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Eindredactie Sytze de Bruine

De 19e Europese Modena Show in Oeding (D) was weer een groot
succes. Meer dan 1600 Modena’s werden ingezonden, waaronder 1183
Schietti's, 280 Gazzi's, 84 Magnani's, 5 AOC en 200 in de verkoopbeurs.
De fokkers van Engelse Modena’s van het Europese type houden al vanaf 1970
meestal om de twee jaar een Europese Modena Show. Meestal zijn die in
Frankrijk of Duitsland omdat die landen de meeste Modenafokkers hebben. In
Duitsland zijn er momenteel 280 clubleden, verdeeld over 5 gewesten met elk
een eigen bestuur: Süd-West, Bayer, Ost, Mitte en Nord. Vroeger was er ook nog
een West (Noord-Rheinland Westfalen) maar die is nu met Nord samengevoegd.
De Europashow was ook al eens in de kleinere landen; in 1984 in Herning,
Denemarken; in 1986 in Nederland in mijn toenmalige woonplaats Grave; in
1988 in Willisau, Zwitserland en in 1994 Giubiasco, Italië. De coördinator in
Europa was jarenlang de Zwitser Urs Freiburghaus, die ook in het Ententebestuur
zat. De laatste jaren is het Jacky Grauss uit Frankrijk.
De Engelse Modenafokkers hebben eigenlijk wat deze shows betreft geen rol van
betekenis gespeeld. Nederland had wel heel goede contacten met de Engelsen.
John Sears keurde altijd op de clubshow bij Avicultura en na hem G. Kenyon, die
ook op onze Europese Modena Show in Grave keurde.
Ditmaal was in Duitsland het ‘Bezirk Nord’ aan de beurt. In Oeding, vlak over de
grens bij Winterswijk werd de show op 11 en 12 november gehouden.
Elk land dat meer dan 80 Modena’s instuurde mocht een keurmeester leveren.
Van de 23 keurmeesters waren er 12 Duitsers, 6 Fransen, 2 Zwitsers, 1 Italiaan,
1 Deen (geboren in Nederland en zoon van de Nederlandse voorzitter) en een
Waal. (België kent 2 Modenaclubs; een in Vlaanderen en een in Wallonië).
Behalve de ruim 1600 ingezonden Modena’s waren er van de plaatselijke
vereniging ook nog zo’n kleine 200 kippen, krielkippen, lachduiven, kwartels,
parelhoenders en andere sierduivenrassen te bewonderen.

Links: De officiële opening
was
op
zaterdagmorgen.
Liefst 10 sprekers, die ook
allemaal
een
voorwoord
hadden
gemaakt
in
de
catalogus, kwamen aan het
woord; van de burgemeester
tot Franz Terhart (uiterst
links) als tentoonstellingsleider.
Geheel rechts: Ziaja Götz
sprak namens het Verband
Deutsche
Rassetaubenzüchter.

Toevoeging van de redactie: De fotograaf heeft zijn uiterste best gedaan, maar
er komt veel kennis en geduld bij kijken voordat een acceptabel niveau, ofwel de
juiste “ideale” fotopresentatie van een Modena kan worden gehaald. Zelfs alle
vakkennis van een fotograaf zal vaak ontoereikend om met het agressieve
karakter van de Modena een deal te sluiten. De redactie heeft daarom gemeend
om deze fotopresentatie toch te plaatsen, hopende op uw begrip.
Links: De banners.
Onder: de mooie bodywarmers voor de helpers!

Er was veel
belangstelling
voor de aparte
verkoopklasse, die op
het
toneel
was
gehuisvest.
Ruim
200
Engelse
Modena’s zaten
er
te
koop.
Op zaterdagavond was er een groots fokkersfeest.
Al met al weer een geweldige manifestatie voor de Engelse Modena. Prima
georganiseerd!

De Modena komt voor in 333 mogelijke kleurcombinaties; die hebben allemaal
een nummer, dat in plaats van de kleur in de catalogus is vermeld. In het
vraagprogramma stond het overzicht.
In het Modena Handboek van 1988 hebben we het aantal kleuren teruggebracht
tot 50 in Schietti en 48 in Gazzi, maar verschillende kleuren zoals grizzle,
zilverwitschilden (argents) en getijgerden kun je dan weer splitsen en dan kom
je aan die 333.
Ter opluistering hingen er in de metalen plaatjes, die voor het ophangen van
beoordelingskaarten worden gebruikt, ook standaardmatige tekeningen van
verschillende kleuren Modena’s. (zie foto’s hieronder)

De Modena, die u gaat tentoonstellen moet in een prima conditie zijn, anders
vertoont die niet het juiste type en stand. De Modena is op de eerste plaats een
typedier, vandaar dat onvoldoende volume, onvoldoende borstdiepte en een
duidelijk onderbroken cirkelvorm, een te smal of een te lang lichaam en niet aanliggende vleugels als een ernstige fout gelden. Ook te lange poten vallen
hieronder. Een echt krom borstbeen is een uitsluitingsfout in Nederland. Grove
kleur- en tekeningfouten leiden ook tot uitsluiting. Een getrainde Modena heeft
een voorsprong in de showkooi.
De Modena is een sierduif, die veel eisen stelt om een topper te worden, maar
ook een rustige aantrekkelijke duif op je hok, die zich beslist niet laat verdringen.
Het ras komt voor in prachtige kleurschakeringen, die in 3 groepen worden
onderverdeeld: de Schietti’s, de Gazzi’s en de Magnani’s.
Vaak is elk nest jongen weer een verrassing, wat de kleur betreft.

Schietti: geheel eenkleurig met dezelfde kleur over het gehele lichaam of met
kleurpatronen, waarbij de vleugels ten opzichte van het lichaam een of meer
andere kleuren hebben, of over het gehele lichaam 2 kleuren die gevlekt of
gemengd kunnen zijn (bijv. getijgerd of mottle)
Rechts: KAMPIOEN VAN DE SHOW
was een Schietti roodzilvergebande
jonge doffer met 97 punten, van
Bernd Beck, Duitsland. Dit was
tevens de beste Schietti doffer
jong.

Inzenders
met
minstens
15
Modena’s in Schietti kwamen in
aanmerking voor de Europa Meister
Bokaal.
Winnaar werd Benoit Toussaint uit
België met 1442 punten.
2e met evenveel punten Bernd Beck
uit Duitsland 1442.
3e Jacky Grauss uit Frankrijk met
1440 punten.
4e Horst Lauinger uit Duitsland met
1433 punten.
Gazzi: hierbij zijn alleen de kop,
vleugels, staart en boven- en onderstaartdek gekleurd. Het overige
gedeelte van het lichaam is wit.
Inzenders met minstens 10 Gazzi’s kwamen ook in aanmerking voor de Europa
Meister Bokaal.
Winnaar was Rudolf Lutz uit Duitsland met 961 punten.
2e werd Benoit Toussaint uit België met 956 punten.
Magnani's: Op de gelijkmatig eenkleurige lichtere grondkleur bevinden zich zo
gelijkmatig mogelijk over het gehele lichaam verdeeld verschillende gekleurde
veren als zwart, blauw, bruin of rood. De staart is vaak donkerder dan de
grondkleur. In de NBS standaard wordt deze variatie ondergebracht bij Schietti,
in tegenstelling tot andere Europese landen.
Inzenders met minstens 8 Magnani’s kwamen ook in aanmerking voor de Europa
Meister bokaal. Winnaar werd Mauro Goletto uit Italië met 769 punten.
Dan was er nog een fokkersprijs in Schietti, Gazzi en Magnani, voor de beste met
6 dieren in één kleur, waarbij minstens 3 jonge dieren moeten zijn en beide
geslachten vertegenwoordigd. Bij gelijke punten gaat de fokker met de meeste
jonge dieren voor.
Winnaar Schietti: Bernd Beck Duitsland 576 punten.
Winnaar Gazzi: Benoit Toussaint België 576 punten.
Winnaar Magnani: Mauro Goletto Italië 578 punten.
In Gazzi waren verder 4 Europa Champions (1-0 oud, 0-1 oud, 1-0 jong en 0-1
jong):
4 Europa Champions in Gazzi:
Bruinzilverbronsgeband doffer oud V 97 van Rudolf Lutz (D)

Blauwbronsgeband duivin oud V97 van
Benoit Toussaint (B)
Bruinzilvergekrast doffer jong V 97 van
Rodolf Lutz (D)
Roodzilvergekrast duivin jong V 97 van
Benoit Toussaint (B)
Links: Alle 14 Europa Champions kregen
een fraaie Europaband.
Onder: Beste Gazzi doffer oud,
bruinzilver bronsgeband.
Inzender: Rudolf Lutz, Duitsland.

Links: Beste Gazzi doffer jong,
bruinzilvergekrast. Inzender: R. Lutz (D)

Onder: Beste Gazzi duivin jong,
roodzilvergekrast. Benoit Toussaint (B).

Links;
Beste
oude
duivin,
Gazzi
blauw
brons
geband.
Inzender:
Benoit
Toussaint,
België.

In Schietti waren liefst 8 Europa Champions:
Bronsgekrastblauw doffer oud V 97 van Jan Schimmel (D)
Roodzilvergekrast duivin oud V97 van Paul Switalla (D)
Roodzilvergeband doffer jong V97 van Bernd Beck (D)
Blauwbronsgeband duivin jong V97 van Benoit Toussaint (B)
Links: Beste Schietti doffer oud,
bronsgekrastblauw.
Inzender: Jan Schimmel (D)
Onder: Beste Schietti duivin jong,
blauwbronsgeband. Inzender: Benoit
Toussaint (B)

Linksonder: Beste Schietti duivin oud,
roodzilvergekrast.
Inzender: Paul Switalla (D)
Rechtsonder: Het embleem van Bezirk
West van de Modenaclub Deutschland.

Dan nog 4 Europa Champions in eenkleurig en getijgerd Schietti:
Zwart doffer oud V97 van Günter Schuffert (D)
Wit duivin oud V97 van Fréres Dulaquais (F)
Rood doffer jong V97 van Fréres Dulaquais (F)
Brons getijgerd (Bronze Mottle) duivin jong van Gebhard Dörfel (D)
Links: Beste Schietti eenkleur doffer
oud, zwart.
Inzender: Günter Schuffert (D)
Onder: Beste Schietti eenkleur doffer
jong, rood.
Inzender: Fréres Dulaquais (F)

Onder: Beste Schietti eenkleur duivin oud, wit.
Inzender: Fréres Dulaquais (F)

Boven, rechts: Beste Schietti eenkleur duivin jong, brons getijgerd.
Inzender: Gebhard Dörfel (Duitsland)

In Magnani 2 Europa Champions, oud en jong:
Duivin oud van Robert Becker (F)
Doffer jong van Mauro Goletto (I)
Links: Beste Magnani, doffer jong.
Inzender: Mauro Goletto (I)
Onder: Beste Magnani, duivin oud.
Inzender: Robert Becker (F)

Al deze 14 Europa Champions kregen een Europaband.
In totaal werd er 45x V97 punten gegeven en 118x HV 96 punten. Een teken dat
er veel kwaliteit zat. Er deden fokkers mee uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland,
Denemarken, Italië, België, Hongarije en Nederland.
Alle deelnemers kregen als herinnering een Europamedaille.
Nu volgen nog wat foto’s van voor mij opvallende Modena’s.
Links: Dit was de beste in de kleur blauw
zilverwitschildgezoomd, duivin jong, 96p.
Inzender Andreas Haupt (D)

Rechts: Rode doffer oud, 96p.
Inzender: Fréres Dulaquais (F)

Rechts: Beste blauwzwartgebande
duivin jong, 97 p.
Inzender: Lucien Gross (F)
Onder: Zwarttijger doffer oud, 96 p.
Inzender: Chantal Smeyers (B)

Onder: Zwart doffer oud, 97 p.
Inzender: Hermann Schoch.

Onder: Blauw zilverwitschild gezoomd
duivin jong, 94 p. Inzender: Dieter
Schröter.

Rechts: Khakizilver sulphergekrast
doffer jong, 95 p.
Inzender: ZG Bretting (D)
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