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GOOISE PLUIMVEE- EN KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING 

 

Bestuur en commissieleden 

 

Voorzitter: a.i. 

Han Voerman 

Sanderstraat 5 

3784 WR Terschuur 

033-8795921 

e-mail: hanvoerman01@gmail.com 
 

Secretaris: 

Ben Makker 

Roerdomp 18 

3755 GH  Eemnes 

tel. 035 – 53 113 32 

e-mail: benmakker@planet.nl 
 

Penningmeester: 

Richard Groenestein 

Raadhuislaan 54 

3755 HD  Eemnes 

tel. 035 – 53 875 24 

e-mail: richard.groenestein@gmail.com 
 

Secretaris Pluimvee: 

Arie van ‘t Klooster 

Meentweg 67 

3755 PB  Eemnes 

tel. 035 – 53 101 06 

e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 

Secretaris Pelsdieren: 

Gijs Niesing 

Laarderweg 81 

3755 AM  Eemnes 

tel. 035 – 53 102 44 

e-mail: gijsbertus.niesing@hotmail.com 

 

Voorlichting/PR: 

Ben Makker 

Roerdomp 18 

3755 GH  Eemnes 

Tel. 035 - 53 113 32 

e-mail: benmakker@planet.nl 

Redactieadres/advertenties 

Ledenadministratie/kopij 

Ben Makker  

e-mail: benmakker@planet.nl 

 

Arie van ’t Klooster 

e-mail: avantklooster@ziggo.nl 

 

Tatoeëerder: 

Dirk de Jong 

Valkstraat 17 

1223 LL  Hilversum 

tel. 035 – 68 591 67 

e-mail: paula-dejong@hotmail.com 
 

Ringencommissaris: 

Arie van ‘t Klooster 

Meentweg 67 

3755 PB  Eemnes 

tel. 035 – 53 101 06 

e-mail: avantklooster@ziggo.nl 
 

Website: 

www.gpkv.nl 
 

Webmaster: 

Ruud Ham 

Eemnes 

e-mail: webmaster@gpkv.nl. 

of via het contactformulier op de website 
 

Contributie: 

Leden € 20,- 

Jeugdleden € 10,- 

Bankrekening: NL53 RABO 0315971460 

t.n.v. Penningmeester GPKV, Eemnes 

e-mail: richard.groenestein@gmail.com 
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Beste leden van de GPKV 

 

 

 

 

Voor u ligt het laatste clubblad van 2020. 

 

 

 

Zoals gebruikelijk word er rond deze tijd een terugblik gedaan over 

het afgelopen jaar. 

2020 was voor onze prachtige vereniging in veel opzichten een jaar 

van hoge pieken en diepe dalen. 

 

 

Al vroeg in het jaar werden we opgeschrikt door het plotselinge 

overlijden van Bart Nouwens ,onze onvolprezen voorzitter.  

Kort daarop brak de Coronacrisis uit in al haar hevigheid en op de 

datum van dit schrijven gaat de 2e golf ogenschijnlijk moeiteloos 

over in een 3e. 

 

 

Door bovengenoemde crisis zijn nagenoeg alle activiteiten in onze 

hobby tot stilstand gekomen en is het stil geworden rondom onze 

hobby.  

Gelukkig konden we wel thuis van onze hobby genieten in alle 

opzichten, echter het showen ,vergelijken en toetsen aan de 

standaard bleef dit jaar achterwege. 

 

Ook onze gebruikelijke clubavonden ,de jaarvergadering etc moesten 

we afzeggen. 
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1 avond aan het einde van de zomer kon doorgaan ,een hele gezellige 

informele avond die goed werd bezocht en uiterst gezellig was.       

Na het officiële gedeelte bleef iedereen nog even zitten om hun 

verhalen te delen en dat was goed om te zien. 

 

Persoonlijk vond ik die avond een hoogtepunt . Een ander 

hoogtepunt is het feit dat we inmiddels de 100 (HONDERD!!!!!!!!) 

leden gepasseerd zijn. 

Op onze eerste jaarvergadering in 2 jaar  zullen we daar aandacht 

aan besteden op een passende manier. 

 

Het hoogtepunt van de afgelopen maand is volgens mij het feit dat 

onze secretaris Ben Makker onze hobby onder de landelijke aandacht 

wist te brengen in zowel de kranten als op TV . Als je 

nietsvermoedend het NOS journaal zit te kijken en opeens verschijnt 

je secretaris in beeld die heel goed de boodschap wist te verwoorden 

is dat een hoogtepunt, een verademing tussen al het negatieve corona 

nieuws. Eén ding weet ik zeker, een betere PR man kan onze hobby 

zich niet wensen. 

 

Als bestuur hebben we niet stilgezeten en zijn we inmiddels een 

aantal keren bij elkaar geweest, meestal in het gezellige Eemnes ,een 

enkele keer in Terschuur. 

Het is fijn werken met dit bestuur. Gijs is de man die overal de weg 

weet ,kennis heeft van het inrichten van een tentoonstelling en 

moeiteloos allerlei zaken overneemt van zijn collega bestuursleden 

waar nodig. Hij heeft ook een groot aandeel in de soepele overdracht 

van onze administratie van de fam Nouwens .  

 

Arie is de man die zich op dit moment in de geheimen van de digitale 

wereld verdiept, en met succes! Hij is een perfectionist en bouwt aan 

een werkbaar ,maar ook goed uitwisselbaar systeem . 

 

Richard  is de man van de penningen momenteel en ook daar zit 

schot in zodat we u straks 2 goede en gecontroleerde jaarverslagen 

kunnen presenteren op onze jaarvergadering.                                 
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Ook is Richard de man die straks weer het onderhoud aan de 

Hoenderhof gaat coördineren en verzorgen.  

Als bestuur hebben we zin in 2021 en zullen we onze uiterste best 

voor u doen. 

 

Voor dit jaar staat er niets meer op de agenda ,maar al snel in het 

nieuwe jaar gaan we starten (als de maatregelen het toelaten) met de 

GPKV ON TOUR .  

 

Elders in dit blad leest u daarover meer details . Als het lukt komen 

de keurmeesters bij u aan huis en krijgt u toch nog een deskundig 

oordeel over uw dieren. 

 

Ook vind u in dit blad onze jaaragenda voor 2021 en hopelijk hoeven 

we niets meer te schrappen. 

 

Aan het einde van dit voorwoord heb ik nog 2 vragen aan u.  

1 . Denkt u nog even aan de contributie over 2020? 

2 . Mocht u iemand kennen in onze vereniging of een 

zustervereniging in onze omgeving die in deze moeilijke tijd een 

steuntje in de rug kan gebruiken door een bezoekje ,telefoontje of iets 

anders ,laat het weten!!! We moeten goed voor elkaar zorgen. 

 

Tot slot wens ik u en al uw dierbaren mooie kerstdagen en een 

normaal, gezond en gelukkig nieuwjaar. 

 

 

Han Voerman 

Voorzitter A.I. 
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JAARPROGRAMMA  2021 
 
 
 

Zaterdag 16 januari         Nieuwjaarsbijeenkomst (helaas afgelast)  
Zaterdag 23 januari           GPKV ON TOUR 
Woensdag 3 maart        Jaarvergadering 
Dinsdag ?? maart        Jaarvergadering KL-NH 
Begin april         Bestuursvergadering 
April/mei         Bezoek zorginstelling, stand ergens oid 
Eind april         Enten konijnen 
Woensdag 12 Mei          Ledenvergadering met lezing  
Half Mei         Hokkenbezoek bij andere vereniging  
Dinsdag ? juni         KL-NH vergadering 
Zaterdag ? juni        KLN jaarvergadering 
Zaterdag 26 juni        Hokkenbezoek/BBQ 
Eind juli         Enten konijnen 
Begin augustus                 Landbouwshow Opmeer 
Woensdag 19 augustus    Ledenvergadering   
Donderdag 27 augustus   Enten pluimvee 
Eind september                Enten konijnen 
1 en 2 oktober       GPKV Kleindierenshow Gooi- en Eemland 
Woensdag 24 november  Ledenvergadering en Hanenkraaiwedstrijd 
December                         Kerstgroet  

 

Verder: Stand Lentefair Blommenhoeve? Parade van Eemnes?  

 

Een mooi en vol programma, met voor elk wat wils en waarmee we 

uitstralen dat we een actieve vereniging willen en kunnen zijn. 

Gezien de huidige omstandigheden rond het Coronavirus hebben we 

helaas de eerste activiteit van 2021 al moeten afgelasten. Nu maar 

hopen dat de rest van het programma allemaal door kan gaan! 

 

Namens het GPKV bestuur, 

 

Ben Makker 

(PR, secretaris GPKV) 
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w.w.w.plantenmarktboskoop.nl

Plantenmarkt Boskoop
Voor al uw bomen en planten

035 / 538 2872 - info@plantenmarktboskoop.nl

Goyergracht Zuid 1b - 3755 MX  Eemnes
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Gratis af te halen avicultura de konijnen 

fokker jaargang 1984 t/m 1993 bij onze 

Secretaris Pelsdieren Gijs Niesing 
 

DUIVEN 
 

Een blauwe doffer oud hollandse meeuw. 

Inlichtingen:  Arie Veen 

Telnr:  0645166049  
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23 januari 2021:    GPKV  ON  TOUR 

 

Veel fokkers hebben dit jaar niet kunnen inzenden op 

tentoonstellingen, en hun dieren zijn niet gekeurd. Daarom hebben 

wij als bestuur gemeend om voor deze leden een keurdag te 

organiseren, waarbij de keurmeesters hun dieren een waarde oordeel 

kunnen geven, en zo dat zij met een goed advies hun fokprogramma 

voor 2021 vorm kunnen geven.  

Deze keurdag hebben we de naam gegeven van:      GPKV  ON  

TOUR 

 

Onder de huidige omstandigheden kunnen we geen fokkers met hun 

dieren bij elkaar brengen, maar deze dag komen de keurmeesters bij 

de fokkers aan huis, keuren de dieren en aan het eind van de dag is er 

een winnaar waar we mooie prijzen voor hebben. 

 

Wij hebben inmiddels 3 keurmeesters uitgenodigd voor de 

diergroepen sierduiven, konijnen, hoenders en dwerghoenders. 

Mocht het echter, vanwege grote belangstelling van onze leden, 

nodig zijn een extra keurmeester te contracteren; dan zullen wij dit 

zeker niet nalaten.  

Als u 4 of meer dieren instuurt, dingt u mee naar de Fokkerstrofee in 

uw diergroep, voor het fraaiste 4-tal. Het zou mooi zijn als we dit 

seizoen 20/21 toch nog de Fokkerstrofeeën kunnen uitreiken! En 

uiteraard is er een mooie prijs voor het fraaiste dier van de diergroep, 

te bepalen door de keurmeester. 

De prijzen worden uitgereikt op de Jaarvergadering van 3 maart a.s. 

 

De kosten? Vanwege dit bijzondere Coronajaar hebben wij als 

bestuur gemeend hier geen kosten aan te verbinden. De keuring van 

uw dieren is dus gratis! Maar, mocht u deze keurdag op wat voor 

manier willen sponsoren….. dan houd de organisatie zich van harte 

aanbevolen. 

 

Konijnen kunnen rechtstreeks uit het hok op een tafeltje gekeurd 

worden, met kippen en sierduiven is dat wat lastiger. Daarom gaat 
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met de keurmeester iemand van de organisatie mee om (indien 

gewenst) een klein aantal kooien bij u neer te zetten. 

Na de keuring wordt de boel weer ingeladen en gaan ze naar de 

volgende fokker. 

 

Geef uw dieren zo snel mogelijk op, maar uiterlijk voor 13 januari 

2021. Dit kan via de mail: benmakker@planet.nl 

Mobiel: 06-51447934 

Per post: Ben Makker, Roerdomp 18, 3755 GH Eemnes 

Graag opgave van Ras, kleurslag, geslacht, oud of jong, en bij de 

konijnen de oornummers. 

Wij kijken uit naar een leuke dag!  
 

GPKV in het nieuws 

 

Dinsdag 27 oktober is ondergetekende benaderd door een journalist 

van NH Nieuws, voor een nieuwsitem over de coronacrisis, waarbij 

het opvalt dat veel mensen ineens een jonge hond of kat zijn gaan 

houden, maar er is sindsdien ook een grote vraag naar kippen. En of 

ik daar iets over kon vertellen voor dat nieuwsitem…. 

Prima dacht ik, dat doe ik wel even en ik kon meteen even reclame 

maken voor onze GPKV. ’s Avonds werd het elk heel uur 

uitgezonden op RTV Noord Holland, maar de volgende dag werd het 

door allerlei nieuwsmedia opgepikt. Zo was het ’s ochtends te zien 

op WNL bij het programma Goedemorgen Nederland, overdag op 

het 13.00 en 15.00 uur journaal en zelfs ’s avonds in het grote 20.00 

uur journaal! 

Het was een erg leuk item waar we veel positieve reacties op hebben 

gehad. Als u het nog niet gezien heeft, en het toch nog heel graag wil 

zien kunt u onderstaande link gebruiken: 

www.nhnieuws.nl/nieuws/275179/kippen-niet-aan-te-slepen-tijdens-

coronacrisis-het-zijn-fantastische-beesten 

Of even kijken op Uitzending gemist, en dan NOS Journaal 28 

oktober 20.00 uur. 

 

Veel kijkplezier! 

 

mailto:benmakker@planet.nl
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/275179/kippen-niet-aan-te-slepen-tijdens-coronacrisis-het-zijn-fantastische-beesten
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/275179/kippen-niet-aan-te-slepen-tijdens-coronacrisis-het-zijn-fantastische-beesten
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Over hetzelfde onderwerp het volgende: 

 

 
 

En dan sta je zomaar ineens met één van je fraaiste (en de meest 

tamme!) Shamohanen op de voorpagina van de Gooi- en Eemlander.  

Woensdag 25 november heb ik een interview gegeven aan een 

journalist van dit dagblad. Onderwerp was de enorm toegenomen 

belangstelling voor pluimvee, vanwege de Corona. Veel mensen zijn 

vaker thuis nu, en niet alleen honden en katten, maar ook pluimvee 

wordt massaal aangeschaft. En dat kunnen wij als vereniging goed 

merken! 

Donderdag 26 november had ik een persfotograaf in de achtertuin 

voor wat foto’s bij het artikel. In de regionale pagina’s stond het 
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artikel op vrijdag 27 november, op de 2 middenpagina’s. Ze had er 

een bijzonder leuk artikel van gemaakt! 

Ook nieuw lid Jelle van Hoek uit de Hilversumse Meent is 

geïnterviewd. Jelle gaat Wyandottekrielen fokken in de moeilijke 

kleurslag goudblauw gezoomd. Erg leuk gedaan en de liefde voor de 

dieren spatte er van af! Jelle nogmaals dank voor je medewerking! 

In het artikel (met uiteraard wat reclame voor de GPKV!)  heb ik er 

lichtjes op gewezen dat het houden van dieren wel een 

verantwoording met zich meebrengt. Mensen staan er vaak niet bij 

stil, en denken: leuk! Een paar kippen in de tuin…. Maar ze vergeten 

dat een kip makkelijk 8 tot 10 jaar oud kan worden, dat het dagelijks  

vers water nodig heeft, dat tijdens vakanties de kippen ook 

verzorging nodig hebben, etc. Als mensen mij bellen voor dieren, 

probeer ik ze daar ook altijd op te wijzen. 

 

Voorlichting geven blijkt soms erg belangrijk. Mooi om op deze 

manier PR te mogen/kunnen bedrijven. Veel positieve reacties op het 

artikel gehad en we zijn er mee bezig om dit artikel ook in één van de 

eerstvolgende KleindierMagazines gepubliceerd te krijgen. 

 

Ben Makker 

 

Nog een stukje PR: 

Eén van de vragen die ons het vaakst wordt gesteld door mensen die 

erover nadenken om kippen te gaan houden is… 

“Trekken kippen ratten aan?” 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat ratten niet op de kippen 

afkomen, maar op het kippenvoer. Deze wetenschap maakt het 

voorkomen van ratten in onze tuin een minder ontmoedigende taak… 
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Bewaar al het kippenvoer in goed 

afsluitbare containers met deksel 

Sla al het kippenvoer op in goed afsluitbare tonnen of containers om 

de geur, waar ongewenste bezoekers op af zullen komen, te 

reduceren 

Gooi alleen voer op de grond als u weet dat 

uw kippen het zullen opeten 

Zorg dat er geen voerresten in het gras blijven liggen door de 

hoeveelheid voer op de grond te strooien waarvan u zeker bent dat 

uw kippen het zullen opeten 

 

Verwijder voerbakken ’s nachts uit de ren 

Dek ’s nachts de voerbakken veilig af of verwijder deze uit de ren en 

plaats ze ’s ochtends terug. Kippen zijn ’s nachts doorgaans in hun 

hok gesloten en eten niet. Ze zullen hun voer dus niet missen. 
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Hang CD’s op in de ren 

De reflectie van CD’s zou ervoor zorgen dat ratten zich niet op hun 

gemak voelen en is mogelijk genoeg om ze bij het kippenhok uit de 

buurt te houden. Gewoon een kwestie van proberen en zien of het 

werkt! 

Verzamel dagelijks de eieren 

Ratten komen ook op het kippenhok af om de eieren van uw kippen 

te eten. Door de dagelijks te verwijderen wordt deze verleiding 

weggenomen.  

 

Hoe weet u of elke kip de juiste 

hoeveelheden binnenkrijgt? 

Binnen elke kippentoom ontwikkelt zich een natuurlijke pikorde. De 

dominante vogels zullen eten vóór de andere leden van de toom, 

indien er niet voldoende voer voor alle kippen aanwezig is om hun 

krop in een keer te vullen (iets wat ze doen vlak voordat ze op stok 

gaan). Dit kan worden opgelost door een voerstation met een wijde 

bodem aan te schaffen zodat meerdere kippen tegelijk kunnen eten, 

of door meerdere voerbakken te plaatsen. Zo zijn ook de kippen lager 

in de pikorde in staat voldoende voer te bemachtigen. 

Is er echter voldoende voer voor alle kippen, dan is er ook nadat de 

dominante dieren hebben gegeten nog voldoende over voor de rest. 

Toch is het altijd van belang de gezondheid van uw toom in de gaten 

te houden. Breekbare eierschalen en verenpikken kan duiden op 

voedingstekorten, hoewel het ook kan zijn dat de oorzaak moet 

worden gezocht in de kwaliteit van het voer, en niet in de 

hoeveelheid. 
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Hebben kippen het hele jaar door hetzelfde 

voer nodig? 

Kippen raken elk jaar in de rui. Tijdens de rui eten kippen vaak meer 

omdat ze de extra eiwitten nodig hebben om hun nieuwe veren te 

laten groeien. Ook tijdens de winter eten kippen meer, onder andere 

om zichzelf warm te houden. Kippen die vrij kunnen rondscharrelen 

in de tuin zullen ’s winters minder voedsel vinden, nu de 

insectenpopulatie beperkter is en het gras niet meer groeit. 

In deze periode kunt u dagelijks steeds een beetje extra voer geven. 

Het zal duidelijk worden of u te veel of te weinig geeft, door ‘s 

avonds te kijken of er nog voer in de voerbakken zit. 

Maar omdat hennen ’s winters minder eieren leggen, is de 

hoeveelheid eiwitrijk voer die de vogels nodig hebben per seizoen 

ongeveer gelijk. Zoals gezegd, het belangrijkste is om er zeker van te 

zijn dat er sprake is van een constante voedselvoorziening. Als u in 

de zomer het idee heeft dat uw kippen minder eten, dan kan dit zijn 

omdat ze voldoende voedsel vinden tijdens het scharrelen in de tuin. 

Dit kan een probleem vormen als het in het wild gevonden voer niet 

de juiste voedingsstoffen biedt. Mocht u het idee hebben dat een kip 

niet voldoende voer binnenkrijgt, dan kunt u ervoor kiezen het dier 

tijdelijk af te zonderen van de rest van de toom. Zo wordt de vogel 

gedwongen het gezonde voer te eten in plaats van hetgeen de tuin te 

bieden heeft. 

Contributie 
 

Na onze laatste oproep hebben veel leden hun contributie betaald, 
maar er zijn nog steeds een aantal leden waarvan onze 
penningmeester Richard Groenestein nog contributie verwacht. 
Maakt u dit aub zo spoedig mogelijk over! Voor die leden die nog 
niet betaald hebben; Maak Richard blij en stort uw contributie (€  
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20,-.) op IBANNR: NL53RABO0315971460 ten name van Penningmeester 

G.P.K.V. te Eemnes . 
Zo langzamerhand naderen we 2021, en dan kunt u meteen uw 
contributie overmaken voor het volgende verenigingsjaar. 
Ook graag u e-mail adres als wij die nog niet hebben om u direct te 
kunnen informeren in nieuwsbrief hoe en wat. 
 
Kopij Pennenvoer 

 

De volgende Pennenvoer komt uit in februari 2021. 

Heeft u zelf een leuk stukje/artikel met belevenissen over uw dieren, 

of in de fokkerij, stuurt u dat dan gerust eens in.  

Over het algemeen zijn het dezelfde personen die het clubblad vol 

schrijven, maar het is ook wel eens leuk om iets van iemand anders te 

lezen.  

Mag ook gerust een foto bij! 

Al uw kopij kunt u sturen/mailen voor 1 februari a.s. naar Ben 

Makker. 
 

Gratis aangeboden  
 

De vrouw van ons lid Ted van der Knaap heeft na zijn overlijden nog 

een paar jaar met veel plezier zijn kippen verzorgd. 

Maar met een aankomende verhuizing in het vooruitzicht zoekt zij 

een goed tehuis voor haar 2 overgebleven kippen. 

Het zijn Barnevelder krielen. 

Hoe oud precies is niet bekend maar ze leggen nog eieren, of in ieder 

geval één van de twee. 

Mevrouw van der Knaap wil graag kosteloos afscheid nemen van 

haar 2 kippen. 

Bij belangstelling kunt u contact opnemen met hun zoon, die ook Ted 

heet;   

Tedvanderknaap@icloud.com 

Of telefonisch 06 11734969. Dan seint hij zijn moeder (Bussum) in. 
 

Hartelijke groet, 

Ted van der Knaap 
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Franse Hangoor 
  

De Franse hangoor is tot stand gekomen door een Engelse hangoor te 
kruisen met de Vlaamse reus. De Vlaamse reus is het op de Duitse 
reus na allergrootste konijnenras ter wereld. Er wordt aangenomen dat 
de Vlaamse reus afstamt van een ander groot konijnenras, de 
Patagoniër, die inmiddels uitgestorven is. De Patagoniër kwam ook veel 
voor in Frankrijk en België. De Franse Hangoren die toen ontstonden uit 
kruisingen waren wat lichter van bouw dan de Franse Hangoren die we 
tegenwoordig kennen; de Franse Hangoren waren overwegend 
wildkleurig. De Franse hangoor met vlekken is ontstaan door 
eenkleurige Franse Hangoren te kruisen met de Lotharinger. Rond de 
eeuwwisseling waren er vrijwel in heel Europa Franse Hangoren. Ze 
zijn in Nederland in 1907 erkend en opgenomen in de rasstandaard. De 
Engelse hangoor is in Nederland in datzelfde jaar erkend en maakt dus 
samen met de Franse hangoor het oudste hangoorras in Nederland. 

 

 

Kenmerken 
De Franse hangoor heeft een volle achterhand, en die moet kogelrond 
zijn. Hoe minder botten men voelt hoe beter. De nek is kort en krachtig 
ontwikkeld en de schouderpartij is breed. De benen van de Franse 
hangoor zijn kort, stevig, dik, grof en gespierd. Indien men een Franse 
hangoor voorzichtig aan zijn oren optilt, moet dit zichtbaar zijn. Het 
gewicht van de Franse hangoor ligt tussen de 5 en 6,5 kg. De beharing 
van de Franse hangoor is dik, zacht en glanzend en heeft veel 
onderwol. De pels is iets langer dan andere grote konijnenrassen. De 
Franse hangoor heeft een mooie dikke gedrongen kop met goed 
ontwikkelde wangen. Een gebogen neusrug is een belangrijk 
raskenmerk. De oren van de Franse hangoor hangen mooi recht langs 
de kop met de schelp naar binnen gedraaid. De oormaat van de Franse 
hangoor ligt tussen de 35 en 45 cm. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Engelse_hangoor&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_reus_(konijn)
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Duiven  
Duiven (Columbidae) vormen een familie van meestal middelgrote, 
compact gebouwde vogels met volle, ronde borst en kleine kop. Ze 
hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht. Ze kunnen in 
tegenstelling tot andere vogels water met de snavel opzuigen. De jonge 
duiven worden met duivenmelk uit de krop gevoerd. Het mannetje 
heet doffer en het vrouwtje wordt duivin of gewoon duif genoemd. 

Jongen  

Een duif broedt zo'n zestien tot twintig dagen in een eenvoudig, wat 
rommelig gemaakt nest. Als de jongen geboren worden zijn ze blind en 
bedekt met dun geel dons. Na drie à zes dagen gaan de oogjes van de 
jongen open en na elf dagen krijgen de jongen veren. De moeder stopt 
het voederen na ongeveer zestien dagen, dan eet het jong zelf. Na 25 
dagen kan het jong vliegen. 

Gebruik door de mens  

Duiven worden al lang gehouden door de mens; als pluimvee, om ze 
(in duiventillen) vet te mesten en op te eten, als sierduif en vooral ook 
als postduif vanwege hun fenomenale oriëntatie vermogen. Al in 
de vijfde dynastie van het oude Egypte (2500-2350 v.Chr.) waren er 
tamme duiven. Hiervan zijn tekeningen gevonden in een graf uit die 
periode. 

In vroeger jaren kende men onder het ancien régime het Duivenrecht. 
Alleen de adel en de geestelijkheid was het recht voorbehouden om 
duiven te houden. 

In de Tachtigjarige Oorlog werd de duif al gebruikt om berichten over te 
brengen vanuit belegerde steden. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten 
zowel het Duitse leger als de geallieerden postduiven. 

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1900 in Parijs stond het 
afschieten van levende duiven op het programma. Er werden bij dit 
onderdeel ongeveer 300 vogels gedood. Het onderdeel werd daarna 
geschrapt. De vogels werden op de Olympische Zomerspelen van 1912 
in Stockholm vervangen door kleiduiven. 

Houtduiven zijn soms te koop bij de poelier. Ook wordt soep gemaakt 
van de duif. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duivenmelk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krop_(darmkanaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluimvee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiventil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_duivenrassen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postduif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_r%C3%A9gime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duivenrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belegering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schietsport_op_de_Olympische_Zomerspelen_1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schietsport_op_de_Olympische_Zomerspelen_1912
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schietsport_op_de_Olympische_Zomerspelen_1912
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleiduivenschieten
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