Martin Vink
heeft zijn
‘verslavende’
hobby binnen
handbereik
Een paradijsje met raszuivere duiven en dwerghoenders
achter het kantoor

De Dodewero’s fokken allemaal raszuivere dieren, zoals hoendersen dwerghoenders, konijnen, sierduiven en cavia’s, met als doel
deze rassen in stand te houden. Op de website www.dodewero.nl
kun je alle informatie over deze vereniging anno 1984 lezen.
Een clubhuis heeft de vereniging niet, want ze houden contact
met elkaar door de hokbezoeken. ‘Dat doen we op zaterdag’,
vertelt Martin. ‘Afwisselend brengen we dan een bezoek aan
een van de leden en dat zijn bijzonder aantrekkelijke bijeenkomsten. Dan worden er in een gezellige ambiance nieuwtjes
en ervaringen uitgewisseld.’
Eigen shows afgelast
‘Daar moeten we het dan nu ook van hebben,
nu tentoonstellingen en shows door corona
worden afgelast. Normaal houden we als
vereniging twee keer per jaar een show in
de hal van boomkweker Middelkoop in Wely.

Naast zijn kantoor aan de Schoolstraat in Herveld heeft Martin Vink van MV Verzekeringen een riant
onderkomen staan voor zijn raszuivere klein dieren. Een hobby die hij al zo’n tien jaar beoefent.
‘Het is een mooie afleiding als je de hele dag achter je computer druk bent om je werk te doen.
Tussendoor kun je dan even de boel te boel laten en de dieren gaan verzorgen. Dat is een mooie
afleiding.

In september de jongdierendag en in oktober

‘Kom erbij, zou ik willen zeggen, want
het is erg leuk om je met het sportfokken
bezig te houden. Zoals ik al zei, het wordt
een verslaving!’

de traditionele clubshow. Ik vind zulke shows met de verschillende
diergroepen in vele kleuren en rassen altijd fantastisch. Zeker

Kom erbij!

als je een paar prijzen wint’, zegt hij met een glimlach.

Martin Vink houdt van gezelligheid en kan het dan ook niet laten
om mensen die een liefhebberij zoeken uit te nodigen om lid
te worden van de Sportfokkersvereniging Dodewero. ‘Kom erbij,
zou ik willen zeggen, want het is erg leuk om je met het sportfokken

En wat lopen er allemaal in de afgescheiden hokken?

duiven, Rotsduiven (oorspronkelijke duiven en voorvader van de

Heel bijzonder ogen de Noord-Hollandse Blauwen, die

postduif en stadsduif) en kwartelachtige Rode grondduiven, met

een enkele kam, oranjerode ogen, witte poten en een

een dieprode vlek op de borst. ‘Ik moet wel toegeven dat het erg

witte huid hebben. Volgens Martin zijn dat rustige kippen

verslavend is om je met die bijzondere en zeldzame dieren bezig te

die je zo kunt oppakken. Ze worden in de naastgelegen

houden’, lacht Martin.

bezig te houden. Zoals ik al zei, het wordt een verslaving!’

Kampioen in Waalwijk

De leden van Dodewero houden zich bezig met het
fokken van de volgende rassen:

En kennelijk doet hij dat met veel zorg en passie, want op de open

Hoenders: Lakenvelder, Noord-Hollands Hoen, Orpington, Brahma,

show van Waalwijk e.o. 2021 is Martin zowel kampioen geworden in

Australorp, Ayam Ketawa, Yokohama, Ayam Cemani, Soedanees

de categorie Dwerghoenders, als in de categorie Oorspronkelijke

vechthoen, Shamo en Amrock.

Duiven. Bij de Dwerghoenders werd hij met een Noord Hollandse

Dwerghoenders: Hollandse kriel, Nederlandse sabelpootkriel, Kraaikop

Blauw krielhennetje en bij de Oorspronkelijke Duiven won hij met

kriel, Lakenvelder kriel, Noord- Hollandse kriel, Welsumer kriel, Barnevelder

een Kaneelduif. De Noord-Hollandse Blauwe kreeg zelfs een

kriel, Amrock kriel, Sussex kriel, Orpington kriel, Moderne Engelse

U97, dat staat voor uitmuntend. Een topprestatie, want je kunt

vechtkriel, Wyandotte kriel, Rhode Island Red kriel, New Hampshire

maximaal 100 scoren. Hoger kun je niet scoren.

kriel, Australorp kriel, Cochin kriel, Plymouth Rock kriel, Vorwerk kriel.

ren vergezeld door de robuuste en zeldzame Wonga

Antwerpse baardkriel.
Bestuurslid van Dodewero

Sierduiven: Stettiner tuimelaar, kortsnavelige Prager, Altstammer tuimelaar,

Martin is lid en bestuurslid van de Sportfokkersvereniging Dodewero

Figurita, Duitse Modena, Damascener, Italiaanse meeuwen, Felegyhazer

uit Dodewaard, een vrij grote en gezellige vereniging van dieren-

tuimelaar.

liefhebbers. De leden komen uit de wijde omgeving.

Oorspronkelijke duiven: Bronsvleugelduif, Tortelduif, Diamantduif, Rotsduif,

‘Ik moet wel toegeven dat het erg
verslavend is om je met die bijzondere
en zeldzame dieren bezig te houden’,
lacht Martin.

Dolksteekduif, Rode grondduif, Groenvleugelduif, Vredesduif, Tamboerijnduif,
Lachduif, Kaneelduif en Olijfduif.
Cavia’s: Cavia gladhaar, Cavia US-Teddy.
Konijnen: Vlaamse Reus, Rode Nieuw-Zeelander, Klein Zilver, Nederlands
Hangoordwerg, Kleurdwerg, Blauwe Wener,
Kleine knaagdieren: Kleurmuis, Dwerghamster
Watervogels: Toulouse gans, Kaapse eend en Loopeend
Siervogels: Bosfazant
Serama: Serama (van oorsprong Maleisisch kippenras)
Kwartels: Japanse en Chinese dwergkwartels.

