SIS Clubbericht Oktober/november
Tafeltjesavond
Onze tafeltjesavond (jongdierenavond) op 1 september was weer geslaagd en drukbezocht, een
volledig verslag vindt U elders op deze site in het menu Clubverslagen.
SIS clubdag
Nu de zomerevenementen weer voorbij zijn breekt het showseizoen weer aan, na de
jongdierenavond was er 28 oktober de SIS Clubdag waar er dit jaar 390 duiven waren ingeschreven.
Dat waren er minder als in 2017 maar dat is eigenlijk beter, er zitten geen duiven meer getopt in de
midden rijen en het is ook relaxter voor de keurmeesters. De keurmeesters kozen de Moroncelo
doffer van Jos Strik als de mooiste van de show, een prachtige doffer en een terechte winnaar, een
volledig verslag vindt u ook onder clubverslagen.
Allround Kampioenschap
Het Allround Kampioenschap 2018 werd verassend
gewonnen door de AOC Gaditano duivin van Marco v.d.
Burg, die Simon Visser met zijn twee Gorguero doffers
achter zich liet. Hier leest U alles over in de komende
mei editie van het SIS-bulletin. Het was weer ouderwets
druk en gezellig op de clubdag en we kijken uit naar
2019 wat weer een jubileumshow wordt, ja, ja, dertig
jaar SIS!
Het Allround Kampioenschap 2019 wordt uitgebreid
met een 1e divisie, waarin de ‘’groepsvliegers’’ ook onderling kunnen strijden, het vergt wel een
andere keurmethode maar we hopen zo meer duiven aan het vliegen te krijgen.
EZHSV show
Half november vond de EZHSV show plaats, ook daar minder duiven maar toch een geslaagde show.
Hier werd een blauwe holle kropper van Ivan Okkerman met 97 punten de mooiste doffer van de
show, een zwarte non duif van Bas Oskam met 97 punten werd de mooiste duivin en Tom van
Iterson werd beste jeugdlid met zijn AOC Canario doffer met 96 punten. Bij de Spaanse rassen vielen
ook Daan de Wijs, Marco v.d. Burg en Theo van Iterson met hun Gaditano’s in de prijzen. Kees
Wijsman en Bas Mullekes deden dit bij de Jiennense, Arjan Monster met een Canario en een
Granadino, Andre Verhoork met een marchenero en Jan Reijnders met zijn Valenciana’s. Ik vond het
wel mooi om te zien dat er op de shows hier in Den Haag wel veel Spaanse duiven worden
ingezonden, hetgeen ze op de internationale Europashow maar niet wil lukken.
Europashow
De Europashow in Denemarken was trouwens wel
een hele belevenis, ik was daar met Arend Zoutenbier
en Arie de Ruijter. Met 30.000 dieren was er zelfs te
veel om alles te zien, van de ruim 7800 duiven
hebben we de meeste gezien en er zaten hele mooie
en ook bijzondere duiven bij maar van sommige
vraag ik mij af of dit nog wel diervriendelijk is. Van de
200 uit Nederland ingezonden duiven waren er 18
van een Spaans ras door SIS leden ingezonden, uit
Spanje zelf waren er 11 Balearkroppers ingezonden,
erg weinig voor zo’n groot duivenland. Klik onder of boven voor volgende pagina.

Met een blauwschimmel Gaditano duivin werd Tom van Iterson met 97 punten bij de junioren wel
mooi Europees Kampioen, Arend en ikzelf vielen ook inde ereprijzen, een volledig verslag vindt U
binnenkort in het menu showverslagen.
SNN in Drachten
De SIS was dat tweede weekend in november op meerdere plaatsen aanwezig, zaten wij in
Denemarken, Paul Gieskens en Marchel Fehling zaten voor promotie van de Spaanse rassen met een
stand en duiven op de SNN ( Sierduivenshow NoordNederland). Deze show is in Drachten, niet echt
centraal gelegen, maar wel mooi opgezet, geen lange
reien met kooien maar een soort hofjes voor de
duivengroepen. Eigenlijk wat wij al jaren bepleiten en
we op de Championshow ook een paar jaar gehad
hebben, de duiven gegroepeerd bij de Speciaalclubs.
Andere pluspunten van de SNN zijn dat ze ook een
publieksprijs hebben, de show maar twee dagen
duurt en je vrij bent om te kiezen voor een papiereneen digitale- of geen catalogus. Van de ruim 1.300
ingestuurde duiven waren er helaas maar 66 van een Spaans ras. Acht Gaditano’s en 58 Figurita’s,
daar moeten we volgend jaar wat aan doen, ja het is ver weg maar maak er dan een weekendje weg
van, Friesland is mooi! Ik ben er volgend jaar in ieder geval bij, wie gaat er mee?
Kippen
Mijn nieuwe til is nu echt klaar, het kippenhok ook en zondag ga ik op de Gelderlandshow mijn
nieuwe kippen ophalen, dus over een tijdje weer eigen eitjes! We zijn ook weer bezig met de indeling
voor het Allround Kampioenschap en binnenkort gaan we de deelnemers benaderen voor de
afspraken, dus blijven trainen, Keep Them Flying!
Bas Mullekes.

