OP BEZOEK BIJ JAAP SCHEPERS

6-3-2012
Bij de PVA-fokkers zijn veel kleindieren - groepen
vertegenwoordigd. Zo ook de duiven.
En als we het over PVA hebben en duiven, dan
denken we al gauw aan Jaap Schepers.
Dus hoogtijd voor een bezoekje aan Jaap.
Ik had al wat informatie van Jaap ontvangen: Een
Figurita Nieuwsbrief , een folder van de “Steiger& Stellerkropper Speciaalclub Nederland “en een informatie folder
“Vrienden van de Vliegduivensport”. Daarnaast een tekening van een
Figurita met de, voor dit ras , kenmerkende jabot.
Jaap is 68 jaar en sinds 1957 lid van PVA.
Dus Jaap is dit jaar 55 jaar lid van PVA en was dus 13 jaar toen hij lid
werd !
Jaap is getrouwd met Gerrie. Jaap en Gerrie hebben een zoon en een
dochter en 2 kleinkinderen. Twee kleinzoons, maar klein….nee. De
kleinzoons worden al aardig groot. Ze hebben de basisschool inmiddels
verlaten. Opa Jaap besteed veel tijd en aandacht aan zijn kleinzoons. Hij
timmert en klust met ze en het worden dan ook al aardige handige jonge
mannen.
Jaap is vroeger timmerman geweest en dat is nog goed te merken en te
zien. Jaap maakt bijna alles zelf. Zo is hij momenteel bezig met een tuinschommelbankje. En ik kan zeggen: dat schommelbankje ziet er
professioneel uit!
Jaap is in en rondom zijn huis actief, maar ook voor PVA, Sport & Nut en
de Kleindierenshow “Midden Veluwe”.
Jaap brengt o.a. het PVA-clubblad rond. Dit doet hij al vanaf het begin.
Daarnaast helpt Jaap bij het onderhoud van de PVA-kooien en als deze

kooien gebruikt worden voor shows dan helpt Jaap vaak bij het opzetten
en opruimen van deze kooien.

Naast het lidmaatschap van PVA is Jaap ook al 25 jaar lid van Sport & Nut
Beekbergen. Hier zit Jaap in het bestuur ( 2e voorzitter).Jaap heeft in
het verleden ook enige tijd in het PVA- bestuur bezeten.
Tevens is Jaap lid van de Deense Tuimelaar Club ( +/- 150 leden)en van
Sierduivenvereniging de Driehoek.
Zie: http://danishtumbler.com/joomla/index.php/information en
www.sierduivenvereniging-de-driehoek.nl

Wat fokt Jaap Schepers?
Deense Tuimelaars in allerlei kleuren. Zowel éénkleurigen ( roeken) , geeksterde, getijgerde en gestipte.
Figurita’s in o.a. rood, geel zwart, wit, getijgerd en blauwgeband.
Silezische Kroppers in o.a. geelzilver en roodzilver. Er zitten ook witten in
het hok, maar deze zijn nog niet erkend.
Jaap heeft in de hokken ook nog enkele Hollandse krielen in Buff en
enkele Java’s Patrijs. Ook de cavia’s van Sport & Nut logeren bij Jaap.
Hoeveel duiven heeft Jaap momenteel ? Er zijn er pas 100 weggegaan,
maar er zijn er nog 100 tot 150 over. Deze zijn verdeeld over 4
afdelingen. Elke ras heeft zijn eigen afdeling.
Een mannelijk duif heet een “Doffer” en een vrouwelijke duif een “Duivin”.
De duivin legt 2 eitjes en
het uitbroeden duurt 18
dagen.
Zowel de duivin als de
doffer broeden, voeren de
jongen en voeden de
jongen op .
De jonge duiven zijn na
+/- 2 maanden
zelfstandig. Dan lopen ze
rond en eten zelf. Jaap
laat de jonge duiven
ongeveer een half jaar bij
hun ouders.

Soms kun je aan een jonge duif al snel zien: deze is niet geschikt voor de
tentoonstellingen. Maar meestal zie je pas na de rui of het duifje geschikt
is voor de show.
De rui vindt plaats in juni / juli en kan soms 2 maanden duren. En dan maar
hopen dat het duifje op tijd door de rui heen is, op tijd … voordat het
showseizoen begint.
Jaap’s duiven en tentoonstellingen.
In de eerste en belangrijkste plaats fokt Jaap duiven voor zijn plezier.
Af en toe gaat hij met zijn dieren naar een tentoonstelling. De
tentoonstellingen die Jaap bezoekt: De clubshows van PVA en Sport &
Nut, Kleindierenshow “Midden Veluwe”, Keistadshow in Amersfoort,
Neede, Borculo en van Sierduivenvereniging de Driehoek.
Jaap heeft 1x een U behaald en wel met een Figurita roodzilver
( Clubshow Sport & Nut 2011)
Bij de Keistad show in Amersfoort 2011 behaalde Jaap met zijn 12 duiven
4x een F en 8x een ZG. Kleindierenshow “Midden Veluwe”2011: 3x een F.
Het is altijd leuk om met collega-fokkers naar Kleindierenshows te gaan.
Dhr.Heinsman, Teun Mulder en Wilfried Boerink gaan dan ook vaak met
Jaap mee.
Hoe maakt Jaap zijn duiven showklaar?
De veren worden schoongemaakt met warm water en Abro ( afwasmiddel)
.Daarna worden de duiven geföhnd. Natuurlijk worden ook de pootjes en
de ringen schoongemaakt.
Er wordt ook naar de snavel gekeken. Soms zit daar een krom puntje aan
en dan moet de vijl er aan te pas komen. Daarna gaat de schone duif in een
trainings - kooitje. En daarna….in de duivenmand naar de show.
Net als andere kleindieren worden de duiven op de keuring van top tot
teen geïnspecteerd en bekeken. Er wordt o.a. gelet op de bouw, de kleur,
te tekening, de ogen en de snavel.
Zitten er pennen op de verkeerde plek? Of hebben er pennen een
verkeerde kleur? Is de tekening juist ? Is het borstbeen krom? Voldoet
het dier aan de Standaard- eisen?
Ook bij duiven komen ziektes voor, net als bij de andere dieren en bij
mensen. Bekende voorkomende ziektes bij duiven zijn: Het Geel,

Coccidiosis, Wormen, Pokken, Ectoparasieten, Paratyfus, Ornithose,
Circovirus en Parmyxo.
Wilt u iets meer lezen over deze duivenziektes?
Kijk dan op: www.duivenziektes.nl
Vaccinatie is in Nederland , bij deelname aan een keuring, niet verplicht .
Bij Jaap worden de duiven 2x per jaar ingeënt.
Hoe is dit nu allemaal begonnen?
Toen Jaap 13 jaar jong was kwam hij eens met zijn vader bij een
kleermaker aan de Arnhemseweg.( dhr.Heppestrijd) Deze man had mooie
Hoogvliegers en deze dieren wekten gelijk Jaap zijn belangstelling.
Jaap’s vader beloofde dat , als Jaap klaar was met school, hij 2 van deze
Hoogvliegers zou krijgen. En dat is ook gebeurd: een zwarte en een bruine.
En daarmee is HET eigenlijk begonnen.
Jaap heeft ook jarenlang de duivenhokken van deze kleermaker
verschoond.
In Jaap’s diensttijd werden de duiven verzorgd door zijn vader.
Vaders voorkeur ging uit naar Vinkduiven. Ook vader Schepers is lid
geweest van PVA.( 20 a 25 jaar).Jaap werd dus vanaf het begin gesteund
door zijn vader.
Jaap heeft , naast zijn duiven, meer hobby’s.
Jaap klust en timmert graag, zoals hier eerder verteld.
Maar wisten jullie dat Jaap ook schildert? En dan bedoel ik niet zijn huis (
ook dat doet hij..)…maar echte schilderijen? Enkelen daarvan waren eens
te bewonderen tijdens de Kleindierenshow “Midden Veluwe” in de
hobbystand van zijn dochter. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Op de meesten
waren duiven te zien, maar ik zag ook diverse schilderijen waarop een
prachtig landschap was te zien.
En Jaap heeft nooit schilderlessen genomen! Alles zelf geleerd door goed
te kijken.
We hebben dus een Jaap van Gogh bij PVA. Enkele schilderen zijn te zien
op de gemaakte fotoreportage, te zien op de PVA- website in de rubriek:
Foto’s.

We drinken een kopje koffie en praten over koetjes en kalfjes. De
dochter van Jaap is ook op de koffie en Gerrie is een mooie / warme trui
aan het breien voor Jaap.
Na thuiskomst ga ik eerst met mijn schoenen door de wasstraat.
Als je ook IN de duivenhokken wilt, dan ontkom je niet aan de duivenpoep.
De duiven poepen nu eenmaal ook naar beneden.
Maar we mogen niet negatief spreken over duivenpoep, want
ik las op het internet:
“Duivenmest geheim voor reuze-aardappel”
Bron: www.nieuwsblad.be Lees op pagina 12.
WEMMEL - Kamiel De Bauw (58) uit de Vandervekenstraat in Wemmel
heeft een aardappel gekweekt die liefst 33 centimeter lang is en meer
dan 2,5 kilogram weegt. De Bauw denkt eraan om het Guinness Book of
Records te contacteren. ,,Tot mijn grote verbazing zag ik bij de late
aardappeloogst van de muizen een exemplaar van wel 30 centimeter liggen.
Ik heb geluk gehad dat ik bij het rooien van de aardappels de kolos niet
heb geraakt. De reus is nog intact,'' vertelt De Bauw apetrots.
Hoe kweek je zo'n aardappel?
Kamiel De Bauw: ,,Duivenmest. Dat is het geheim. Ik heb veel duivenmest
gebruikt bij de kweek van mijn aardappelen. Het blijft me alleen een
raadsel waarom net nu die aardappel zo groot is geworden. De andere
aardappelen op de struik waren ook iets groter, maar dit is toch een
fenomeen. Bovendien is de aardappel niet rot, zelfs van prima kwaliteit.''
Ga je die aardappel op sterk water zetten of gaat hij de pan in?
,,Op sterk water? Helemaal niet. Dit is een prima aardappel, volgende
week gaat die in de frietketel. Ik zal er wel twee keer van kunnen eten,
want op mijn eentje kan ik zo'n grote aardappel niet de baas.''
Cato.

Figurita Valencia

( Meeuw)

Bron: www.figurita.nl
Land van oorsprong: Spanje, Valencia.
Algemeen voorkomen: Duif met zeer kleine afmetingen, koket en uiterst
vitaal met een uitgesproken vertrouwelijk karakter.

Raskenmerken
Type: Klein, koket, met relatief brede en ronde borst.
Stand: Afhellend; hals iets teruggetrokken gedragen.
Kop:
Klein, met afgeplatte schedel aan de bovenkant, voor- en
achterhoofd daardoor hoekig afgezet, van opzij gezien
trapeziumvormig.
Ogen: Oranjerood tot rood, bij verdunde kleuren lichter, bij de
bruinserie is een lichte pareling toegestaan, bij witte kleurslag
donker.
Oogranden:Smal en fijn van weefsel, kleur in overeenstemming met de
veerkleur; bij verdunde kleuren iets geel.
Snavel:Krap middellang, fijn en een vloeiende lijn met het voorhoofd
vormend. Kleur in overeenstemming met de bevedering. Kleine
neusdoppen met fijne structuur.
Hals: Middellang, iets teruggetrokken gedragen; iets keelwam.
Jabot startend met een zogenaamde vlinder vanaf de keel
verticaal, ononderbroken tot aan het midden van de borst, zo
mogelijk in een rozet eindigend.
Vleugels:Gemiddelde grootte, vleugelbogen zichtbaar gedragen.
Vleugels bijna tot het staarteinde reikend, daarop rustend
zonder te kruisen.
Borst: Relatief breed en gerond.
Rug:
Kort en goed afgedekt.
Staart: Middellang en goed gesloten.
Benen: Middellang, zowel onbevederd als bekousd zonder gierhakken.
In actie staat de duif op zijn teentjes.
Bevedering: Zacht en strak aanliggend.
Kleurslagen:
Wit, zwart, rood, bruin, dun, geel, en kaki,
Blauw met zwarte banden, blauwzilver met donkere banden, roodzilver
geband, geelzilver geband, bruinzilver- geband, kakizilver geband en
smoky-blauw met zwarte banden.
Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver
gekrast.
Blauw donkergekrast.

Blauw, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver- en kakizilver
schimmel.
Zwart-, blauw-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki sproetkop.
Zwart-, blauw-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki donkergetijgerd.
Zwart-, blauw-, rood-, bruin-, dun-, geel-, khaki lichtgetijgerd.
Kleur en tekening:
Kleuren intensief respectievelijk zuiver. Gebande met strakke, intensief
gekleurde banden. Bij smoky-blauw donkerder, licht gewolkt schild en
bredere, minder scherp afgetekende banden.
Beoordeling:
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in
onderstaande volgorde van betekenis:
- Type en stand- Kopvorm- Jabot- Bevedering- Kleur en tekening.
Int. Stand. Ind.: 722
Ringmaat:Bekousd: 8 mm - kaalbenig: 7 mm.
Dit is een uitreksel uit de Nederlandse standaard zoals uitgegeven door de NBS.

We kregen van Jaap “Figurita Nieuws” uitgave mei 2009 te leen.
Deze nieuwsbriefstart met:

Waarom is de Figurita zo populair bij de Postduiven
liefhebbers?
Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen; het zijn hechte band met het
hok wat hij razendsnel weer opzoekt! Een Figurita vliegt meestal maar een
klein rondje om daarna direct weer op de plank
neer te strijken en naar binnen te lopen.
Dit wordt door de Postduivenfokkers gezien als
een pluspunt wat gebruikt kan worden om de
postduiven mee te trainen.
Eerste methode
De één begint al vroeg met de training en laat
de Figurita mee vliegen tussen de jongen. De

Figurita leert dan van de postduiven jongen een behoorlijk rondje te
vliegen, gelijktijdig lerende jonge postduiven van de Figurita om direct op
de plank te strijken want een Figurita komt maar zelden in de goot. Dit
heeft als voordeel dat de postduif geen vervuilt water uit de goot drinkt
en daardoor geen ziektes kan
oplopen. Dit goede voorbeeld brengt
hij dan ook weer over op de jonge
Postduiven.
Tweede methode
De tweede mogelijkheid is weer zijn
snelle rondje draaien en daarna het
vlot laten neerstrijken op de plank.
Zodra een Postduif van de vlucht terug komt gooit de fokker een Figurita
doffer naar buiten deze draait zijn rondje en strijkt direct op de plank.
Dit wordt versterkt door tegen de tijd van de vluchten de Figurita op
eieren te zetten. Het vrouwtje laat men op de eieren als de doffer wordt
uitgegooid, daardoor zal de doffer nog sneller terug keren naar zijn nest
met eieren. Dit heeft tot gevolg dat de postduiven na de vlucht nog een
aantal seconden of in het ergste geval minuten sneller op de plank zullen
duiken en daardoor sneller geklokt kunnen worden.
Een Postduivenfokker heeft het liefst Blauw gebanden of gekraste
blauwen om dat deze door de Postduiven als eigen worden gezien, alle
mooie kleurtjes die wij proberen te kweken worden door een postduif als
beangstigend ervaren.
Een opgedane ervaring
Een Postduivenfokker vertelde mij als je in een mand met Postduiven een
witte Postduif gooit vliegt de hele mand naar de verste hoek en zijn alle
duiven voor een langere periode van slag wat voor de wedstrijd geen succes
is.
Arend Zoutenbier

Wilt u meer Figurita Nieuwsbrieven lezen. Ga naar:

http://www.figurita.nl/index.php?id=58

Jabot

( bij kleding) :

Afneembare geplooide draperieën van zachte stof, vaak kant, die in het
midden aan de voorkant van de halslijn over andere kledingstukken worden
gedragen.( bron: www.encyclo.nl)

Jabot ( bij meeuw-duiven):
een rij gekrulde veertjes op de borst. Meeuwen hebben altijd een jabot(
bron: www.kleindierplaza.nl)
De Figurita behoort ook tot de meeuwen.
Zie volgende pagina.

