i ï , " ',

DE BErEKEillS YAil,rAVlCUllURA"
VOOR O]IZE SIERDUTVETTIEFHEBBËRI

Taótig japr, een mensenleeftijdheeft
de Koninkliike Vereniging,,Avicultura" onze kleindiersport gediend,
lvaarvan ook onze sierduiverÍiefheb'
bers in een niet geringe mate hebben
geprofiteerd.
Hoewel niemand de waarde van de
minder op de voorgrond tredendetenioonstelllngen zal ontkennen, staat het
toctr wel vast, dat de slotshow van
,,Avicultura'? voor onze pluimvee- en
konijnensport een bijzondere betekenls
hed gBkregen. Dit geldt niet in de

nog slechtt aan het begin van onze
loopbaan stondm en dat we ook met
onze bestedieren geenschijn van kans
hadden om te winnen. Nu is er in de
loop der jaren veel veranderd, de
mogel{ikheden voor onze jonge liefhebbers zijn groter dan in orue jeugd
het geval was, waardoor de weg naar
de top aanmerkelijk bekort werd. Hoewel de tentoonstellingen van geringe
omvang, we schrevenhet reeds, hun
waarde zullen behouden, zal de tentoonstelling van ,nAvicultura" toch altijd heteinddoelblijven. Deslotshowis
immers de plaats waar in vele rassen
Op haar 66ste tmtoorctelling in jwwari 1949 ontuing ,,Articulhna" de toen de topdierenelkaar deeersteplaats be
,,zilpqm" JVB.S. in de Houhztsthallen. Sindstiim is ,,Attianlhtra" oele moltn
twlsten en waar voor de fokkers de
d,egwtorou,we uan orwe sierd;uioenbonó geaeest
grootste eer te behalen ls. Het is dan
ook Eeentoeval, dat de N.B.S. de slotshow trouw geblevenis, vyantde grote
meerderheld der leden beseft maar al
te goed dat ,,Avicultura" de meestaangewezenplaats voor de Bondsshowis.
laatgte plaats voor onzesierduivenllefhebberlj, waerv&n we het wel en wee
meer dan 60 jaar hebbenmeegemaakt.
In onzebeginperiodehebbenwe, evenale vele anderen, ons eerste succes
dicht bij huls geboekt, de eereteschrede
op het pad dat ons naar de top zou
moeten voereïL Vele jaren bleef de in
die dagen reeds in blnnen- en buitenland beroemde tentoonstelling van
,rAviculturat' voor ons eenwensdroom.
Bij ons eerstebezoekwerdhetons meteen al duidelijk, dat we als rasfokker

Ook vele speclaalclubshebben begre
pen, dat geldelijk voordeel niet altijd
beglissendis voor het al ofniet slagen
van eenclubshow
De eierduivenafdeling is altiJd een reis
naar Den Haag ten volle waard geweest. Geegrechtgeaard slerduivenliefhebber zal ditjaarlijks grote gebeuren
willen missen, de beeteleerschool die
de tentoonstellingvan,,Avicultura" al'
tijd is geiveesten ongetwiJfeld ook in
de toekomstzal blijven.
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