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ven zo niet alles, dan toch zeer veel voor
de lieÍhebberijover te hebben, staan er
borg voor, dat we weer een echt ,,Avicultura"-Íeestgaan belevenen dat het uw dieren aan nietszal ontbreken.
Avicultura'stentoonstelling
staat bekendom
een fantasierijkeen overzichtelijkeopstelling der kooien,waarbijde mogelijhedenvan
de Haagse Houtrusthallenvolledig worden
uitgebuit.Mede door een artistiekeverantNu het vraagprogramma
van de 75ste tengen van alle hier te lande gefokte rassen
woorde
en rijke aankledingmet groen en
toonstellingder Koninklijke NederlandseVergd zijn.
vertegenwoordi
bloemen,
wordt zodoende het troosteloze
eniging,,Avicultura"bij het vorige nummer Wat de konijnen betreft, behoeÍt men zich
karakter,dat aan grotetentoonstel
Iingshallen
van dit orgaan is verschenen,verkeert niet
geen zorgen te maken. De NBKV en vele
inherentschijntte zijn, volledigweggewerkt.
a l l e e n p l u i m v e e -e n k o n i j n e n m i n n e n N
d especiaalclubs
hebben het belang van deze
Ook aan dit aspectzal ten aanzien van de
derlandin gespannenafwachting.Vele buiinternationaletentoonstelling,blijkens het
komendetentoonstelling
de grootst mogelijtenlandsesportvriendenzien eveneensveronderbrengenvan de bondsshow en de
ke zorg worden besteed, zodat we een inlangend uit naar deze tentoonstellingvan
clubshows,zeer goed begrepen. In deze
ternationalepluimvee-en konijnenexpositie
internationale
vermaardheid.
mooie en boeiendesector van de kleindietegemoetkunnen zien, die de toets der kriDe nationaleslotshow,welke jaarlijks door
renteelt zullen ongetwijfeld prachtige intiek ook ten oozichte van het buitenland
wordt
verzorgd,
is
voor
onze
zendingente bewonderenzijn.
,,Avicultura"
glansrijkkan doorstaan.
lieÍhebberijeen gebeurtenis,waarvan het
Helaas ontbreekt de bondsshow van de
Bij het organiserenvan een tentoonstelling
jaar
belang allerwegenwordt erkend. Dit
NHDB. Enkele speciaalclubsin de hoenkrijgt deze show een extra dimensie doordat der- en dwerghoendersector,waaronder als de onderhavigedoen zich, ondanks de
grote ervaring en know how, die ,,Avicultevens vele sierduiven,waaronder rassen belangrijke,zullenechterwel met hun clubtura" op dit gebied heeÍt, vanzelÍsprekend
die we hier te lande zelden oÍ nooit zien, show aanwezigzijn. Blijkenshet aantal uitsteeds weer problemenvoor, die om een
aÍkomstiguit de landen,die bij de Entente genodigdejuryledenverwachtmen toch wel
oplossing
vragen. Een van de problemen,
Européenned'Avicultureet de Cuniculture een respectabelaantal hoendersen dwergwelke met betrekkingtot de komende tenzijn aangesloten,de kooienzullen bevolken. hoenders.En dit niet alleen in de rassen
toonstellingrees,was de verzendingvan de
De nationale slotshow, die beoogt te zijn van de medewerkendespeciaalclubs,maar
dieren per trein en met name die van het
het showvenstervan hetgeen ons land op
ook in de andere.Gezienhet aan de natioterugzenden.De NederlandseSpoorwegen
het gebiedvan onze mooie liefhebberijpres- nale slotshowverbondenaspect,mag worhebben hun service aanmerkelijkverminteert; kan men dit jaar derhalve tercht be- den aangenomen,dat de betrokkenfokkers
derd en een zodanige regeling getroffen,
titelenals ,,showvenster
van Europa".
voor mooie inzendingen in deze vrolijke
dat voor de nachttreinenvan zondag op
De aÍdeling sierduiven van Avicultura's en kleurrijkediergroepzullenzorgen.
maandaggeen dieren meer worden geac75ste zal dus een internationaalkarakter Aan een tentoonstellingvan internationale
cepteerd. ,,Avicultura" heeÍt alles in het
hebben. Deze aÍdeling zal mede doordat de
importantieligt uiteraardeen gesmeerdlowerk gesteld om alsnog te bereiken, dat
NBS en vele speciaalclubshun bonds- onpende en vrij omvangrijkeorganisatieten
de per trein terug te zenden dieren op
grondslag. Met de voorbereidingenvan
derscheidenlijk
clubshowonderbrengen,onmaandag bij de exposantenthuis zouden
getwijfeld de grootste en meest gevarieer- Avicultura's75ste tentoonstellingis men
zijn. Dit is helaasniet gelukt. Men moet er
de zijn. Er zullen maar weinig sierduiven- reeds praktisch een jaar bezig. Het grote
dus rekening mede houden de per trein
lieÍhebberszijn, die niet met enkele van
werk moet echter geschieden nadat het
verzondendieren eerst op dinsdag na de
hun beste dieren acte de présence zullen vraagprogrammais verschenen. Een staf
tentoonstellingterug te ontvangen.Er zijn
geven.
van enthousiasteen deskundigemedewerevenwel maatregelengetroffen, die er in
Het is natuurlijkjammer, dat het internatio- kers staat gereed om de vele inschrijvinvoorziendat de betrokkendieren oo maannale karaktervan dezetentoonstellingnood- gen te verwerkenen om straksde dieren te
dag zo laat mogelijk worden uitgekooid,
wendig beperktmoet blijven tot de sierdui- ontvangenen te verzorgen.Onder deze menadat ze zijn gevoederd en gedrenkt. U
ven. Hoewel,zoudenook de hoender-en kodewerkers vindt men bijvoorbeeld de nakunt er dus op rekenen,dat uw dieren, zonijnenliefhebbersin dat internationaleasmen van verschillendeliefhebbers,die zich
als u van ,,Avicultura"gewend bent, in de
pect en de wetenschap, dat deze tentoon- geheel belangelooshebben ingezet bij het
stellingdoor vele buitenlandsesportvrienden realiserenvan het dit voorjaar gereedge- beste conditievan de tentoonstellingterugkeren. Wij wensen u urj vooíbaat prettige
zal worden bezocht,niet juist een stimulans komen gebouw.van de Stichting Vrijetijdstoe, zomede veel
vinden om hun beste beentje voor te zetten! besteding Kleindierenteeltin het Haagse ,,Avicultura"-feestdagen
succes
met
inzending
uw
in dit internatioZulks mag in ieder geval wel worden ver- Z u i d e r p a r kD. e , , Z u i d e r p a rKkl e i n d i e r e n - C e n gezelschap.
wacht. Het zou althans van een welbegre- trum" is regelmatigin gebruikvoor diverse nale
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pen eigen belang getuigen, indien de bevoorbereidendebesprekingen in verband
trokken fokkers er voor zorgen, dat ook hun
met de komende,,Avicultura"-tentoonsteldiergroepenmet representatieveinzendin- ling. Deze mensen, die blijk hebben gege-
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