Clubblad van

K.M. DE RASDUIF

sept.– okt. 2019.

Algemene
ledenvergadering.
Beste sportvrienden,
Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze
ALGEMENE LEDEN VERGADERING.
Deze zal doorgaan in ons clublokaal “Het Martenshuys ”
(tegenover De Kwint ) Zonhoven - Centrum
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 om 20.00uur
Dagorde:
Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

- voorzitter aan het woord;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- rondvraag;
- bespreking van de eventueel meegebrachte jonge dieren;
- de tentoonstelling;
- nababbel

Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten
zeerste op prijs gesteld.

Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt

Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten
zeerste op prijs gesteld.

Laat je zien als lid.
Zorg
— 2 —dat je er bij hoort!

2 november 2019

Turnhout- Mechelen en Oostmalle in verband met het samenwerkingsinitiatief en naar ouwe getrouwe soulmates van ‘de Duitsche
Modeneser Club”, die deze reis weer internationaal gaan.
Mogen we dit jaar ook uw bijzondere attentie vragen voor de brünnerkroppertjes en meeuwduiven, wiens nationale clubs binnen onze schoot hun clubshows voorstellen?
Laat dit palmares jullie nu begeleiden tussen de kleurpracht der rijen heen, en geniet met volle teugen van de boetseertruks van de
fokkers, wiens varianten en creaties ze u fier tonen als bekrachtiging van ons ‘cultureel erfgoed’.

Beste bezoeker ,
Beste inzender,

VEEL PRET !!! SUCCES!
BEDANKT VOOR UW BEZOEK !!

Woordje van de
voorzitter

WELKOM !!!!!!

Yvan

Namens alle vrienden van de K.M. De Rasduif heb ik het genoegen jullie aller zielen te verwelkomen, en dit wel op reeds onze
tiende officiële sierduiven-T.T.
Inderdaad viert de club dit jaar haar tweede lustrum . Aller Heiligen waren ons blijkbaar steeds goed gezind.
Weet dat de leden en bestuursleden van onze club zich ten zeerste
verheugen op jullie aanwezigheid in welke hoedanigheid ook.
Zoals steeds trachten we er in deze mooie accommodatie van het
Park (O.C. Houthalen) alles aan te doen om de duifjes een comfortabel onderkomen te bezorgen , die het voor hun gelukkige baasjes
en kijklustigen ook mogelijk maakt in dit attractief kader te kunnen genieten van deze wonderen der natuur. De nodige omkadering,- met kantine en loterij-, zullen uw verblijf nog aangenamer
maken.
Een woordje van dank aan onze keurmeesters vinden we ook gepast, -zowel voor de in- als uitheemse- , rekening houdend met de
moeilijke taak die ze telkenmale voor ons volbrengen.
Een knipoog ook naar onze “zuster” duivenverenigingen van
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Beste vrienden,
Wij organiseren dit jaar voor de elfde maal onze bekende
sierduivententoonstelling.
Maar om deze tentoonstelling te laten slagen zijn vele helpende handen meer dan welkom.
Daarom deze warme oproep
aan alle clubleden en sympathisanten om tijdens de opbouw en
afbraak een handje te komen
toesteken.
Op dinsdag 29 oktober moeten
de hokken afgehaald worden in
Valmeer.
OP woensdag 30 oktober begint de opbouw in de schouwburgzaal.
Op donderdag 31 oktober bouwen wij verder op in de polyvalente zaal (zaal vooraan).
Donderdagavond zou de opbouw zo goed als klaar moeten
zijn.
De afbraak begint op zondag 3 november na het uitkooien.
Maandag 4 november of dinsdag 5 november worden de
kooien teruggebracht naar Valmeer.
Marcel Punie.
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INTERNATIONALE DUIVENTENTOONSTELLING 2019.
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE RASDUIF.
1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels van het algemeen tentoonstellingsreglement en de voorschriften van het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.,
waaraan de exposant zich door zijn inschrijving automatisch onderwerpt. Het tentoonstellingsreglement ligt ter inzage op het secretariaat.
2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is bij de Europese Entente. De dieren
moeten voorzien zijn van een officiële ring overhandigd door hun
Landelijk Verbond. De Belgische exposanten moeten in het bezit
zijn van een fokkerskaart waarvan het nummer dient vermeld te
worden op het inschrijvingsblad.
3. De inschrijvingen dienen uiterlijk op maandag 14 oktober 2019
toe te komen bij Neven Yves, Ekkerputstraat 56, 3520 Zonhoven. Tel.: 011/82.13.42; e-mail neven.yves@gmail.com.
De inschrijvingsgelden dienen tegelijkertijd gestort te worden op
rekening nr. BE74-9794-2805-1507 van “De Rasduif” p.a. Punie
Marcel, Pollenusstraat 5, 3510 Kermt-Hasselt.
4. De tentoonstelling gaat door in het ontmoetingscentrum “Het
Park” van Houthalen-Oost, Kastanjestraat 7, 3530 Houthalen.
5. Inrichtend comité:
Voorzitter van De Rasduif: Yvan Kielich ;
Tentoonstellingsvoorzitter: Frans Bergmans ;
Secretaris-penningmeester: Punie Marcel ;
Tentoonstellingscoördinator: Neven Yves ;
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Alle bestuursleden en leden van De Rasduif.
Provinciale afgevaardigde: Jean Dupont.
6. Tentoonstellingsprogramma:
Inkooien: vrijdag 1 november 2019 van 17 h.00 tot 22 h ;
Keuring: zaterdag 2 november 2019 van 08 h.00 tot 13 h.00 ;
Openingsuren: zaterdag 2 nov. 2019 van 14 h tot 22 h
zondag 3 nov. 2019 van 10 h tot 17 h.
Uitkorving: zondag 3 november vanaf 17 h.
7. Volgende diergroep wordt toegelaten: gedomesticeerde duiven.
De duiven dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per
kleur en in de volgende volgorde: man oud (M-O), vrouw oud
(V-O), man jong (M-J) en vrouw jong (V-J).
8. Inschrijvingen gebeuren afzonderlijk per dier en ze zullen afzonderlijk gekeurd worden. De ringnummers dienen op het inschrijvingsblad vermeld te worden.
9. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door dhr. Timmers
en indien van toepassing door een aangestelde van de diergeneeskundige keurkring waartoe Houthalen behoort. Zieke dieren zullen
ten strengste geweigerd worden.
Volgens de bepalingen van het B.S. van 11 februari 1995, gepubliceerd op 28 november 1995, houdende maatregelen betreffende de
aviaire influenza en de ziekte van Newcastle dienen
de tentoonstellers een reglementair attest (kopie) voor te leggen dat
hun dieren ingeënt zijn met de toegelaten vaccins.
10. Volgende keurmeesters zijn gevraagd:
Lauwers (meeuwduiven), Demeur (meeuwduiven), Treffers
(meeuwduiven), Gielis, Campo, Lawarree, Louette, Mazy, Paridaen,
Van Droogenbroeck (modena), Ernsthausen (modena), De Wit
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(modena), Punie (brünners), Jeurissen (brünners). Het keurmeesterscorps kan aangevuld of verminderd worden, dit naargelang het aantal inschrijvingen.
Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling
verboden, met uitzondering van de commissarissen en de afgevaardigde van het Provinciaal Verbond van neerhofdieren van Limburg.
11. De keuring geschiedt volgens het stelsel:
- 97 punten: excellent dier (8 punten) ;
- 96 punten: prima dier (7 punten) ;
- 95 punten: zeer goed dier (6 punten) ;
- 94 punten: zeer goed dier (5 punten) ;
- 93 punten: zeer goed dier (4 punten) ;
- 92 punten: goed dier (3 punten) ;
- 91 punten: vrij goed dier (2 punten) ;
- 90 punten: voldoende dier (1 punt).
12. Het inschrijvingsgeld per dier bedraagt 3,00 €. De prijs van de
verplichte palmares bedraagt 4 € (één per gezin).
De toegang is gratis.
13. De dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van
de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren
via het secretariaat. De verkoper betaalt 10 % op de verkoopprijs
aan de inrichters. De verkoop begint één uur na de officiële opening.
14. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade wegens diefstal, verlies of ziekte. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de ganse duur van
de tentoonstelling (opbouw, inkorving, bezoek, prijsuitdeling, uitkorving en afbraak). De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt
aangericht. In voorkomend geval zullen de kosten van de aange— 8 —

richte schade op de betrokkenen verhaald worden.
nachtwacht voorzien.

Er is een

15. Bij gelijkheid van punten wordt het klassement opgemaakt in
volgende volgorde: vrouwelijk voor mannelijk, jong voor oud. Is
de stand dan nog gelijk dan zal het lot beslissen.
16. De inrichters zorgen voor drank en voedsel voor de dieren.
17. Het is de deelnemers en bezoekers verboden kooien te openen
tenzij in bijzijn van een clublid of commissaris.
18. Vervanging van dieren is toegelaten mits hetzelfde ras, dezelfde kleur en tekening, hetzelfde geslacht en oud door oud en jong
door jong.

Prijzen.
1. Per duivengroep zal een prijs van 10 € gegeven worden voor
het beste dier en 5 € voor het tweede beste dier. Voorwaarden: minstens 15 dieren aanwezig van twee liefhebbers.
2. Iedere keurmeester met volledige keuring zal 50 € aan geldprijzen te verdelen krijgen als volgt: 2 x 10 € en 6 x 5 €. Drie geldprijzen mag de keurmeester schenken aan verdienstelijke duiven. Dit
zijn bijvoorbeeld zeldzame rassen of zeldzame kleurslagen. Hierdoor worden liefhebbers beloond die weliswaar niet de hoogste predicaten halen, maar idealisten die met zulke dieren durven tentoonstellen.
3. Prijzen Garvo. Een zak duivenvoer van de firma Garvo is voorzien voor het beste dier per duivengroep. Er moeten minstens 15
dieren van twee liefhebbers aanwezig zijn.

19. Een schenker kan zijn eigen prijs niet terugwinnen.
20. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement worden
onderzocht door het inrichtend comité al dan niet in samenwerking
met de provinciale afgevaardigde.
21. Door zijn/haar inschrijving bevestigt
de deelnemer bovengenoemd reglement te
kennen en er zich naar te gedragen.
Y. Kielich. F. Bergmans. Prov. Secretaris:
Theunissen M.
Provinciale coördinator: L. Op ’t Eyndt.
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4.INTERCLUBKAMPIOENSCHAP 2017.
Speciale prijzen worden gegeven aan 4 winnende liefhebbers die
meedoen aan de tentoonstelling van de 4 vermelde clubs. De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen hij wil en dit zonder aan te
duiden. Op iedere tentoonstelling wordt het resultaat van zijn 5 beste dieren in ieder ras opgeteld. De enige voorwaarde is dat hij op
alle 4 tentoonstellingen exposeert met dezelfde rassen. Het ras met
de meeste punten telt voor de einduitslag.
1ste 50 €

2de 50 €

3de 50 €
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4de 50 €
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Sierduivenshow georganiseerd door
de Kempische
Pluimveevereniging Oostmalle in
De Notelaar,
Lierselei 15 te Oostmalle.
• Zaterdag 19 oktober van 14 tot 22
uur
• Zondag 20 oktober van 9 tot 17.30
uur
paulversmissen@telenet.be

Sierduivenshow georganiseerd door
De Rasduif in
het Cultureel Centrum, Kastanjestraat 7 te Houthalen.
• Zaterdag 2 november van 14 tot 17
uur
• Zondag 3 november van 10 tot 17
uur
mpunie@telenet.be
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Sierduivenshow georganiseerd door
De Prachtduif
in Den Donk, Kapelweg 52 te Turnhout (Zevendonk).
• Zaterdag 16 november van 16 tot
22 uur
• Zondag 17 november van 10 tot 17
uur
info@prachtduif.be

Sierduivenshow georganiseerd door
De Luxeduif
in het De Loods, Douaneplein te Mechelen.
• Zaterdag 7 december van 14.30 tot
20 uur
• Zondag 8 december van 9 tot 18
uur
koen.druyts@skynet.be
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5. Prijzen van de liefhebbers.
a. Voorzitter Yvan Kielich.
- 30 € voor de beste duif van de show ;
- 20 € voor de tweede beste duif van de show.
- 10 € voor de beste kaalbenige kleurduif (minstens 8 dieren
aanwezig).
b. Bestuurslid Rik Leeten.
- 10 € voor de beste eenkleurige brünner en minstens 8 dieren
aanwezig ;
10 € voor de beste bonte brünner en minstens 8 dieren
aanwezig ;
- 10 € voor de beste gebande brünner en minstens 8 dieren
aanwezig ;
- 10 € voor de beste brünner in de overige tekeningen en minstens 8 dieren aanwezig;
- 10 € voor de beste jonge Gentse kropper in om het even welke
kleurslag (minstens 8 jonge dieren aanwezig) ;
- 10 € voor de beste Belgische tuimelaar (minstens 8 dieren
aanwezig) ;
- 10 € voor de beste Basra wamduif (telkens dieren aanwezig);
- 10 € voor de beste romain (minstens 6 dieren aanwezig);
- 10 € voor de beste ronsenaar (minstens 8 dieren aanwezig);
- 10 € voor de beste Engelse nonduif.
c. Bergmans Frans, hoofdredacteur.
 10 € voor de beste raadsheer (minstens 8 raadsheren
 aanwezig) ;
- 10 € voor de beste kropper (minstens 8 dieren aanwezig van
dat ras en géén brünner of Gentse kropper) ;
- 10 € voor de beste king (minstens 8 dieren aanwezig)
- 10 € voor de beste lahore (minstens 8 dieren aanwezig).
d. Prijs Yves Neven. Bestuurslid. Telkens minstens 8 dieren aanwezig van het ras of kleurslag.
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- 10 € voor de beste oude Duitse modena schietti;
- 10 € voor de beste oude Duitse modena gazzi;
- 10 € voor de beste oude Duitse modena magnani;
- 10 € voor de beste Belgische tentoonstellingsreisduif.
e. Prijs Marcel Punie. Telkens minstens 8 dieren aanwezig.
- 10 € voor de beste Oud Oosterse meeuw ;
- 10 € voor de beste krulduif ;
- 10 € voor de beste Italiaanse meeuw ;
- 10 € voor de beste Luikse barbet;
f. Prijs Camille Paul, clublid.
- 10 € voor de beste chinese duif (minstens 8 dieren aanwezig) ;
- 10 € voor de beste voetbevederde kleurduif (minstens 8 dieren
aanwezig) ;
- 10 € voor de beste cauchois (minstens 8 dieren aanwezig)
g. Prijs wijlen Gustave Kielich.
- 10 € voor de beste satinet (minstens 8 dieren aanwezig) ;
 10 € voor de beste Vlaanderse smierel (minstens 8 dieren
 aanwezig);
- 10 € voor de beste Smalkaldener moorkop (minstens 8 dieren
aanwezig).
6. Iedere speciaalclub die haar clubtentoonstelling onderbrengt bij
De Rasduif krijgt 50 € indien zij met minstens 45 dieren aanwezig
is.
7. De Vlaamse Meeuwduivenclub brengt haar clubshow onder bij
De Rasduif en schenkt volgende prijzen voor haar leden en de leden
van de Meeuwenclub Nederland die in orde zijn met het lidgeld op
moment van de wedstrijd.
Een foto met vermelding “clubkampioen 2019” voor ieder meeuwduivenras indien minimum 4 dieren per ras zijn ingeschreven.
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Wisselprijs voor de beste middensnavelige
meeuw.
Iedere meeuwduif met 96 punten € 2,50 en iedere meeuwduif
met 97 punten € 5,00.

8. Clubshow

van de brünnerkroppers.

Wordt lid van onze speciaalclub en ontvang jaarlijks ons prachtig
meeuwenbulletin (i.s.m de meeuwduivenclub Nederland)
U kunt lid worden door € 10,00 over te schrijven op
IBAN rekeningnr.: BE83 6511 5694 6915
BIC: KEYTBEBB
Voorzitter: VAN DROOGENBROECK Lars – Opgeëistenstraat 48
9470 DENDERLEEUW 0477/48 20 71
2e voorzitter : VAN STEEN Sven – Berkenlaan 11
9150 KRUIBEKE 03/899 30 66

Secretaris : KERKHOFS Luc - Maastrichtersteenweg 234
3770 RIEMST  012/45.50.75
email: kerkhofs.honinx@gmail.com
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9. Jubileumshow van de Deutscher Modeneserclub Belgium.

10. Jubileumshow modenaclub. Voor de jubileumshow van de
Deutscher Modeneserclub Belgim geeft De Rasduif volgende
bijkomende prijzen:
- een aankoopbon van 10 € voor de fraaiste modenadoffer
jong in om het even welke kleur of tekening ;
 een aankoopbon van 10 € voor de fraaiste modenaduivin
jong en in om het even welke kleur of tekening.

De Deutscher Modeneserclub Belgium brengt haar jubileumshow
onder bij De Rasduif.
De club geeft een prijs voor de beste gazzi, de beste schietti en de
beste magnani. De prijzen worden uitgereikt op de clubdag.
Secretaris:
Goedele Van Durme
Massemsesteenweg 208
9230 Massemen.
Tel.: 0495108402
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Het bestuur ( K.M.) ‘DE RASDUIF’
Ere secretaris:
René America
Herkerstraat 3
3500 Hasselt Tel. 011/ 274969
Gsm: 0472/ 253800
Voorzitter:
Yvan Kielich
St.Truidensteenweg 123
3700 Tongeren
Gsm: 0475/ 430226
Mail: yvankielich@hotmail.com

Raadslid:
Rik Leeten
Geraard Mercatorlaan 40
3500 Hasselt
Tel: 011/ 222326
Mail: rik.leeten@skynet.be

stamnr.032

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

K.M. DE RASDUIF
===================
Gesticht in 1949
69ste JAARGANG

Raadslid:
Danny Caelen
De Hutten 25
2600 Genk

NR. 4 2019
SEPT.– OKT.
==========

Materiaalmeester:
Henri Dreesen
Romeinse Dijk 76
9310 Neerpeld
Tel: 011/ 649535

Onder voorzitter:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Oudsbergen
Tel: 011/ 793841
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be
Provinciale afgevaardigde
Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com

Materiaalmeester:
Jos Martens
Rubenslaan 8 bus 11
3590 Diepenbeek
Gsm: 0479/704364

TWEEMAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT

Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch
+ Jef Quintens

Redactie:
Frans Bergmans
Tel.: 011-728274

Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
E-mail: fr.bergmans@telenet.be

Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór 10 OKT.
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Secretariaat De Rasduif:
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
Rek. BE74 979-4280515-07

