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DE RASDUIF 

    Algemene 

      ledenvergadering. 
 

Beste sportvrienden, 

  

 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze      

         ALGEMENE LEDENVERGADERING.     

 Deze zal doorgaan in ons clublokaal “ONDER DE TOREN”  

 Landwaartslaan  BOXBERGHEIDE  Genk 

 

 vrijdag 27 jan. 2012 om 20.00uur 
 

Dagorde:  - welkom door de voorzitter; 

 - rondvraag 

                 - bespreking van de Cauchois door Gonda Grammet 

                 - nababbel 

 

Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op 

prijs gesteld. 

 

 Laat je zien als lid.  

     Zorg dat je er bij hoort! 
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Woordje van de 

 voorzitter 

                              Beste clubvriend en sympathisant, 

 

Van ganser harte wens ik U allen , uw gezinnen en uw naasten een 

schitterend 2012 toe !  

Vul zelf die 366 dagen in naar eigen persoonlijke wensen, overgoten 

met een sausje van goede gezondheid, liefde en kameraadschap !! 

 

Onze kameraadschap, vooral dit, leverde ons in november j.l. weer 

een schitterende tentoonstelling  op, inmiddels bijgeschreven op ons 

palmares. Dit is uw aller verdienste mannen, zonder onderscheid !! 

Waarvoor mijn hartelijke dank. Uw aller inzet gooide menig oog 

open , geloof me.  

Bij onze eerstvolgende vergadering op 27 januari aanstaande in het 

Kwint (Zonhoven) zullen we het ondermeer over gaan hebben en zal 

onze secretaris voorzeker de details aan jullie kunnen meedelen. 

Laat ons het jaar dan ook gezamenlijk inzetten met een goede bezet-

ting op onze eerste algemene vergadering met een aangename gast-

spreker. Breng ook maar een fokkersvriend mee . Eenieder is wel-

kom hé.  Jullie lezen het programma verderop in het blad…. 

Wat we echter vandaag al kunnen stellen is dat die vriendschap tus-

sen onze leden zich weeral ontpopte tot een ‘gouden’ samenwer-

king !! Is dit niet belangrijker dan al het materiële in de wereld ? 

Deze kameraadschap is onze ‘clubs’ rijkdom vrienden, geloof me.   

 

Ik hoop dat jullie ook een prettig eindejaar genoten en konden ge-

nieten van aangename kerstdagen.  

 

In deze periode moet ik steeds terugdenken aan het steeds wederke-

rende prachtige ‘heilige’ kerstverhaal. Ja watte… ‘heilig’… Bedacht 

je ook ooit dat het epicentrum van dit kerstverhaal eigenlijk wel een 

‘duif’ is (?), jawel hoor…een witte duif ( een rasduif ???) , en dit in 

combinatie met een arme timmerman en zijn lief !! 

De duif rotzooide wel met het lief van de brave timmerman, die 

meer begaan was met zijn vluchten. Onbevlekt was ze nog,- het lief 

bedoel ik dan-, de duif iets minder en het was voorzeker een doffer. 

Maar de timmerman liet gedijen’ en na onderdak gevonden te heb-

ben slaakte hij toch wel verrast bij de geboorte een ingetogen vloek-

je ‘Jesus Christ !’.  

 

Dus vrienden, de duif beheerst al sinds de jaartelling denk ik, steeds 

weer het eindejaar en een deel van ons aller leven, niet ? Ik wens 

jullie dus ook van ganser harte dat zij ook dit jaar productief kan 

tekeergaan op jullie hokken met een voorspoedig fokresultaat ! 

                    

Yvan   
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De Rasduif organiseert 

‘missverkiezing’ voor duiven. 

 
5 en .Op 5 en 6 november kon je in het Ontmoetingscentrum van 

Houthalen-Oost naar een tentoonstelling van De Rasduif uit Kermt. 

Voorzitter Ivan Kielich: “We zijn naar Houthalen-Oost gekomen 

omdat de zaal uiterst geschikt is voor het opstellen van de kooien.  

 

We hebben ook een goede band met de plaatselijke vereniging Het 

Scharrelhoen. Onze club bestaat al van 1946 en telt 40 leden. Ons 

doel is het in stand houden en verbeteren van de genetische materia-

len van de oorspronkelijke rotsduif. Hier staan 860 sierduiven opge-

steld die gekeurd worden. Je kunt het een ‘missverkiezing’ voor 

sierduiven noemen. De eerste prijs ging naar de Nederlandse helm-

duif van René Diels.” 

 

        Josee Govaers 
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  Wanneer u de hoofding ziet zoudt u gaan denken dat het 

een vervolgverhaal is maar gezien in nog geen enkel clubblaadje 

hierover een artikel verscheen is misschien toch de hoofding niet 

juist gekozen. 

  En toch, ik zou onze bestuursleden en ook vele van onze 

clubleden willen vervolgen omdat zij, hoe rad zij ook van tong zijn, 

toch de moet niet kunnen opbrengen om de pen even te nemen en 

een artikeltje te schrijven voor ons clubblaadje. U kunt zich niet 

voorstellen hoe moeilijk het is een clubblad in stand te houden wan-

neer er niet van verschillende kanten medewerking verleend wordt. 

  Ik hoor u de vraag al stellen: waarover moet ik schrij-

ven? Wij weten allemaal dat de meeste liefhebbers over vakboeken 

beschikken waar zij de standaard van hun gefokte rassen terug vin-

den maar in geen enkel boek zult u ervaringen terugvinden, welke 

ervaren fokkers hebben opgedaan. Meestal houden zij deze voor hun 

eigen omdat ze vrezen door de mededeling hiervan de loef te wor-

den afgestoken. Dat zou zo kunnen zijn wanneer er prijskampen aan 

verbonden zijn waar veel geld mee te verdien is. Doch wij zijn alle-

maal liefhebbers, die onze dieren houden voor onze “hobby” en 

waarom zouden wij dan onze vrienden liefhebbers niet onze ervarin-

gen mededelen. 

  Ik wil dan ook langs deze weg een oproep doen  tot u 

allen om een de moet te hebben om een klein artikeltje te schrijven 

voor ons clubblaadje, wat toch het bindmiddel is in grote mate van 

onze club. 

  Indien wij onze liefhebberij willen dienen dan geloof ik 

dat deze oproep hier op zijn plaats is. 
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Ik verwacht nu niet dat iedereen zich gaat aan ‘t schrijven zetten 

maar toch, hoe gering de inspanning is zij zal onze club sterken 

maar ook de liefhebberij dienen. Onze clubleden zullen u er zeker 

dankbaar voor zijn. 

  Afwachten wie weet! 

       René 

    ******************* 

 

Best vrienden dit is een oproep van onze Ere secretaris 

René America in het clubblaadje van Avicultus novem-

ber-december 1985. 

 

  Volgens mijn bescheidde mening is deze tekst 

nog altijd van toepassing. Heden ten dagen moet ik 

(Frans) ook worstelen om ons mooie clubboekje vol te 

krijgen met wat zinnige tekst. 

 

  Daarom de zelfde oproep in januari 2012. 
 

   GRAAG TEKSTEN! 
 

Vele groetjes en op hoop van zegen. 

 

Frans 
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…. Niet dom …. 

De meester deelde de rapporten uit,  

Hij kwam naar Jantje toe en zei : “Als je vader dit rapport leest krijg 

hij er vast grijze haren van”. 

Waarop Jantje antwoordde: “Nou daar zal hij blij mee zijn want hij 

is zo kaal als een bowlingbal”. 

 

…. Met mannen weet je nooit …. 

Een vrouw vraagt aan haar man :"Wat bewondert gij het meest aan 

mij ? 

Mijn innerlijke rust of mijn sexy lichaam ?" 

Zegt de man : "Uw gevoel voor humor". 

 

…. In het museum …. 

Een man en een vrouw lopen door het museum.  

Zegt de vrouw: “Marinus zo ‘n lelijke schilderij heb ik nog nooit 

gezien”! 

Zegt de man: “Margriet, zet je bril op en ga van die spiegel weg!!!” 

 

…. Mannen … begrijpen wie kan …. 

Waarom maken mannen zo moeilijk oogcontact ? 

Borsten hebben geen ogen. 

 

 
        Frans 
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DE  DUIVEN  VAN  MESOPOTAMIË  TOT  HEDEN. 

 

Mesopotamië het oude cultuurgebied tussen Eufraat en Tigris, is 

vermoedelijk de wieg van de duivenfok.  Het was het thuisland van 

de Sumeriërs.  Zij geloofden dat voor hun tijd, de mensen met de 

goden samenleefden.  Maar wegens de menselijke hebzucht trokken 

zij zich in de hemel terug.  Sindsdien leed het mensengeslacht onder 

ziekten, oorlogen en allerlei andere tegenspoed, zo geloofden zij.  

Om van de goden kwijtschelding van hun zonden te bekomen, 

bouwden de Sumeriërs de toren van Babylon.  Hun bedoeling was 

dat de spits tot in de hemel zou reiken. 

Gans boven in de toren was een tempel aangelegd.  In deze tempel 

huisden ook wilde rotsduiven.  Deze duiven vlogen zeer hoog en de 

priesters meenden dat deze duiven het kontact met de goden konden 

herstellen en zo de boodschappen van de mensen aan hen konden 

overbrengen.  Zo ontstond de mythe van de duif als heilige goden-

vogel. 

Na het einde van de babylonische tijden kwamen ettelijke volks-

stammen via Turkije en Tracië naar de Balkan.  Zij brachten ook de 

zogenaamde heilige duiven mee.  De Grieken en Romeinen noem-

den deze mensen later Illyriërs.  De Romeinen onderwierpen de Illy-

riërs in 9 na Christus.  Zij vonden daar toen de heilige duiven.  Toen 

al zouden sommigen van de, in kleur zeer mooie dieren, voorzien 

zijn van een kuif.  De Romeinen verspreidden deze duiven verder.  

En zelfs in een arabisch-spaans boekje uit 1350 worden rode en gele 

duiven met zwarte vleugels beschreven, die toen reeds aan de kusten 

van de Middellandse zee gehouden werden. 

 

       Illyrische- of vinkduiven. 

Edmund Zurth schrijft in zijn in 1962 verschenen boek “Die Welt 

der Tauben”: “In een reisbeschrijving van Paktorovic over het ha-

venleven van Cattaro (het huidige Kotor in Montenegro) uit het jaar 

1737 is te lezen dat, naast de wijn en olie ladende en granen lossen-

de zeilschepen, ook bruinrode duiven met zwartschemerende  
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vleugel- en staartveders opvielen.  Zij mengden zich tussen de ge-

wone duiven en pikten de granen op die overal verspreid lagen op 

de oever. 

Peter Kopeli, een Kroatische schrijver, schrijft in 1797, dat men in 

het gebied van Sinj tot aan de Cetinastroom (aan de middelste Adri-

atische kust) de oude Illyrische duiven op de boerenhoven tussen de 

andere neerhofdieren kon zien vliegen.  In de kloosters noemden 

men ze heilige duiven of  aartsengelduiven.  In Engeland, naar waar 

de duiven in 1839 via Gent werden uitgevoerd, noemt men ze nog 

steeds   “archangel”  (aartsengel).  De eerste  vinkduiven zijn rond 

1822 in Oostenrijk gesignaleerd. 

De Engelse archeoloog Arthur J. Evans was in 1884 in Kosovo in de 

stad Pec en stelde vast, dat het bevloeiingssysteem daar zeer fel ge-

leek op het Babylonische.  “In Pec vindt men ook nog de oude Illy-

rische herdershonden, ezels, buffels en kleine steppenpaarden. 

En de duivenliefhebbers houden er nog steeds de oude Illyrische 

heilige duiven” zo schreef hij. 

Het type van de vinkduif is steeds klein, slank en compact geweest. 

Zij staat daarmee veel dichter bij het tuimelaartype dan de overige 

kleurduiven.  Bij Servische hoogvliegers vindt men bijvoorbeeld 

ook exemplaren die een min of meer koperkleurig verenpak hebben. 

Men kan dus wel degelijk zeggen dat de vinkduif een zeer oud ras is 

en in de loop der eeuwen veel andere duivenrassen bloed van haar 

bekomen hebben.  Wanneer wij heden een rotsduif bekijken kan 

men nog grote overeenkomsten bespeuren, en dat na meer dan 7000 

jaar kweek en selectie. 

 

Josip Pekanovic.  Uit: “Die Rassetaube”.  Ausgabe 4/2011. 

 

Vertaling M. Punie. 
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TIP VOOR EEN BETERE  
CONDITIE EN GEZONDHEID  

VAN ONZE SIERDUIVEN 
 

Lookolie 
 

 

 

Look is een plant die al duizenden jaren bekend staat om haar uit-

zonderlijke, genezende eigenschappen. 

Look stimuleert de assimilatie van het voedsel en voorkomt storin-

gen in de spijsvertering. 

Look zorgt tevens voor een betere circulatie van het bloed, be-

schermt de ademhalingsorganen en heeft een wormwerende functie. 

Veel duivenliefhebbers doen regelmatig een teentje look in het 

drinkwater. Op deze manier look aan de duiven geven, is echter niet 

de beste omdat duiven slechts minimaal van de eigenschappen van 

look zullen genieten. 

Een van de meest bekende lookolie is de Natural-lookolie. Natural 

Granen, de specialist bij uitstek op gebied van de voeding voor dui-

ven, heeft dit probleem door diëtisten en veeartsen laten bestuderen 

en ook opgelost. 

Natural lookolie is samengesteld uit zuivere lookextracten en geraf-

fineerde sojaolie rijk aan linolzuur en linoleen. 

Natural Lookolie bevat tevens E-vitaminen, die een gunstige in-

vloed hebben op de vruchtbaarheid van de duiven en onmisbaar zijn 

voor de goede werking van het spier- en zenuwstelsel. 

 

Als sierduivenliefhebber meng ikzelf 2 à 3 keer per week Natural 

Lookolie met het dagelijks rantsoen graan (1 koffielepel lookolie 

per kilogram graan). Mijn Gentse kroppers zijn er ‘gek’ op.  Bij het 

betreden  van  het hok  ruiken ze  direct de lookgeur en gaan vervol- 
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gens tekeer als gekken… Met look er op wordt zelfs gerst graag ge-

geten. Er wordt ook vaak meer gegeten. Als je kroppers fokt, dien je 

dus op te letten dat de diertjes zich niet overeten. Optimaal (juiste 

hoeveelheid) voederen is hier dus zeker de boodschap. 

Tijdens de kweek meng ik 3-wekelijks dit lookrantsoen met Vitami-

nor biergist. Dit heeft een extra gunstig effect op de bevruchting 

maar nog meer op de spijsvertering dus geeft minder kans op darm-

infecties … 

 

Ook medicamenten in poedervorm dien ik via het graan + lookolie 

aan mijn duiven toe.  De hoeveelheid medicatie per liter water is 

vaak dezelfde als die op 1 kilogram graan. Voor de zekerheid raad-

pleeg je best je dierenarts om de juiste hoeveelheid te kennen. Het 

toedienen van medicatie via het voeder heeft wel veel meer effect 

omdat het trager en beter door het organisme wordt opgenomen. Als 

je via het water medicatie aan je dieren toedient, gaat er trouwens 

een veel groter deel via ontlasting verloren. 

 

Natural Lookolie is dus een uniek product dat onze duiven toe laat 

om op maximale wijze te genieten van de uitzonderlijke eigenschap-

pen van look. Probeer het uit, nee zeker doen! 

 

 

Gerrit Crommen 
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Het gelukkige jonge koppel. 
 

Yvan Kielich (56) uit Tongeren en Anita 

Jansen (46) uit Genk zijn officieel man en 

vrouw. Cupido sloeg vijf jaar geleden toe in 

een bioscoop. Anita werkt in de GB van Die-

penbeek. Yvan is hoofdgriffier bij de recht-

bank van Tongeren,maar momenteel is hij ge-

detacheerd naar Brus-

sel. Het koppel hoopt 

op “veel voorspoed 

voor iedereen die ons 

dierbaar is.” (diro) 

    

  Foto DiRo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al de vrienden van De 

Rasduif wensen u vele 

mooie en gelukkige 

jaren. 

  

Beste wensen 
voor het nieuwe 

jaar 2012  ! 
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Het bestuur ( K.M.)  ‘DE RASDUIF’   stamnr.032 

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 

 

Ondervoorzitter: 

Renaat  Crommen  

Laakstraat 7 

3582 Koersel 

Tel. 011/ 421375 

Mail: 

renaat.crommen@gmail.com 

 

Secretaris: 

Marcel  Punie 

Pollenusstraat 5 

3510 Kermt (Hasselt) 

Tel: 011/ 251236 

Mail: mpunie@telenet.be 

Ereleden: 

  +  Clement Vanderstraeten 

  +  Gust Vanzeer 

 

 

 

Raadslid: 

Yves Neven     

Ekkerputstraat 56 

3520 Zonhoven    011/ 821342 

Mail: neven.yves@gmail.com 

Afgev. Duivencommissie. 

 

Raadslid: 

Rik Leeten       

Geraard Mercatorlaan 40 

3500 Hasselt 

Tel: 011/ 222326   

Mail: rik.leeten@skynet.be 

Provinciale coördinator.   

 

Raadslid: 

Jan  Aerts  

Salviastraat 21 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

Tel: 011/ 793841 
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