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Nu het vraagprogramma van de 75ste ten-
toonstel l ing der Koninkl i jke Nederla ndse Ver-
eniging ,,Avicultura" bi j  het vorige nummer
van dit  orgaan is verschenen, verkeert niet
a l leen  p lu imvee-  en  kon i jnenminnend Ne-
derland in gespannen afwachting. Vele bui-
tenlandse sportvrienden zien eveneens ver-
langend uit  naar deze tentoonstel l ing van
internationale vermaardheid.
De nationale slotshow, welke jaarl i jks door
,,Avicultura" wordt verzorgd, is voor onze
l ieÍhebberi j  een gebeurtenis, waarvan het
belang al lerwegen wordt erkend. Dit jaar
krijgt deze show een extra dimensie doordat
tevens vele sierduiven, waaronder rassen
die we hier te lande zelden oÍ nooit zien,
aÍkomstig uit  de landen, die bi j  de Entente
Européenne d'Aviculture et de Cuniculture
zi jn aangesloten, de kooien zul len bevolken.
De nationale slotshow, die beoogt te zi jn
het showvenster van hetgeen ons land op
het gebied van onze mooie l iefhebberi j  pres-
teert;  kan men dit  jaar derhalve tercht be-
t i telen als , ,showvenster van Europa".
De aÍdel ing sierduiven van Avicultura's
75ste zal dus een internationaal karakter
hebben. Deze aÍdeling zal mede doordat de
NBS en vele speciaalclubs hun bonds- on-
derscheidenl i jk clubshow onderbrengen, on-
getwijfeld de grootste en meest gevarieer-
de zi jn. Er zul len maar weinig sierduiven-
l ieÍhebbers zi jn, die niet met enkele van
hun beste dieren acte de présence zul len
geven.
Het is natuurl i jk jammer, dat het internatio-
nale karakter van deze tentoonstel l ing nood-
wendig beperkt moet bl i jven tot de sierdui-
ven. Hoewel, zouden ook de hoender- en ko-
ni jnenl iefhebbers in dat internationale as-
pect en de wetenschap, dat deze tentoon-
stel l ing door vele buitenlandse sportvrienden
zal worden bezocht, niet juist een st imulans
vinden om hun beste beentje voor te zetten!
Zulks mag in ieder geval wel worden ver-
wacht. Het zou althans van een welbegre-
pen eigen belang getuigen, indien de be-
trokken fokkers er voor zorgen, dat ook hun
diergroepen met representatieve inzendin-

gen van al le hier te lande gefokte rassen
vertegenwoordi gd zijn.
Wat de konijnen betreft, behoeÍt men zich
geen zorgen te maken. De NBKV en vele
speciaalclubs hebben het belang van deze
internationale tentoonstel l ing, bl i jkens het
onderbrengen van de bondsshow en de
clubshows, zeer goed begrepen. In deze
mooie en boeiende sector van de kleindie-
renteelt zul len ongetwij feld prachtige in-
zendingen te bewonderen zi jn.
Helaas ontbreekt de bondsshow van de
NHDB. Enkele speciaalclubs in de hoen-
der- en dwerghoendersector, waaronder
belangri jke, zul len echter wel met hun club-
show aanwezig zi jn. Bl i jkens het aantal uit-
genodigde juryleden verwacht men toch wel
een respectabel aantal hoenders en dwerg-
hoenders. En dit  niet al leen in de rassen
van de medewerkende speciaalclubs, maar
ook in de andere. Gezien het aan de natio-
nale slotshow verbonden aspect, mag wor-
den aangenomen, dat de betrokken fokkers
voor mooie inzendingen in deze vrol i jke
en kleurr i jke diergroep zul len zorgen.
Aan een tentoonstel l ing van internationale
importantie l igt uiteraard een gesmeerd lo-
pende en vri j  omvangri jke organisatie ten
grondslag. Met de voorbereidingen van
Avicultura's 75ste tentoonstel l ing is men
reeds praktisch een jaar bezig. Het grote
werk moet echter geschieden nadat het
vraagprogramma is verschenen. Een staf
van enthousiaste en deskundige medewer-
kers staat gereed om de vele inschri jvin-
gen te verwerken en om straks de dieren te
ontvangen en te verzorgen. Onder deze me-
dewerkers vindt men bijvoorbeeld de na-
men van verschi l lende l iefhebbers, die zich
geheel belangeloos hebben ingezet bi j  het
real iseren van het dit  voorjaar gereedge-
komen gebouw .van de Stichting Vri jet i jds-
besteding Kleindierenteelt in het Haagse
Zu iderpark .  De, ,Zu iderpark  K le ind ie ren-Cen-
trum" is regelmatig in gebruik voor diverse
voorbereidende besprekingen in verband
met de komende,,Avicultura"-tentoonstel-
l ing. Deze mensen, die bl i jk hebben gege-
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ven zo niet al les, dan toch zeer veel voor
de l ieÍhebberi j  over te hebben, staan er
borg voor, dat we weer een echt , ,Avicul-
tura"-Íeest gaan beleven en dat het uw die-
ren aan niets zal ontbreken.
Avicultura's tentoonstel l ing staat bekend om
een fantasieri jke en overzichtel i jke opstel-
l ing der kooien, waarbi j  de mogeli jheden van
de Haagse Houtrusthal len vol ledig worden
uitgebuit.  Mede door een art ist ieke verant-
woorde en r i jke aankleding met groen en
bloemen, wordt zodoende het troosteloze
karakter, dat aan grote tentoonstel I  ingshal len
inherent schi jnt te zi jn, vol ledig weggewerkt.
Ook aan dit  aspect zal ten aanzien van de
komende tentoonstel l ing de grootst mogeli j -
ke zorg worden besteed, zodat we een in-
ternationale pluimvee- en koni jnenexposit ie
tegemoet kunnen zien, die de toets der kri-
t iek ook ten oozichte van het buitenland
glansri jk kan doorstaan.
Bij  het organiseren van een tentoonstel l ing
als de onderhavige doen zich, ondanks de
grote ervaring en know how, die , ,Avicul-
tura" op dit  gebied heeÍt,  vanzelÍsprekend
steeds weer problemen voor, die om een
oplossing vragen. Een van de problemen,
welke met betrekking tot de komende ten-
toonstel l ing rees, was de verzending van de
dieren per trein en met name die van het
terugzenden. De Nederlandse Spoorwegen
hebben hun service aanmerkel i jk vermin-
derd en een zodanige regel ing getroffen,
dat voor de nachttreinen van zondag op
maandag geen dieren meer worden geac-
cepteerd. , ,Avicultura" heeÍt al les in het
werk gesteld om alsnog te bereiken, dat
de per trein terug te zenden dieren op
maandag bi j  de exposanten thuis zouden
zi jn. Dit is helaas niet gelukt. Men moet er
dus rekening mede houden de per trein
verzonden dieren eerst op dinsdag na de
tentoonstel l ing terug te ontvangen. Er zi jn
evenwel maatregelen getroffen, die er in
voorzien dat de betrokken dieren oo maan-
dag zo laat mogeli jk worden uitgekooid,
nadat ze zijn gevoederd en gedrenkt. U
kunt er dus op rekenen, dat uw dieren, zo-
als u van ,,Avicultura" gewend bent, in de
beste condit ie van de tentoonstel l ing terug-
keren. Wij wensen u urj  vooíbaat prett ige

,,Avicultura"-feestdagen toe, zomede veel
succes met uw inzending in dit  internatio-
nale gezelschap.
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