhangt doet er geen barst toe, zolang de snavel maar
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zichtbaar afhangt en een stompe hoek met het voorhoofd vormt.
Eigenlijk is het juiste beoordelen ervan gewoon een gevoel. Het
niet weten hoe het zijn. Moet is gewoon onbekwaamheid en/of
gebrek aan
ervaring.
Frans Meijer
komt in een
artikel in het
clubblad in
1991nog
eens terug
op de
snavelinplant
van de
Stettiner. Hij
refereert aan
de discussie
die er was op
Foto van internet
de clubdag
van 1990. En omdat hij nog steeds op de beoordelingskaarten de
opmerking ziet staan ‘snavel moet meer hangen’ gaat hij nog
eens uitgebreid in op hoe de snavel van de Stettiners zou moeten
zijn.
In dit stukje geeft Frans Meijer een ietwat genuanceerder
antwoord op de vraag die hij stelde aan de Duitse collega’s op de
Städtekampf van december 1989. Het antwoord van de Duitse
deskundigen gaf Meijer nu als volgt. ‘Het antwoord van de
deskundige mensen was dat de snavelinplant kan variëren van
licht neerwaarts gericht tot meer hangend in de richting van een
hangsnavel’
Daarbij geeft Meijer de oproep dat de keurmeesters niet hun
eigen voorkeur mogen hanteren maar zich moeten houden aan
de richtlijnen die zijn neergelegd in de Standaards en
vakliteratuur. De toevoeging die Meijer doet is heden ten dage
nog steeds een goede richtlijn namelijk het volgende.
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Bij een goede kopvorm c.q. steilheid van het voorhoofd, zal de
stand van de snavelinplant niet direct zo opvallen. Bij een
betrekkelijk lange snavel in combinatie met een laag of
wegvallend voorhoofd, zal de snavelinplant meer in het oog
springen. Bij een goede kopvorm is de snavelinplant dus niet zo
belangrijk mits deze maar minimaal licht neerwaarts is opgericht.
In 1991 komen er ook andere kleuren op de clubshow. In een
verslag van de clubshow geeft Co Bouter aan dat er ook
geelgetijgerden van Frans Meijer, gekrasten van Rademakers
maar ook roodzilvers en koperkleurige van Cas Butter op de
clubshow waren ingeschreven. De winnaar is echter Thom
Laming met een eulige witbuik.
In 1991 werd een Stettiner duivin van Thom Laming voor de
tweede maal winnaar van de clubshow. Tevens algemeen
kampioen van de tentoonstelling. Dat leverde het derde NBScertificaat op voor deze duivin waardoor de duif in 1992 in
aanmerking kwam voor een NBS-kampioensdiploma. Voor zover
bekend is dit de enige Stettiner die een NBS-kampioensdiploma
heeft behaald.
Helaas was er geen foto van deze
duif in het clubblad opgenomen.
Maar het feit dat tweemaal
dezelfde duivin wint en zelfs
beste van de gehele
tentoonstelling wordt is een
unicum. Iets wat we tegenwoordig
niet voor mogelijk achten.
Opmerkelijk is dat in 1991 het
aantal Stettiner fokkers was terug
gelopen naar 9 liefhebbers.
Volgende keer meer over de jaren
na 1991.
Jonge Stettiners rood

Aad Stout
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Geluk(je) bij de fok

Het zal weinigen ontgaan zijn dat ik de ekster tekening zoals wij
die kennen bij onze sierduiven (de vogel eksters (Pica Pica) is
echt wezenlijk anders getekend) mooi vindt. Of misschien is ‘leuk’
een beter woord. Of misschien is het de uitdaging om een goed
getekende ekster in mijn hok te hebben. Hoe dan ook, in ieder
geval heb ik er lol in om binnen de rassen die ik heb een
uitdagende tekening te hebben.
Naast de tekening zijn er ook
kleuren waar ik weg van ben. Eén
van die kleuren is isabel of, zoals
wij het in Nederland zeggen,
kakizilver. De kenner zal direct
opmerken dat Isabel toch iets
anders is dan kakizilver maar die
discussie laat ik nu maar voor wat
het is.
Twee jaar gelden zag ik op
Marktplaats een advertentie waarin Korte Berliners werden
aangeboden. Wat ik op de foto’s zag leek één er een isabel
geëksterde. Daar had ik wel anderhalf uur rijden voor over om dat
eens te bekijken. In mijn mandje op de terugweg zaten zes Korte
Berliners. Inderdaad één Isabel geëksterde, één die daar heel
dicht tegen aan zat, twee onduidelijk gekleurde witpennen en een
koppel blauwe.
Om nou te zeggen dat het beauty’s waren gaat drie straten te
ver. Eigenlijk was de bijna geëksterde nog het mooist maar heeft
een wat platte kop. De goed geëksterde heeft een rare kop en
een snavel die gewoon niet echt past bij de Korte Berliner. De
twee witpennen konden meedoen met wie is de lelijkste in huis.
Het blauwe koppel was wel redelijk.
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Met het blauwe koppel lukte het al snel een nestje te fokken maar
de rest bleek allemaal duivin te zijn. De twee vreemd gekleurde
witpennen heb ik weggedaan en de twee Isabel eksters zaten in
het reserve-je-weet-maar-nooithok. In de hoop om in Duitsland
ooit een passende doffers te
vinden. Daar heeft corona
natuurlijk een flinke streep
doorgezet.
In het reserve-je-weet-maar-nooithok liep ook een jonge gele
getijgerde Stettiner doffer die ik van
Heinz Schnorr had gekregen.
Je raad het al die doffer werd
verliefd op de goed getekende Isabel. Ze maakten een nestje in
een hoekje op de grond en er kwamen zelfs twee eitjes. Omdat ik
ervan uit ging dat het niks zou worden heb ik er geen aandacht
meer aanbesteed. Tot de dag dat er ineens eierschalen in het
hok lagen en zowaar één ei was uitgekomen. Ongelooflijk maar
waar, ze kregen samen het jong ook nog
groot. Mijn nieuwsgierigheid won het van
de realiteit van ‘wat moet je er mee’. Ik
heb het diertje laten opgroeien om te
zien wat het precies worden. Het werd
een bruin gebande witpen, zonder
voetbevedering en ook zijn vleugels
‘hingen’ niet.
Ondertussen had Arend gehoord dat ik
Korte Berliners in mijn hok had. Hij bood
spontaan twee mooie doffers aan. Ik heb
de doffers met de Isabel duivinnen een keurig broedhokje
gegeven. Maar de dames uit Duitsland zagen het niet zitten met
de stoere mannen uit Kortenhoef want de eitjes die er
mondjesmaat kwamen waren niet bevrucht.
Ook vorig jaar lukte het niet om er jongen uit te krijgen. Maar
omdat het me niet ging om er mee te fokken (inmiddels was ik
door Arend voorzien van verschillende doffers en duivinnen en
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kon ik met blauw (schimmel) een roodbanden leuke dieren
fokken) bleven de Isabel-duivinnen in het hok. Gewoon om dat ik
het leuk vind.
Nieuwsgierig wat de bruinewitpen zou vererven op de andere
kaki duivin heb ik, zonder veel verwachtingen, beide gekoppeld.
De duivin had in al die tijd slechts één eitje gelegd wat ook nog
onbevrucht was maar wonderwel
legde ze deze keer twee eitjes
waar er warempel één bevrucht
was.
Tot mijn grote vreugde bleek het
jong ook nog zoiets als een ekster
tekening te hebben. Het had zelfs
wat veertjes aan de beentjes. De
kopbreedte was ook niet verkeerd
maar…het is (nog lang niet) geen
Korte Berliner. En de kleur ???
Maar ja, eenmaal een gelukje
stimuleert weer om toch eens
verder te experimenteren. Als het
een doffer is zal ik hem proberen
op de moeder van de bruinewitpen.
Inderdaad, er zullen fokkers zijn die me gestoord vinden, ik
spreek het niet tegen. Maar mijn plezier zit niet persé in het
winnen van prijzen op een tentoonstelling. Elke dag genieten in
mijn hok van gelukjes bij het fokken is voor mij net zo’n groot
goed!
Aad Stout
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Clubdag 2022
Hierbij alvast het programma voor de clubdag in oktober.
Op zondag 16 oktober 2020 houden we weer onze jaarlijkse
clubdag.
De dag wordt gehouden in het clubgebouw van de Vogelvriend
P.M.v.Gentstraat 23 4142 BM te Leerdam.
Programma van de dag.
10.30 uur
10.45 uur

Aankomst
Koffie
Inkooien meegebrachte dieren

11.00 uur

Jaarvergadering

12.30 uur

Gezamenlijke lunch

13.00 uur

Bespreking meegebrachte duiven

15.30 uur

Napraten

15.45 uur

Opruimen

16.00 uur

Vertrek

De agenda voor de vergadering en de nadere invulling over de
bespreking van de meegebrachte duiven zal in het volgende
clubblad bekend worden gemaakt.
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Belangrijke data
Clubdag 2021

zondag 16 oktober 2022

Clubshow

Keistadshow 24-26 november 2022

Bondsshow

Gelderlandshow (locatie nog onzeker)

Stadtekampf

Nieuwe leden
Als nieuw lid heeft zich aangemeld :
Casper Werson
Strada statale 148 Pontina k.m. 91,300
04010 Borgo Vodice (LT)
Italia
Email adres: casenmaria2016@gmail.com
Casper fokt Stettiners.
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BKTC site
De NIEUWE site van de BKTC is weer in de lucht.
Nieuw is dat je het leden bestand, artikelen bestand kan
downloden en de opmaak is aangepast. De site wordt goed

bekeken zowel door mensen binnen als buiten Nederland.
Regelmatig werk ik de site bij. De agenda wordt bijgehouden,
tekeningen en foto’s worden toegevoegd. Om de site met nieuwe
informatie te voorzien heb ik jullie hulp nodig. Stuur
tentoonstellingsverslagen, foto’s en tekeningen naar info@bktc.nl
Dan zal ik deze plaatsen en blijft de site up-to-date.
Alvast bedankt.
Co Bouter
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