
Richtlijnen voor de tentoonstelling van duiven
 1.  Er mogen enkel gezonde duiven in goede showconditie tentoongesteld worden.

 2.  Er mogen enkel duiven tentoonsteld worden, waarvoor een bewijs van een effectieve inenting 
  tegen het paramyxovirus bij duiven kan worden voorgelegd.
  Op het inentingsattest moet het volgende vermeld worden:  
  •  Naam en adres van de duivenhouder – In een hokgemeenschap of combinatie de naam van alle leden.
  • Attest voor de inenting van het volledige bestand.
  •  Dag van de inenting.
  •  Benaming van het vaccin.
  •  Praktijkstempel en handtekening van de dierenarts die de inenting heeft uitgevoerd.

 3. De inentingsbewijzen moeten geruime tijd voor de tentoonstelling opgestuurd worden naar de firma 
  BIW Kreutzfeldt GmbH.
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 4.  Tentoonstellingskooien moeten een minimale breedte, hoogte en diepte van 35 cm hebben. Vor het ras, 
  die groter zijn dan Postduiven, gelden elke rand een afmeting van 40 cm, voor duiven van de grootte
  van het ras 'Strasser' een rand afmeting van 50 cm. 

 5.  De gehele achterwand van de vogelkooi moet voorzien zijn van een blindering (bv. achterwand 
  uit hout, blindering uit houd of karton, tentoonstelling van de vogelkooien tegen een muur).
  Toelichting: Daardoor wordt er voor de duiven en zeker stressbeperkend toevluchtsgebied gecreëerd
  in de kooi, dat onmogelijk is bij een presentatie en aanschouwing van de vogels langs alle kanten

 6.  De vogelkooien moeten voorzien zijn van verticaal traliewerk.
  Toelichting: Bij gebruik van horizontale tralies kunnen de duiven zich aan de kooiwand vasthouden
  en de staartveren beschadigen.

 7.  De bodem van de vogelkooi moet in de volgende staat verkeren:
  •  golfkarton of
  •  stofvrije, absorberende korrels (geen houtkrullen) of
  •  tralieroosterbodem, voor zover er geen scherpe kanten aanwezig zijn, de tralies voldoende dik zijn
   om verwondingen uit te sluiten en de maasafstand zodanig uitgemeten is, dat de duiven 
   er niet doorheen kunnen trappen.

 8.  Vogelkooien moeten minstens op 70 cm van de vloer opgesteld worden.
  Toelichting: Potentiële kopers moeten de duiven voornamelijk langs de zijkant en niet langs boven
  benaderen. Aanschouwing langs boven wordt door de duiven als wezenlijk bedreigender ervaren dan
  nadering langs de zijkant.

 9.  In elke vogelkooi moet een drinkwaterbak en een voederbakje aanwezig zijn. De duiven moeten 
  minstens twee maal per dag eten krijgen. Vers water moet continu ter beschikking staan.

 10.  In elke vogelkooi mag slechts één duif ondergebracht zijn. Uitzonderingen hierop gelden enkel bij 
  gezamenlijke onderbringing in volières en bij de verkoop van koppelen (kooi moet dan 10 cm breder 
  en dieper zijn dan de beschreven minimale omvang.

 11.  Kooien en transportmanden met duiven moeten tochtvrij opgesteld zijn (de opstelling op tochtige
  plaatsen naast ingangen is niet toegelaten).

 12.  Het te koop aanbieden van duiven in transportmanden is niet toegelaten. Wanneer duiven voor ver-
  koopsdoeleinden in transportmanden aangevoerd worden, moet elke duif beschikken over een grond-
  vlak van minstens 300 cm² en moet de binnenruimte van de mand, behalve tijdens het geven van eten
  en drinken, verduistert zijn. Manden met duiven moeten op een rustige plaats opgesteld worden. 
  Er moeten inrichtigen aanwezig zijn om de duiven te voorzien van eten en drinken. De dieren moeten
  minstens twee maal per dag eten en drinken krijgen.

 13.  Elke verkoper van duiven moet een voldoende aantal verkoopskorven voorzien, zodat verkochte
  duiven door de koper diervriendelijk getransporteerd kunnen worden.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op voorwaarden van de burgemeester van de stad Kassel – Duitse rijks-
dienst voor levensmiddelencontrole, dierenbescherming en veterinaire aangelegenheden. Ze worden tot 
stand gebracht in samenspraak met dierenartsen die zich voornamelijk bezighouden met het onderhouden 
van de gezondheidstoestand van duiven.


