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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 30 maart. 2012 om 20.00uur
Dagorde: - welkom door de voorzitter;
- rondvraag
- stand van zaken i.v.m. tentoonstelling. Kasverslag.
- de meeuwduiven door Luc Kerkhofs. Fotomontage van
de hand van Dick Hamer
- nababbel

Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

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

Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt

Laat je zien als lid.
Zorg dat je er bij hoort!
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Woordje van de
voorzitter
Beste clubber en sympatisant,
Het T.T. seizoen is ten einde en ik hoop dat jullie voldaan zijn met
de behaalde resultaten.
Ik kon waarnemen dat velen onder ons, lees allen, prachtige trofeetjes hebben verzameld die waarschijnlijk thans de woonkamers
sieren al dan niet tot ergernis van de partners.
De verscheidenheid in jullie keuze van gekozen tentoonstellingen
heeft me ook aangenaam verrast. Jullie weten ook stuk voor stuk dat
men niet overal tegelijk kan inschrijven en dat afspraken hieromtrent noodzakelijk zijn om de aanwezigheid van onze club te verzekeren op diverse locaties. We worden dus echt wel sociaal communicatief ! Belangrijk is het dus ons op zoveel mogelijk plaatsen te
laten zien om ook hen terug te zien bij onze eigen organisaties. ( zie
catalogus…)
Een serieuze winterse veertiendaagse hebben onze dieren inmiddels
getrotseerd en ik hoop dat degenen die toen al volop in de kweek
zaten, in deze periode niet te veel windeieren hebben geraapt..
Thans staat de lente voor de deur ! Men voelt het nu al aan. Samen
met het opkrikken van ons eigen moraal koeren de diertjes naarstig
mee. Love is in the air !! De dieren zijn waarschijnlijk al gekoppeld
naar ieders scenario met een ideaalbeeld indachtig en zijn de zwaarste veldslagen in het hok ter bemachtiging van een gunstige broederbak reeds geleden, dus nu maar afwachten en hopen. Bij bepaalde
rassen mocht ik ‘inside’ vernemen dat er al heel wat jongen ‘blauw’
werden geringd. ( n.v.d.r. letterlijk blauw, zonder speculatie !)
Ik wens u allen een productief fokseizoen toe met vele, vooral gezonde, jongen !
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Met verenigde moed vatten we eerder het nieuwe kalenderjaar aan
met een fijne vergadering. De afwezigen hadden weeral pech. Het
was een aangename en leerrijke vergadering en er dient geconcludeerd dat de nababbel ‘onder de toren’ toch blijkbaar een ding is
waar de liefhebbers naar uitkijken. Trouwens per zelfder vergadering werd gestemd dat de algemene ledenvergaderingen zullen blijven doorgaan ‘onder de toren’ te Boxbergheide, dit enerzijds om
financiële reden, maar anderzijds ook vooral ter bewaring van het
nakaarten, die in het niets verdwijnt in enig erkende horecazaak.
NIEUWS van 19.00 uur: ( zie ook teletekst)
WITTE ROOK waargenomen in PROVINCIEHUIS !!
U wist allen reeds dat onze erevoorzitter Rik Leeten meer dan één
jaar geleden unaniem door Limburg werd verkozen tot provinciaal
coördinator (vervanging provinciaal bestuur in nieuw kader
VIVFN). Het was echter zo dat Rik over deze tijdspanne tevergeefs
op zoek is/was naar een geschikt kandidaat-secretaris. Enkele opties
werden inmiddels getoetst, doch om één of ander reden sprongen
deze af, waardoor Rik tot op heden alleen in de kou bleef staan.
Mede gelet op de dringende noodzaak van de invulling van deze
belangrijke betrekking, mede gezien haar belangrijkheid voor de
sport binnen onze provincie, juichen we onze eigenste Yves toe, die
zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen in het belang van ons
allen en zijn kandidatuur thans heeft geformaliseerd. Proficiat en
bedankt Yves !!!
Rik en Yves, we schenken u het volste vertrouwen en steunen jullie
deze cruciale taak binnen het Vlaams Verbond te verwezenlijken!!
En Rik, ik weet zeker dat je een fantastisch luitenant hebt gesabeld
en dat je er zeker rekening zult moeten mee houden !!
Alvast gasten, bedankt voor de eer waarin we delen !!!! Veel succes
beiden !!!
Yvan
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Wij vernamen het overlijden van onze vriend .

Hubert Hoen

Wist je dat?

Echtgenoot van

Onze Rik Leeten,
gepensioneerde
hoofdinspecteur van
politiezone Hasselt,
een mooie collectie
politiekepies heeft
verzameld.
Ze zullen samen met
de collectie van zijn
vriend tentoongesteld worden in het
politiehuis van SintTruiden.

Anne-Marie Lamers
Geboren te Wijlre ( NL) op 30 sept.1947
Overleden in het St.-Franciskusziekenhuis
te Heusden-Zolder op 25 januari 2012.
Met oprechte deelneming aan de ganse
familie Hoen en Lamers.
Woorden schieten tekort om ons
leedwezen uit te drukken.

De strijd is gestreden
jouw pijn is voorbij.
Wij probeerde te helpen
maar stonden er machteloos bij.
Je vechtlust was enorm.
Je werd alleen zo moe.
In onze harten nemen wij je overal mee
naartoe.

JoFoto
================================================
================================================
Op de nationale waren 3 leden van de Rasduif aanwezig en ze behaalden mooie uitslagen: Gerrit Crommen behaalde ‘beste kropper
Belgisch ras’ en Luc Kerkhofs ‘beste meeuwduif buitenlands ras’.
Cleynen Armont beste Raadsheer.

Een dikke
proficiat!

De vrienden van De Rasduif
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25 Jaar Vlaamse Meeuwduivenclub
Vele duivenliefhebbers hebben nood aan specifieke informatie betreffende hun geliefde
rassen. Deze informatie wordt eveneens verstrekt via de talloze regionale verenigingen
die ons land rijk is, maar als deze fokkers
zich willen verdiepen in een welbepaald ras
of zich internationaal wensen te manifesteren
sluiten ze best aan bij een speciaalclub. Deze
clubs bestaan in onze buurlanden bijna voor alle rassen maar in ons
land is dit niet zo vanzelfsprekend. Deze noodzaak leidde in 1986
tot de oprichting van de Belgische vereniging voor Oosterse
meeuwen. Onder impuls van
wijlen de heer Jos Michielsen als
voorzitter en de heer Erwin Vercammen als secretaris werden
een tiental fokkers verenigd.
Gebrek aan fokkers van voorErwin Vercammen tijdens onze
melde rassen had al vrij vlug
Clubshow
in 1988 bij “Het Limschaalvergroting tot gevolg.
burgs
Erf” te Hasselt
Eerst werd onze vereniging uitgebreid naar alle kortsnavelige
en vervolgens in 1992 naar alle meeuwduivenrassen en naar analogie van de opsplitsing van onze landsbond(V.I.V.F.N. en A.I.W.)
werd in 2004 gekozen voor onze huidige benaming : Vlaamse
Meeuwduivenclub.
De keuze voor een Vlaamse speciaalclub ontstond uit praktische
— 7 —

overwegingen. Onze speciaalclub heeft sinds 2002 een samenwerkingsakkoord met de Nederlandse Meeuwenclub. Dit akkoord
wordt bekrachtigd door de publicatie van een gemeenschappelijk
jaarlijks clubblad;
Het Meeuwenbulletin.
Dit blad bevat een schat aan informatie betreffende clubrassen, clubtentoonstellingen, ledenlijsten enz…
Een waar verzamelobject
voor de echte meeuwduiven fokker en andere gemotiveerde duivenliefhebbers. Een “Belgische” speciaalclub is aan haar leden
(moreel) verplicht de correspondentie te voeren in beide landstalen.
Zulk een blad uitbrengen in beide landstalen is financieel onhaalbaar en onbegonnen werk voor hobbyisten!
Het hoogtepunt van onze vereniging is onze jaarlijkse clubshow.
Deze wordt jaarlijks ondergebracht bij een plaatselijke vereniging.
Onze club verdeeld geen fokkerskaarten. Zo zullen wij lokale verenigingen geen leden afsnoepen. Deze verenigingen geven immers
de noodzakelijke zuurstof aan onze liefhebberij zonder deze plaatselijke verenigingen is het voor een speciaalclub onmogelijk te overleven. Wie neemt anders nog initiatieven voor het organiseren van
shows en andere grote evenementen ! Een goede wisselwerking tussen regionale verenigingen en specialclubs draagt immers bij tot het
welslagen van een show.
Andere hoogtepunten gedurende de afgelopen 25 jaar was de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Meeuwenclub in
1989 te Antwerpen en in 2005 te Houthalen. Deze laatste bijeenkomst werd overigens uitvoerig toegelicht in Het Vlaams Neerhof
van 06/2006.
Ook draagt onze vereniging haar steentje bij om de bestaande standaarden te moderniseren en/of te verbeteren. Bij het opstellen van
de nieuwe standaard van de Vlaanderse smierel en Gentse meeuw
werd op onze club een beroep gedaan en ook internationaal zorgen
we voor de nodige input om de bestaande standaarden van de
kortsnavelige meeuwen aan te passen. Deze vallen immers onder de
bevoegdheid van de Europese Meeuwenclub, waarbij de Vlaamse
Meeuwduivenclub aangesloten is.
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Thans doet de Oud Oosterse meeuw zijn opmars in Europa en hebben wij het verzoek gekregen om dit ras op onze shows te laten erkennen.
De naam Oud Oosterse Meeuw verscheen voor het eerst in een rasartikel in Geflügel Börse 8/2002. Zoals ook al te lezen was in het
Oostenrijkse Klein-dier-magazine, is deze duif feitelijk niet zo jong
en niet zo ‘nieuw’ als ras. Het woord ‘Oud’ in de naam geeft al aan
dat het hier gaat om een originele vorm van een ras, wat hier al tientallen jaren en bij veel fokkers bekend is, namelijk de (Moderne)
Oosterse meeuw. De oorsprong moet gezocht worden in het oude
Turkije. Het werd in het Ottomaanse rijk gekweekt voor de Ottomaanse Sultan. Het ras is daar bekend onder de naam Hünkari, wat
vogel van de sultan betekent. Zoals bij vele duivenrassen vond er in
de loop der tijden ook bij de Oosterse Meeuw een proces van veranderingen plaats. Dit proces gebeurde in de diverse landstreken van
de wereld. Bij de veranderingen in de
raseigenschappen waren er duiven met een type tussen de
Oude en Moderne
Oosterse Meeuw. Deze aanpassingen begon men
het eerst te zien buiten Anatolië, de
bakermat van dit
ras, en dan vooral in Midden en
West Europa en in
de USA. Het duurde echter
wel 150 jaar
voordat ze geperfectioneerd
waren in het
type van de hedendaagse
Oosterse
Meeuw met zijn verfijnde
schoonheid, maar inde r
-daad ook extreme
kenmerken.
Oostelijk van
het
voormalige ‘IJzeren Gordijn’
bleef echter de onver-anderde, pure
vorm bestaan. De
erkenning van het ‘nieuwe/
oude’ type was dan ook volledig terecht.
Links: een blauw witband satinet

Rechts: een zwartgezoomde satinet
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Zeer veel interesse
Na de eerste verschijningen in Midden Europa en de artikelen in de
vakbladen volgden moedige pogingen om het ras bekendheid te geven aan een groter publiek d.m.v. tentoonstellingen en duivenmarkten. Sindsdien is de belangstelling voor de Oud-Oosterse Meeuw
enorm toegenomen. De in het Westen zo radicaal veranderde Oosterse Meeuwen waren vanwege de exotische kleuren en zeer vertrouwelijke aard altijd zeer in trek bij de duivenliefhebbers. Ondanks dat is er maar een kleine kern van bevlogen fokkers die door
de jaren heen trouw blijven aan het ras. Vooral het tijdrovende broeden met voedsterduiven, die bij dit ras noodzakelijk zijn, is een reden dat er niet meer fokkers bijkomen. Juist op dit punt geeft de
Oud-Oosterse Meeuw geen problemen.
Ze hebben een middelgrote snavel en de fokkerij gaat wat dit betreft
geheel zonder problemen; ze brengen hun jongen perfect groot en
hebben een natuurlijke, vitale constitutie. Ze kunnen dan ook gerust
aanbevolen worden aan beginners of aan jeugdige fokkers, zonder
de angst dat de fokresultaten zo matig of slecht zijn dat ze meteen
weer afhaken.

Links: Volledig onveranderde (pure) Oud-Oosterse
Meeuwen blauw en verdund blauw witgeband op een
dierenmarkt in Virovitica, Kroatië, in febuari 2009.
Rechts : Bruin geschubde satinet op de duivenmarkt van
Izmir in augustus 2003
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De Oud-Oosterse Meeuw in Detail
Het algemeen voorkomen van de Oud-Oosterse Meeuw is dat van
een elegante duif, iets opgericht van houding en vrij kort tonend,
maar dan vooral als het dier in actie is; de lijn van het oog tot de poten is dan vrijwel vertikaal. Ze moeten, in vergelijk met hun
‘moderne’ neef, echt klein en fijn overkomen. Verder zijn natuurlijk
de koponderdelen, inclusief de snavel en ogen, van doorslaggevend
belang voor de identiteit van het nieuwe ras. De snavel kunnen we
omschrijven als krap middellang en, anders dan bij de Oosterse
Meeuw, een lichte hoek vormend met het voorhoofd. De gewelfde
bovenlijn van de kop loopt zonder onderbreking door tot in de puntkap. De grote, donkere en expressieve ogen zijn rondom maar spaarzaam bevederd. De ogen hebben brede, lichtgekleurde en onbevederde oogranden. Zoals vele ‘Meeuwen’, hebben ook onze mooie
Oud-Oosterse Meeuwen een duidelijke keelwam en een goed ontwikkelde jabot; dat is een langwerpige veerkrans onder de snavel
vooraan de hals.
De meeste raseigenschappen liggen inmiddels al goed vast in de
fokstammen; anderen hebben nog wat aandacht nodig en moeten in
de praktijk op bredere basis verder vastgelegd worden. Aangaande
staart, poten en bevedering zijn er zelden problemen. In tegenstelling met de correcte vorm van de kop, die tot op zekere hoogte
nog wat aandacht van de fokkers vereist. De juiste hoek tussen de
snavel en de koplijn is iets wat slechts met veel geduld bereikt zal
worden en de fokkers nog wel een tijd bezig zal houden. Eerlijk gezegd zijn er nog maar weinig duiven die dit onderdeel tot in de perfectie laten zien.
De reden hiervoor is, dat veel van de Oud-Oosterse Meeuwen voor
een deel het product waren van kruisingen met de Oosterse Meeuw.
Absoluut raszuivere Oud-Oosterse Meeuwen waren moeilijk te verkrijgen toen de fokkers met dit ras aan de slag gingen.
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Veel gestelde vraag
Zoals u in de standaard kunt zien, zijn de kleurslagen voor onze Oud
-Oosterse Meeuwen verdeeld in twee brede categorieën. Dat zijn in
de eerste plaats de Satinetten met spiegelstaart en dan de Satinetten
met gezoomde staart. Ik heb gemerkt dat het voor veel fokkers (en
soms ook voor de keurmeester) niet geheel duidelijk is volgens welk
genetisch criterium deze verdeling bij de Oosterse Meeuwen gemaakt is. Het antwoord is echter verbazend simpel. De gezoomde
Meeuw heeft altijd de spread factor voor kleur. Bij de Spiegelstaart
ontbreekt dit gen echter. Het is dan duidelijk dat bijv. een blauwwitgeschubde Oosterse Meeuw – dus een duif zonder de spread factor - vanzelfsprekend een spiegelstaart heeft. Zou de spread factor
voor kleur daar bij komen, dan zou de kleurslag ‘zwartgezoomd’
ontstaan, die, zoals de naam al zegt, een gezoomde staart laat zien.
Deze formulering, “zoals de naam al zegt”, is alleen van toepassing
op de speciale terminologie voor de Oosterse Meeuw, dat op een
enkele uitzondering na het enige ras is waar de vraagstelling: “met
of zonder spiegelstaart” van toepassing is.
Traditionele namen
In de Standaard omschrijving van de Oud-Oosterse Meeuw staan
alleen de genetisch correcte kleurbenamingen vermeld. De benamingen die tientallen jaren een traditie waren, zijn opzettelijk weggelaten. In de herziene ‘EE’ Standaard voor de Oosterse Meeuw waren
deze kleurslagen ook weggelaten. Onder druk echter van de Europese Meeuwen Club (voor kortsnavelige meeuwen) werden in de
laatste herziening deze kleurrijke benamingen achter de genetisch
correcte benaming tussen haakjes weer toegevoegd!
( ”Bluette” voor de blauw-witgebande, “Silverette” voor de bruinwitgebande, “Sulfurette” voor de kaki zilvergeschubde en
“Brunette” voor de bruin geschubde meeuw).
Natuurlijk is het van belang dat de fokker de genetische achtergrond
van de kleurslagen kent, maar dat bereikt men niet perse met een
genetisch correcte naam voor de kleurslag, voor zover dat al mogelijk is, maar door zich verder te verdiepen in de duivengenetica. De
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vaak geopperde bewering dat onze oude duivenrassen een belangrijk
erfgoed en cultuurgoed der mensheid zijn, verliest snel zijn waarde
als dit enkel gericht is op de duif zelf. In deze context zijn de doorgegeven tradities in onze hobby het belangrijkst. Slechts dat wat wij
mensen met onze hoofden en handen van onze hobby maken, kan
als cultuurgoed aangeduid worden – daarbij behoren ongetwijfeld
ook de vele kleurslagen van de Oosterse Meeuw die generaties lang
zijn doorgegeven.

Standaard van de Oud-Oosterse Meeuw
Land van oorsprong: Midden Oosten
Algemeen voorkomen
Korte, bijna middelgrote Meeuw, iets opgerichte houding, bijna
middellange snavel, puntkap en bekousd.
Raskenmerken

Met dank aan Geflügel Börse; het meest toonaangevende kleindiermagazine van
Duitsland (http://www.gefluegel-boerse.com/) en het digitaal
magazine Aviculture-Europe (http://www.aviculture-europe.nl/)
voor de vertaling.
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Type:
Compact, licht naar achteren doorgebogen hals.
Stand:
Krap middelhoog, licht afhellende houding.
Kop:
Langwerpig, achter de neusdoppen goed gevuld, een, in
profiel matig gebogen
belijning met lichte snavel-voorhoofdhoek; tussen snavelaanzet en ogen zijwaarts goed gevuld;
de puntkap ten minste tot de schedellijn reikend.
Oogkleur: Donker.
Oogranden: Bleek, weinig afgedekt.
Snavel:
Krap middellang, aan de basis krachtig, goed gesloten,
met het voorhoofd een lichte hoek vormend, vlees
kleurig.
Neusdoppen: Fijn.
Keel:
Goed ontwikkelde keelwam.
Hals:
Vol uit het lichaam komend, kort, krachtig; in postuur
licht naar achteren gebogen; goed ontwikkeld jabot.
Borst:
Breed, gewelfd, iets opgetrokken gedragen.
Rug:
Afhellend, breed in de schouders.
Vleugels:
Krachtig, gesloten, vleugeldracht normaal.
Staart:
Kort, staartdracht normaal.
Benen:
Krap middellang, bekousd.
Bevedering: Goed ontwikkeld, glad aanliggend.
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Kleurslagen
a/ Satinette met spiegelstaart:
- Rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-,
bruinzilver- en kakizilver witgeband;
- rood-, geel-, blauw-, bruin-, kaki-, blauwzilver-, roodzilver-,
geelzilver- bruinzilver- kakizilver-geschubd;
de laatstgenoemde met goudkraag en zwavelkleurig geschubd.
b/ Satinette met gezoomde staart:
- Zwart-, dun-, rood-, geel-, bruin-, kaki- aszilver (lavendel)- en
crème- gezoomd.

VERENIGINGSLEVEN
LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 27 januari 2012.

Beoordeling
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:
- Type en stand
- Kleur en tekening
- Kop en snavel
- Jabot
- Voebevedering
Ringmaat 8 mm
Luc Kerkhofs

Aanwezig:
Luc Kerkhofs, Yvan Swerts, Jan Aerts, Jef Quintens, Roger
Gemis, Gonda Grammet, Yvan Kielich, Rik Leeten, Jean Van Gutshoven, Rigo Jacobs, Harry Hendrickx, Henri Dreezen, Frans Bergmans, Mathijs Van Leeuwenberg, Marcel Punie.
Verontschuldigd:
Leon Joris, Kamiel Paul, René Troch, Ivo Hanssen.
Rondvraag.
De voorzitter opent de vergadering met de rondvraag. De
voorzitter vraagt waar de vergadering in het vervolg moet doorgaan:
in De Kwint (Zonhoven) of verder Onder de Toren. De meerderheid beslist bij handopsteking: Onder de Toren. Volgens de penningmeester heeft men Onder de Toren een bijkomend voordeel:
iedere vergadering wordt er een kleine som op het buffet verdiend
(40 à 80 €).
De volgende vergadering (maart) zal Luc Kerkhofs een diamontage
geven over de meeuwduiven. Deze montage is van de hand van
Dick Hammer. Hij wil wel de beschikking hebben over een beamer.
Luc Kerkhofs vraagt ook welke speciaalclubs er
zijn aangeschreven voor de volgende tentoonstelling, en welke clubs er al geantwoord hebben. De secretaris heeft volgende clubs aangeschreven: de kingclub, de kleurduivenclub, de meeuwduivenclub, de Antwerpse smierelclub en de kroppersclub Gent. Tot nu heeft alleen de
meeuwduivenclub geantwoord. De Vlaamse meeuwduivenclub
heeft voor 2012 haar clubshow ondergebracht in Loon op Zand
(Nederland), maar zal in 2013 haar show onderbrengen bij De Rasduif. De texanfokkers zouden in 2012 ook willen komen exposeren.
Voorzitter Yvan blijft contact houden met de texanfokkers. Luc
Kerkhofs vraagt of het niet mogelijk is om de ledenlijsten in het
clubblaadje te publiceren. Ook had hij graag gehad dat er een ver-
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Kleur en tekening
Zie voor kleuren het hoofdstuk "Specificatie van kleuren" in de
NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.
Satinette: Het hele lichaam wit met uitzondering van het schild en
de staart. 5 tot 12 buitenste slagpennen wit; bij voorkeur verschil
tussen links en rechts of omgekeerd niet meer dan 2.
Iets gekleurde broek en dijbeenbevedering is toegestaan.
Ernstige fouten
Te groot, lang, smal lichaam; afwijkende vleugeldracht; te platte
schedel; afwijkende punt-kap; ontbrekend jabot; ontbrekende keelwam; korte en/of sterk afhangende snavel; te roestig vleugelpatroon;
onscherpe zoming; ernstige kleur- en tekeningfouten.

slag over de tentoonstelling (met in ’t vervolg ook enkele foto’s)
gepubliceerd werden. De voorzitter belooft om voor de tentoonstellingsverslagen te zorgen.
De secretaris deelt mee dat de tentoonstelling voor 2012 is aangevraagd voor de eerste week van november en dat er een optie op de
huur van de lokalen is genomen. Rik Leeten merkt wel op dat er,
gezien op 31 oktober een kienavond is, er dan niet kan opgebouwd
worden. Er zal dus ook moeten gewerkt worden op 1 november.
De meeste leden vinden dit niet zo erg. De secretaris heeft 7 keurmeesters aangeschreven. Zes van hen hebben reeds toegezegd.
De cauchois.
Keurmeester Gonda Grammet geeft aan de hand van mooi uitgewerkte documentatie een uiteenzetting van de cauchoisduif. Zowel herkomst, type, kleur en tekening werden door haar uitvoerig
besproken. Uit haar uiteenzetting kunnen wij nu concluderen dat de
cauchois niet alleen een vormduif is maar dat ook op gebied van
kleur en tekening heel hoge eisen worden gesteld. Gonda’s bespre
king werd door de aanwezigen ten zeerste gesmaakt. Conclusie: de
afwezigen hadden ongelijk. Dank u wel Gonda !
Verslaggever:

Zoals het hoort, waren er, buiten
een aantal liefhebbers, eind januari ook enkele
duiven aanwezig. CAUCHOIS, 4 stuks ( 2 koppels? ); 2 gebanden 2 ( gehamerd, kras, geschubd ) blauw-geel.
Er bestaat een Modena-brons, dat ook bij Cauchois voorkomt.
Verdund geeft dat “dun-brons” ( Duits sulfur ). In vernoemd geval
dus “blauw dun-brons geband”.
De Cauchois hoort tot de vormduiven; de lange vormduiven.
Kan dan de snavellengte beïnvloed worden door de specificiteit, dat
de Cauchois een lange vormduif is?
Een vergelijking met de Franse standaard kwam niet ter spraken.
Dan kan men zich afvragen: Kan men een fokrichting aangeven,
met welke dieren wel en met welke dieren niet verder gaan?
Over de beoordeling van de aanwezige Cauchois kon jammer genoeg niet van gedachten gewisseld worden.
Het hoeft echt niet extreem, dus NIET; niet in het hok, maar in de
wok!
De gedachten lagen waarschijnlijk te ver uiteen.
M.v.L.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Punie Marcel.
Topfokker van krulduiven onze Jozef Quinten is
op 11 februari 2012
80 jaar is geworden?
Jef van harte proficiat van
al je vrienden van De
Rasduif. Wij hopen dat je
nog vele jaren kan genieten, samen met je echtgenote, van je hobby.
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