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K.M. DE RASDUIF 

 Algemene 

          Ledenvergadering. 
 

     Beste sportvrienden, 

  

 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze    

  ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 
 Deze zal doorgaan in het “MARTENSHUYS” 

 Zonhoven-centrum. 

 VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 om 19 u 30. 
 

Dagorde:    - voorzittter aan het woord;  

  - eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie; 

  - rondvraag; 

  - Lars Van Droogenbroeck, specialist meeuwduivenfok-

    ker, komt de meeuwduifjes bespreken.  Iedere fokker 

    kan een koppeltje van zijn ras meebrengen.  

    Maar graag vooraf een berichtje aan de secretaris. 

  - Indien de tijd het toelaat: verslag tentoonstelling en 

    kasverslag. 

  - nababbel. 

 

 Iedereen, ook niet leden, welkom op de vergadering. 

 

     

   Laat je zien als lid.    

      Zorg dat je er bij hoort! 
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Woordje van de 

 voorzitter 

                           Beste clubber en sympathisant, 

 

Het tentoonstellingsseizoen draaide inmiddels zijn bladzijde om, zo 

ook het jaar 2019! 

Vrienden, mag ik jullie allen feliciteren met de behaalde diploma’s 

en bekers en jullie een nieuw sportief hoogtepunt wensen voor 

2020 !   

Naast de kleine tweelingspanda’s in pairi daisa en een girafje is ook 

al de paashaas aangekondigd. Reeds vroeg in het jaar is hij reeds 

overal te zien in de winkelvitrines. De kerstboom is nog niet ver-

brand (behalve in Australië) , maar reeds is zijn aantocht in zicht.  

 

Het tentoonstellingsseizoen zit er dus op en ieder maakt zich op 

voor aanvang van het fokseizoen. Her en der vernam ik al dat ik te 

laat kom met mijn aankondiging, want voor bepaalde sierduivenras-

sen,- de reisduiven niet te na gesproken natuurlijk-,  zijn de paartjes 

al enkele weken gevormd en liggen er al eerste jongen in het nest.  

In ieder geval wens ik jullie allen het beste en een kampioen toe ! 

Binnenin het boekje zullen jullie het programma terugvinden van 

onze eerstvolgende vergadering op 28 februari 2020 ! Ik hoop u 

daar allen aan te treffen en weet dat iedereen welkom is, ook gewo-

ne geïnteresseerden.  

Gezien deze vergadering ook een statutaire verplicht kader omvat, 

voeg ik nog een agendapunt toe. Bij deze worden jullie dus hiervan 

in kennis gesteld en uitgenodigd.  

Als belangrijk item in deze jaarlijkse verplichte vergadering moet 
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worden vermeld: dat penningmeester Marcel het kasverslag van on-

ze club ter goedkeuring en ontlasting zal voorleggen en dat 2 effec-

tieve leden zullen worden aangesteld als commissaris. dat er nie-

mand (her) verkiesbaar is dit jaar dat er steeds plaatsen vacant zijn 

binnen het bestuur. Geïnteresseerden mogen dit gewoon aankondi-

gen ter vergadering. De mandaten zijn bepaald voor de duur van 4 

jaar.  

Tot slot kijken we met  fierheid terug op de elf mooie voorbije jaren 

en laat ons eerlijk zijn,  onze progressieve gedachtegang van stich-

tingsjaar 2009, -alwaar Marcel de eerste steenlegger was van het 

nieuwe huisnummer 32 ( Avicultus werd de Rasduif)-, stelden we 

reeds dat verroesten en steevast vasthouden aan de verroeste ideeën 

geen vernieuwing in de weg mocht staan !  

Zo vrienden, we pakken het jaar 2020 met de hoorns en  nieuwe uit-

dagingen staan weer voor de deur. 

Maar samen zullen we er weer voor gaan en slagen !  

 

Eendracht maakt macht !    Yvan   

================================================ 

================================================ 
 

Tango van de korte snaveltjes.  (deel 2) 

De budapester.     Punie Marcel 

De liefhebbers die zich al eens verdiept hebben in de duivenlitera-

tuur die zullen wel al eens gelezen hebben dat de budapester in die 

goede oude tijd een 24 karaats vliegduifje was.  Het werd rond 1900 

nog gehouden als zuivere langvlieger.  Maar zoals de meeste dui-

venrassen voltrok zich ook bij deze duifjes stilaan  een enorme me-

tamorfose.  Van een gewoon langsnavelig vliegduifje werd het  

“omgecat” tot een kortsnavelig tentoonstellingsjuweeltje.  Ongetwij-

feld hebben vooraanstaande Hongaarse fokkers veel bijgedragen tot  



       —   5   —         —   5   —  

het ontstaan van deze kortsnavel, maar het diertje werd toch het 

sterkst veredeld door de Duitsers.  In de vijftiger jaren was het nog  

steeds een gedrongen duifje, maar tegenwoordig is het een zuivere 

ballerina geworden.  Een lange sierlijke hals en lange beentjes en zo 

mogelijk nog op de toppen van de teentjes lopend.  Maar het meest 

markant bij de budapester is de kop.  Een hoog voorhoofd, maar het 

achterhoofd is nog hoger en steekt met een knobbel boven het voor-

hoofd uit.  De kop moet zo breed zijn als hij lang is en vertoont in 

het midden een kuiltje.  De uitspringende ogen hebben een heldere 

iris die blauwgrauw gepunctueerd is en zijn omgeven door brede 

oogranden.  De oogkassen moeten zo veel mogelijk parallel zijn.  

Een horizontaal ingestoken bonensnavel voltooit het geheel.  Oor-

spronkelijk alleen voorkomend in ooievaar, komen zij nu in diverse 

kleuren- en tekeningvariëteiten voor.  De ooievaarkleuren kwamen 

het meest voor in Pest op de linkeroever van de Donau.  De blau-

wen, de tweede oudste kleurslag, is ontstaan in Buda en Ob-Buda op 

de rechteroever van de Donau. 

De fok van de budapester is niet zo eenvoudig.  Zoals alle kortsna-

vels heeft hij pleegouders nodig, fijnkorrelig duivenvoer en vergt 

een flinke dosis oplettendheid van de fokker.  Maar de voldoening 

om zo een mooi en gracieus duifje te kunnen kweken is enorm.  Hij 

is de “Dom Perignon” in de duivenwereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Budapester blauw.                                 Budapester zwart.   
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Budapester ooievaar.  H Wasinsky. 
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  Budaupester rood gansel.                      Budapester gansel                           
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Budapester zwart gansel,                Budapester wit.  Ruud Otenhof 
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                   Budapester eenkleurig rood 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                           Kopstudie van een Budapester ooievaar. 
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 Doorbraak in de medische begeleiding 

van sportduiven 
Dierenarts Ruben Lanckriet schreef een grondig en gefundeerd arti-

kel over de medische doorbraak betreffende het Rota virus en het 

onlangs geregistreerde vaccin.  

 

Het ROTA virus en zijn rol als primaire oorzaak van jonge duiven 

ziekte. 

Al jaren kennen duivenliefhebbers het fenomeen van braken, diar-

ree en sterven van jonge duiven. Een alerte liefhebber ziet het dik-

wijls al aankomen als de jonge duiven na het trainen plots minder 

goed binnenkomen, of als er één of enkele duiven niet of slechts 

aarzelend naar de voederbak lopen. Dikwijls zullen deze duiven 

kropretentie vertonen of in de volksmond “water in de krop” m.a.w. 

er ontstaat een stilstand in de werking van het maag-darm stelsel. 

Dit gaat dikwijls gepaard met braken en na een korte tijd kunnen de 

duiven slechte mest gaan vertonen die groen kan kleuren.  omdat de 

duiven niet meer eten. Al heel snel kunnen er soms gelige pigmen-

ten in de urine zichtbaar worden wat op een ernstig leverprobleem 

wijst. Heel dikwijls blijkt er bij lijkschouwing een ernstige lever-

schade te zijn opgetreden. Een snel ingrijpen met antibiotica, anti-

parasitaire middelen tegen meestal trichomonas of hexamita en le-

verondersteunende producten kunnen er voor zorgen dat de ziekte 

minder ernstig verloopt of sneller de jonge duiven afdeling verlaat. 

Dit duidt erop dat er dikwijls een bacteriële en/of parasitaire com-

ponent met de jonge duiven ziekte te maken kan hebben, maar toch 

was dit syndroom nooit een eenduidig verhaal. In het verleden werd 

het adeno virus als primaire oorzaak aangeduid door onderzoeken 

en autopsieresultaten uit de jaren ’90, maar de laatste jaren wordt 

bij lijkschouwingen van duiven gestorven aan dit syndroom slechts 

sporadisch dit virus nog aangetroffen. Bovendien slaagde men er 
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niet in om via een besmetting met adeno virus of andere kandidaat-

ziekteverwekkers experimenteel dezelfde symptomen te veroorza-

ken bij duiven. Het werd al jaren in internationale academische krin-

gen vermoed dat het adeno virus de primaire oorzaak niet kon zijn of 

toch niet meer indien dit vroeger wel het geval zou geweest zijn (de 

zogenaamde adeno type I en type II). Daarom werd en wordt de 

ziekte de laatste decennia meer algemeen als “young pigeon disease 

syndrome” of YPDS beschreven. Toch wordt in onze streken de 

ziekte in de volksmond wel nog “adeno” genoemd door wat vroeger 

dikwijls als adeno-coli syndroom werd omschreven. Naast (heel 

sporadisch) adeno werd er bij lijkschouwing van dergelijke duiven 

soms vooral de virussen herpes en circo aangetroffen, soms pa-

ramyxovirus; en regelmatig bacteriën als E. coli (waarvoor de be-

handeling met antibiotica dan dient) en parasieten als trichomonas of 

zeldzamer hexamita. Maar geen enkele van de bovenstaande ziekte-

kiemen werd altijd aangetroffen, integendeel, regelmatig werd geen 

enkele van deze ziekteverwekkers aangetroffen. E. coli is bovendien 

een normale (dikke) darm bewoner wat dus wil zeggen dat het hele-

maal niets betekent als men deze bacterie in de dikke darm terug-

vindt. Als deze E. coli bacterie gevonden werd op een andere plaats 

dan de dikke darm, deed men dikwijls de eigenaardige vaststelling 

dat de bacteriestammen die aangetroffen werden bij de duiven met 

de ergste symptomen weinig of geen pathogene kenmerken vertoon-

den als men het DNA van de bacterie typeerde; maar dat ze wel in 

het duodenum (begin van de dunne darm) werden gevonden, een 

plaats waar ze normaal dus niet zitten. 

 

Dit alles duidde er volgens academici op dat de primaire oorzaak 

van deze aandoening gewoonweg nog onbekend was en dat alle bo-

venstaande entiteiten slechts secundaire ziekteverwekkers zijn die 

profiteren van de situatie om de ziekte te verergeren of te complice-

ren. Daarom gingen verdienstelijke onderzoekers en dierenartsen 

o.a. onder impuls van Dr. Elisabeth Peus (Duitsland) naar andere 

mogelijke oorzaken op zoek. 
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Ondertussen was er in 2016 in Australië een nieuwe ziekte uitgebro-

ken met veel sterfte zowel bij oude als bij jonge duiven. De sympto-

men van deze aandoening leken heel erg op wat wij in Europa al 

jaren kenden, alleen met dit verschil dat er hier ook veel oude dui-

ven aangetast werden, iets wat wij hier niet vaststellen (in de jaren 

’90 bij het opkomen van de aandoening wel). Na veel diagnostische 

onderzoeken en het uitsluiten van adeno, PMV, herpes, etc onder de 

verdienstelijke impuls van o.a. dierenarts Colin Walker kon men 

vaststellen dat de veroorzaker van deze “nieuwe” ziekte een nog 

nooit beschreven Rota virus type A bleek. Omdat de diagnostiek in 

Victoria gebeurd was, werd dit virus tot het Victorian pigeon virus 

omgedoopt.  Door de waarschuwingen vanuit Australië besliste bijv. 

het FCI om duiven vanuit Australië te weren voor de FCI one loft 

races, iets dat de Million Dollar Race in Zuid-Afrika in 2017 reeds 

zelf beslist had. Onder impuls van o.a. deze bevindingen gingen on-

derzoekers in Europa zoals viroloog Dr. Rubbenstroth (van het Frie-

drich Loeffler Instituut, voorheen projectleider aan de Universiteit 

van Freiburg) in de YPDS gevallen gaan screenen naar Rota virus 

varianten. De resultaten begonnen al snel duidelijk te maken dat Ro-

ta virussen - gelijkaardig aan het Victoria virus – in alle diagnos-

tisch materiaal afkomstig van jonge duiven met symptomen voor-

kwamen én dat deze in grotere hoeveelheden gevonden werden als 

de symptomen erger waren. De varianten van de virussen geleken in 

bepaalde mate op het Victoria virus maar waren niet helemaal het-

zelfde. Als er dan werd gekeken in het bewaarde diagnostisch mate-

riaal van jaren daarvoor, kwam men tot dezelfde conclusie. In bijna 

alle bewaarde materiaal van de typische jonge duiven ziekte YPDS 

vond men in hogere mate deze Rota virus varianten terug en dit tot 

zover men kon terug gaan nl. vanaf het jaar 2000. Wat er wel opviel, 

was dat er soms om de zoveel jaar een nieuwere variant van het vi-

rus opduikt die dan meer slachtoffers kan maken. Bovendien kon 

men precies dezelfde symptomen ook experimenteel induceren door 

besmetting van jonge duiven met dit virus, sluitend bewijs dat er een 

primaire oorzaak gevonden is! Als men dit alles goed bekijkt, lijkt 
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het er sterk op dat dit bovendien helemaal geen ‘nieuwe’ ziekte is 

zoals door verschillende media of dierenartsen logischerwijs werd 

geopperd. De onderzoekers vermoeden dat dit al altijd de primaire 

oorzaak van het jonge duiven ziekte syndroom geweest is, en ik deel 

dit vermoeden. Er werd voorheen gewoonweg niet of niet nauwge-

zet naar gezocht! Dat wil ook niet zeggen dat de complicerende 

ziekteverwekkers daarom moeten verwaarloosd of genegeerd wor-

den. 

Daarom zou het best wel eens kunnen dat het Australische virus ei-

genlijk oorspronkelijk een europese origine heeft. Hoe verklaren we 

dan het fenomeen van oude duiven die ziek werden en stierven in 

Australië? Dit lijkt tamelijk logisch een zoveelste geval van een 

ziekteverwekker die voorheen nog niet in een dierenpopulatie van 

Australië aanwezig was en dus volledig gevoelige duiven kon aan-

tasten, met als gevolg dat ook de oude duiven ziek werden. In Euro-

pa komen de virussen in de volledige populatie voor waardoor de 

oude duiven immuniteit hebben en dus niet meer klinisch ziek wor-

den. Toch zijn ook oude duiven hoogstwaarschijnlijk regelmatig 

opnieuw eens besmet met het virus wat dan meestal subklinisch zal 

verlopen zonder duidelijke symptomen. Dit werkt dan als het ware 

als een soort van boost vaccinatie. 

Rota virussen staan al lang bij mens en dier bekend om heel erge 

maag-darm problemen te kunnen veroorzaken. Het lijkt in retrospect 

dan ook niet zo onlogisch dat een dergelijk virus ook bij duiven en 

vogels zo’n ziektebeeld kan geven. Vanaf eind 2017 heeft een erge-

re nieuwe Rota virus variant flink huisgehouden in onze streken met 

heel wat sterftes van jonge duiven, de ergste pieken kwamen uiter-

aard voor vanaf maart tot juni 2018 en vorig voorjaar 2019. Telkens 

wordt er bij de typische symptomen (kropstase, braken, grote lever-

schade bij jonge duiven) bij lijkschouwing veel Rotavirus in de le-

ver aangetroffen. Slechts sinds 2019 begonnen diagnostische labo’s 

onder impuls van enkele dierenartsen routinetesten aan te bieden om 

Rota op te sporen in organen of mest van duiven. 

Het grote voordeel en voor duivenliefhebbers belangrijkste gevolg  
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van al deze bevindingen, is dat er relatief makkelijk vaccinatie mo-

gelijk is voor dit Rota virus. In 2018 en vooral vorig jaar werd er 

begonnen met vaccinproducties, zowel autovaccins (vaccin alleen 

voor een kolonie) als vaccins voor commercialisatie. Voor mij als 

practiserend dierenarts zijn de resultaten van deze vaccinaties nog 

het voornaamste bewijs van deze doorbraak in medische begeleiding 

van onze sportduiven. Er is een heel duidelijke bescherming tegen 

deze ziekte vastgesteld met weinig of geen sterftes meer na enting 

met deze vaccins. Mijn persoonlijke indruk is dat het ongeveer 14 

dagen duurt vooraleer na vaccinatie de bescherming optimaal is 

d.w.z. de ziekte kan tot 2 weken na vaccinatie nog toeslaan. Maar 

logischerwijs hoe langer de duiven al gevaccineerd zijn, hoe groter 

de kans dat de duiven niet meer sterven, en dit geeft de praktijk ook 

duidelijk aan. Er is een verschil te merken in ergheid van de ziekte 

als de duiven 2 dagen na de enting ziek worden of 10 dagen na de 

enting. Enkele collega-dierenartsen geven bovendien aan succes te 

hebben gehad met noodvaccinaties m.a.w. vaccineren tijdens de 

ziekte om te trachten de ziekte sneller onder controle te hebben. Pre-

ventie is evenwel altijd beter, me dunkt. In elk geval is het sterk aan 

te raden om de jonge duiven tijdig preventief te vaccineren zeker als 

men de voorbije jaren veel zieke en dode duiven gehad heeft. Op 

zich is er uiteraard nog niet veel ervaring welke vaccinatieschema’s 

de beste bescherming zouden kunnen geven. Men moet waarschijn-

lijk rekening houden enerzijds met maternale immuniteit 

(antistoffen van de moeder via het ei) en anderzijds op tijd zijn om 

mogelijke besmetting voor te zijn. Waarschijnlijk zou 4 weken ou-

derdom te jong kunnen zijn voor efficiënte vaccinatie wegens nog 

teveel immuniteit via de moeder tenzij men dan bijv. 2 of 3 keer 

vaccineert met enkele weken tussen. Vanaf 6-8 weken zou een idea-

le leeftijd kunnen zijn. Uiteraard zijn de onderzoeken hierrond volop 

bezig. Raadpleeg uw dierenarts voor verder advies en hulp. 

Wij wensen de vele collega’s en onderzoekers die betrokken waren 

hierbij uitgebreid te bedanken voor al hun inspanningen bij het uit-

vorsen en het zorgen voor wat toch als een echte doorbraak kan ge-
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noemd worden in de medische opvolging van onze geliefde reisdui-

ven. 

 

Bronnen: 
Identification of a novel clade of group A rotaviruses in fatally dis-

eased domestic pigeons in Europe. Rubbenstroth et al (Transbound 

Emerg Dis. 2019) 

A novel group A rotavirus associated with acute illness and hepatic 

necrosis in pigeons (Columba livia), in Australia. McCowan et al 

(PLoS One. 2018) 

Rotavirus A Associated with Clinical Disease and Hepatic Necrosis 

in California Pigeons (Columba livia domestica). Blakey et al 

(Avian Diseases 2019) 
 
Peter Paridaen 
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