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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 25 mei 2012 om 20.00uur
Dagorde: - welkom door de voorzitter;
- rondvraag
- stand van de tentoonstelling door de secretaris
- bespreking van de Duitse Modena door Rik Leeten
- 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.

Laat je zien als lid.
Zorg dat je er bij hoort!
Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt
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Woordje van de
voorzitter
Beste clubvriend en sympathisant,
Onze laatste algemene vergadering was een succes ! Een gulle opkomst met enkele nieuwe gezichten maakten er een aangename, productieve en leerrijke assemblee van. Verderop in het blad leest u de
goede ideeën die werden aangebracht en beslissingen die werden
genomen . De videoconferentie, samengesteld en becommentarieerd
door Luc viel in ieders smaak en we bedanken hem hiervoor oprecht.
De dagen werden inmiddels langer en inderdaad, de betere weersomstandigheden spelen wel degelijk een rol in de opkomst. Zou het
ook kunnen dat de fokperiode de liefhebber stimuleert te informeren
bij de ander ? Moet wel zijn, want de na- vergadering liep uit en was
een aangename bedoening. In ieder geval hoort men deze periode
niet van de ene naar de andere T.T. te hollen, hé. Nu is er plaats
voor planning in de fok, voor mijmeringen over wat het resultaat zal
of minstens zou kunnen zijn. Ieder heeft het ideaalbeeld van zijn
kampioen in het achterhoofd en wenst deze voorbereiding te delen
met de medeleden.
Laat me u allen alvast veel succes en vooral pret toewensen !
Ook zijn we volop bezig met het voorbereidend denkwerk naar onze
T.T. van november toe. In juni zullen we reeds gaan concretiseren
en samenzitten. Laat goede initiatieven niet bevriezen en meld ons
uw deelname! Dat geeft ons de ruimte u uit te nodigen. Ook vragen
we dat onze eigen leden dit jaar wel eens een goed woordje doen in
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hun specialclubs tot deelname. Zou tof zijn !! Eerlijk, waar kan men
mooier tentoonstellen?
Eén jaar is het andere wel niet? Herinner jullie de zomerse periode
van vorig jaar op dit eigenste moment. Korte mouwen, hemelse
temperaturen en vooral het schaars geklede vrouwvolk kriekte alles
wat er aan ons zit op, ook ons moraal.
Thans weeral mijmerend, valt er hier een flauw zonnetje binnen
door het grote raam op de achtste verdieping van deze wolkenkrabber , centrum Brussel, aan de ‘Chaussée de Waterloo.’ Ik zie de auto’s zich als miniatuurtjes een kronkelende baan zoeken tussen
trams, voetgangers, verkeerslichten en flitspalen in.
De Avenue Louise, is vandaag overspoeld door in winterjas geklede smurfjes, trouwens vooral gekleurd volk. De exotische sfeer van
vorig april is er dit jaar niet.
Te Waterloo, waar eerder onze heethoofd Napoleon in verhitte confrontatie ging mijn den Engelsman, is het maar kil en vrij nat.
Het zij zo en samen zullen we nog moeten wachten op de perikelen
die onze ‘ijsheiligen’ nog in petto hebben voor ons en onze diertjes.
De duiven trekken het zich niet al te hard aan en namen eerder al het
heft terug in de pennen, na die kordate winterprik, niet?
Net één jaar geleden kreeg ik van een medelid de opmerking dat
mijn voorwoordje te lang was. Ik vergat niet en daarom sluit ik deze
mijmering thans gauw af.
Vrienden, geluk in uw hok !!
Yvan

— 4 —

VERENIGINGSLEVEN
LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 30 maart 2012.
Aanwezig : Frans Bergmans , Jan Aerts, Yves Neven , Harry Hendrikx,
Harry Dreesen, Leon Joris, Jef Croes, Luc Kerkhofs, Matthijs, Renaat
Crommen, Jef Quintiens, Camille Paul, Santo Rossitto, Peter Meuwissen,
Ivan Swerts, en Yvan Kielich
Verontschuldigd: Rik Leeten, Marcel Punie, Ivo Hanssen, Vic Lambrichts
**********
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur:
- welkomstwoord algemeen:
voor de aangenaam grote opkomst en in het bijzonder: de volgende aanwezige sympathisanten:
(dienen voor volgende vergadering ook uitgenodigd ! )
ROSSITTO Santo
Swennenblook 51
3600 Genk

en

MEUWISSEN Peter
Duifhuisweg 5
3590 Diepenbeek 0475 430602

- het kasverslag:
opgesteld door de penningmeester Marcel wordt voorgelezen door Yvan.
Hierna wordt het ter inzage gelegd voor de geïnteresseerde leden. Met
unanimiteit wordt het kasverslag verslag goedgekeurd en de penningmeester ontlast. ¨De vergadering reageert positief, daar er steeds geen verlies is
gemaakt.

felicitaties worden uitgesproken aan het adres van :
Yves als kersverse provinciaal secretaris
en voor Jef Quintiens met zijn 80 lentes !!!

Rondvraag : alle aanwezigen:
Luc Kerkhofs:
stelt voor om in toekomst bij de T.T. een ‘huisfotograaf aan te stellen. Een
mooie fotoreportage van de T.T. zou op zijn plaats zijn.
De vergadering onderschrijft dit goed idee.
Yvan zegt hieromtrent dat keurmeester Demeur nochtans 2 volle dagen
bezig was met het nemen van foto’s en dat deze alsnog kan worden aangesproken. Yvan zal dit doen per e-mail ( wachtend ook nog op de verslagjes
der keurmeesters… vrees hieromtrent…)
Renaat:
komt met voorstel tot aanpassing van de keurmeester’jury’ .
Hij opteert voor de aanstelling van één hoofdkeurmeester , die belast
wordt met bijvoorbeeld een ‘halve’ opdracht (bv. 30-35 dieren) en die
verder ( dus vanaf halverwege de keuring misschien ???) de voorgedragen
dieren (97) checkt op rasstandaard ( zodat er geen flagrante inbreuken tegen raskenmerken meer kunnen plaatsvinden).
Deze enkele hoofdkeurmeester, samen met de instruerende keurmeester
valideren de vogel, eventueel met het predicaat 97.
Uiteindelijk zal deze hoofdkeurmeester alléén uitmaken wie de winnaar,
de tweede en de derde plaats zal innemen. In deze optiek zou bijvoorbeeld
het voorstel tot een gouden, zilveren en bronzen medaille een beter idee
zijn ( of iets in dien aard) .
Inderdaad stellen we vast dat de liefhebber nog al gevoelig lijkt voor de
terminologie van “Beste duif TT, … tweede beste..” en om een nuancering van deze titels vraagt. Misschien in den optiek van een Olympisch
jaar is medailles misschien op zijn plaats ???
Dit voorstel wordt met volle meerderheid met handopsteking gestemd !!
Yvan wijst er wel op dat hij dit voorstel zal te kennen geven ( schriftelijk)
aan het VIVFN en de reactie wenst af te wachten. De vergadering gaat
hiermee ook akkoord .
Matthijs:
geeft te kennen dat hij dit keer het clubblad ok vond.

- inning lidgeld 2012: Renaat overhandigt € 10 cash ( in kas drank).
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Frans:
merkt op dat het secretariaat dringend de coördinaten van de leden dient
aan te passen. Het belang dat de geboortedata van ieder en het jaar dat
men bij een vereniging is aangesloten zou steeds moeten voorhanden zijn.
De voorzitter verzoekt dat allen even contact opnemen met Frans,
opdat hij zijn gegevens kan aanvullen en doorsturen aan Marcel.
stelt voor dat de overschotten van de clubblaadjes ter vergadering worden
gedeponeerd voor nieuwe geïnteresseerden. Vandaag stonden enkele leden
hun exemplaar vrijwillig af.
Yvan:
vraagt de vergadering of het niet zou passen in ons clubblad (kaft) al onze
eigen overleden leden te zullen vermelden onder Clement, hij denkt hierbij vandaag al aan Guust Vanseer. Hoen Hubert.
De vergadering aanvaardt unaniem dit voorstel.
De voorzitter stelt de gastspreker van de avond voor: medelid Luc Kerkhofs, voorzitter van de Europese Meeuwenclub en secretaris Vlaamse
Meeuwduivenclub.
Deze geeft bij middel van een prachtige diamontage zijn deskundige uitleg over de Meeuwduivenrassen. Luc stelde zelf deze montage samen uit
een aanbod van 10.000 foto’s gemaakt door Dick Hamer, naar aanleiding
van het 25 jaar bestaan van de vereniging.
Als icoon van deze organisaties en topfokker weet hij al te goed de vergadering erg te boeien.
We bedanken Luc voor deze leerrijke voordracht en montage.
Nog even kunnen worden vragen gesteld aan Luc en daarop sluiten we de
vergadering om 22.00 uur.
De gezellige nababbel liep uit tot even na twaalven.
Yvan Kielich
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DE NOORDKAUKASISCHE TUIMELAAR.
Vooraleer aan te vangen met de bespreking van deze interessante
tuimelaar wil ik er even op wijzen dat de groep van de Aziatische en
Russische tuimelaars zeer uitgebreid is. Er zijn niet minder dan 133
Russische en 34 Aziatische tuimelaarrassen bekend. Dikwijls dragen deze rassen de naam van een landsgedeelte, stad, stroom of
meer. Nog niet lang geleden ontmoette ik op een Beierse duivenmarkt een “Russisch” Duitse duivenfokker. Hij had Rusland verlaten en zich in Duitsland gevestigd, en hij had zijn Usbekische tuimelaars meegebracht. Hij had een goede kweek gehad en wilde dus
enkele van zijn duifjes verkopen. Maar hij meende dat er in Duitsland op de duivenmarkten weinig interesse voor was. Toen hij nog
in Usbekistan woonde kon hij niet genoeg te koop aanbieden. Gelukkig zijn er in Duitsland nu ook meer en meer fokkers die zich
met dit ras bezig houden.
Maar laten wij het nu eens
over de Noordkaukasische
tuimelaar (of Noordkaukasische Positurtuimelaar)
hebben. Op de Internationale tentoonstelling van
2000 in Nünrnberg moest
ik dit ras keuren. De duifjes konden mij, omwille
van hun hoge kwaliteit,
begeesteren.
Het ras is
uitsluitend bekend met wit
mantelgevederte en zwarte
of blauwe staart. Het wordt
gefokt in het Noorden van de Kaukasus.
Vandaar ook zijn naam. Over het tijdstip en de omstandigheden van
het ontstaan zijn zeer weinig gegevens bekend. Deze duifjes zijn
ook bekend onder de naam Neuminsker, Novominsker en Poltowa
voetbeverderden. Zij worden zelfs Rostower kleurstaarten genoemd.
Vast staat dat deze duifjes, zoals vele andere Russische tuimelaars,
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van zeer oude datum zijn. De Noordkaukasische is volgens mij pas
in 1982 voor het eerst op onze tentoonstellingen verschenen.
Hoe zal deze interessante tuimelaar er nu uitzien? De totaalindruk is
die van een middelgrote, diepstaande, gedrongen duif met vooruitstekende borst. Fascinerend is de vleugeldracht: altijd onder de omhooggedragen staart. Daarbij is zij sidderhalzig en bezit een ze een
dichte voetbevedering.
Zij is zeer tam en vertrouwelijk. Het voorhoofd is breed en steil en
de schedel is licht afgevlakt. Zij bezit een schelpkap die erkend is
met en zonder rozetten. De ogen zijn steeds donker en de oogranden
zijn smal en helder van kleur. Een nauwelijks middellange snavel is
hel van kleur. Alleen bij de vogels die een snip bezitten mag de bovensnavel donker zijn. De snavelwratten zijn klein, glad en onopvallend. De hals komt vol uit het lichaam en wordt naar boven een weinig dunner. Wanneer de duif opgewonden is, wordt hij naar achter
gebogen en siddert hij lichtjes. De borst zal mooi rond zijn en goed
naar voor treden. Belangrijk is ook een korte brede en holle rug. En
zoals boven reeds geschreven, zullen de vleugels steeds onder de
staart gedragen worden. Ook de staartvorm en staartdracht is van
groot belang. Hij moet steeds breder dan de borst zijn. Ook moet hij
liefst vlak zijn (een lichte welving is toegestaan) en zonder openingen. Hij bestaat uit minstens 14 staartveders. De middellange benen
met dichte voetbevedering en lange gierhakken ronden het geheel
af. Het gevederte is zacht, kort, breed en goed gesloten. Als toegelaten kleurslagen kennen wij alleen blauw- en zwartstaarten. Gekleurd
zijn de staart, staartdek en kiel. Enkele witte veertjes in de kiel worden toegelaten. Hij komt met of zonder gekleurde snip voor.
Over de kweekmoeilijkheden schrijft Viola Dziuba uit München als
volgt: “Niettegenstaande het een moeilijke kweek is, heb ik in het
verleden nog nooit zoveel vreugde aan de duivenkweek gehad zoals
nu. Wanneer men een tentoonstelbare duif gefokt heeft: d.w.z. met
correcte tekening, zonder gebroken ogen, een goed voetstuk en goede kap, mag men zich zeer gelukkig prijzen. Ieder jaar kweek ik
slechts 2 tot 3 jongen die tentoonstelbaar zijn. De kweek is zwaar,

niet alleen omdat men in verhouding slechts weinig jongen kweekt,
maar omdat beide kleurslagen ook niet zuiver vererven. Er worden
vele zuiver witten met donkere ogen geboren alsook gevlekte met
gebroken ogen. Paart men deze duiven onder elkaar, dan kan men
met een beetje geluk ook kleurstaarten kweken maar ook weeral een
groot aantal gevlekte en witten. Een fijn typetje met mooi gekleurde
staart, markante kop, mooie schelpkap, geen gebroken ogen en mooi
voetstuk is een waar pareltje. Het is nu wel duidelijk dat, gezien de
foktechnische problemen, er een flink aantal kweekparen nodig zijn
om enkele goede jongen te fokken. Daar de Noordkaukasische tuimelaars warmtegevoelig zijn, houden zij niet van onze dikwijls kille en natte zomers.”
Die Rassetaube 4/2011
Hans-Joachim Schwarz.
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Vertaling M. Punie.

Het selecteren van de koppels
Het samenstellen van onze kweekkoppels is één van de prettigste
zaken in onze liefhebberij. Alhoewel het telkens een hoop kopzorgen en zelfs slapeloze nachten teweeg brengt, blijft het een boeiende
bezigheid om het ideale koppel (op papier) samen te stellen.
De eerste voorname vereiste om met enige kans op succes enkele
goede fokparen samen te kunnen stellen, is een goede selectie van
de ouderdieren. Deze selectie moet natuurlijk niet gebeuren op basis
van het tentoonstellingswaarde van de dieren, maar wel op hun
eventuele fokwaarde. Laat U hierbij leiden door hetgeen wat U
reeds in de kweek ervaren hebt met deze dieren, maar ook hun afstamming. Als we topfokkers bezoeken, zien we vaak een
‘eigenaardigheid’ op hun hok. Een dier waarvan we denken: deze
had ik al lang opgeruimd want het heeft tal van gebreken en fouten.
Maar geloof me, de aanwezigheid van zulk dier heeft een reden. Het
is meestal een drager van een eigenschap die in combinatie met een
ander goed dier tot héél goed resultaten heeft gezorgd.
Dieren met sterk diskwalificerende fouten horen in feite niet thuis
op het hok. We denken hierbij vooral aan zaken zoals en scheve
staart, een spleetstaart, open ruggen, skeletafwijkingen (pas op een
krom borstbeen lijkt me wel niet een directe reden tot eliminatie),
maar zeker ook vooral ongezonde dieren. Ik wil wel de opmerking
maken dat we deze dieren enkel elimineren indien we over voldoende alternatieve beschikken, anders is het immers een noodzaak om
ermee verder te doen.
In verband met ongezonde dieren, mag ook de opmerking gedaan
worden, dat men eerst alle dieren moet kuren tegen allerlei ziekten
en kwaaltjes. Vergeet dus de dieren zeker niet te ontwormen en
vooral een kuur tegen trichomonen ( het geel in de volksmond). Dieren die steeds op de grens van een of andere ziekte leven, horen echt
niet thuis in de fok.
Verder horen dieren die zwak scoren op vlak van vitaliteit in de
schemerzone. Enkel indien deze dieren echt van topkwaliteit zijn,
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alsook hun grote fokwaarde in het verleden al bewezen hebben, kun
je ze nog een kans geven. In het ander geval moet je redeneren dat
je beter jongen kweekt uit een minder goed fokpaar, dan geen dieren
uit een eventueel goed fokpaar. Besluit je toch om met een minder
vitaal dier te fokken, probeer dan zeker dit dier te koppen aan een
jong en zéér vitaal dier, bij voorkeur een bastaarddier.
Als we de eerste basisselectie doorgevoerd hebben en beschikken
over voldoende goede dieren, dan proberen we steeds enkele koppels samen te stellen met als doel een welbepaalde fokrichting. Bij
deze koppels proberen we dus een bepaalde eigenschap van ons ras
duidelijk te verbeteren. In het perfectioneren van een bepaalde eigenschap, mogen we best extreem gaan. Het nageslacht zal immers
gekoppeld worden aan dieren met matige eigenschappen zodat we
nog voldoende overhouden.
Hoe stellen we nu een ideaal kweekkoppel samen? Het lijkt vanzelfsprekend dat twee topdieren (96p of 97p) meer kans geven op betere
jongen, doch dit is in praktijk zelden waar. Wat wel meestal klopt is
dat topdieren meestal gefokt worden uit ouders met enkele topeigenschappen.
De genetica heeft ons geleerd dat eigenschappen dominant of recessief vererven. En héél vaak gebeurd dit ook gedeeltelijk (of intermediair). M.a.w. het resultaat is ongeveer het gemiddelde van de ouders. Bv. lange benen x korte benen = halflange benen. Verder leerde de genetica dat we best fokken met fokzuivere dieren. Dit omdat
hier de dieren genetisch hetzelfde zijn zoals ze eruit zien. Dit voorkomt onaangename verrassingen bij nakomelingen. De enige manier
om tot fokparen te komen die allen fokzuiver zijn is inteelt. Dit gaat
natuurlijk ten nadele van de vitaliteit want ook de slechte genen
worden nu vastgelegd en fokzuiver. Daarom is het ook aangewezen
om sterk ingeteelde dieren die bovendien uitblinken in één of meer
raseigenschappen te koppen met vers bloed. Zo behouden we de vitaliteit en kunnen we stap per stap werken aan onze stam.
Renaat Crommen
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Stamopbouw bij duiven
LACHEN IS GEZOND !

…. Bij de hemelpoort…..
Op een dag hoort Sint-Pieter de bel van de hemelpoort.
Wanneer hij deze opent, ziet hij nog juist een man weglopen,
Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit de poort terug.
Hij is nog maar tien stappen verder als hij de bel terug
hoort,
Hij opent de poort, en ziet nog net dezelfde kerel opnieuw
weglopen.
Hij sluit de poort op een kiertje en wacht af achter de
hoek.
Na een paar tellen gaat de bel terug, Sint-Pieter trekt de
poort open en kan nog net dezelfde kerel bij de arm grijpen.
Op de vraag van Sint-Pieter of hij met zijn voeten aan het
spelen is, antwoordt de man verward
'Ik kan er ook niets aan doen, ze zijn mij aan het reanimeren'
Frans
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Duiven houden en fokken is een eenvoudig werk wanneer men geen
andere eisen stelt, dan om een zo groot mogelijk aantal duiven te
fokken. Met enkele koppeltjes kan men al vlug heel wat duiven
kweken. En na een aantal jaren is de kolonie zo groot geworden dat
we er geen wijs meer uit raken. En dan is er spoedig de lust af.
Is er op dat ogenblik niemand die u stuurt, helpt en aanbeveelt is het
vlug gedaan met de duivensport. Duiven weg, kooien afgebroken en
ge blijft achter met een zwaar negatief gevoel. (Spreek van ondervinding)
Maar duiven kweken met een voorop gesteld doel, exemplaren te
kweken zoals voorzien in de standaard is echter een kunst en dan
nog met de grote K. Ik spreek hier niet van de doorsnee duif, die er
veel zijn, maar de enkele duiven die de perfectie benaderen. En het
is zoals het spreekwoord zegt: “Het is beter een perfect exemplaar te
hebben per jaar dan een massa doorsnee duiven.
In het duiven houden en verzorgen, kan men drie perioden onderscheiden; namelijk de rui en de rustperiode, de kweekperiode en de
showperiode. Van die drie perioden is zeker de kweektijd de
mooiste in de gehele jaarcyclus. Met spanning zien we uit naar het
resultaat van de kweek. Lijken ze op hun ouders, voorouders of komen er nieuwe uiterlijkheden te voorschijn.
Zien hoe de ouderdieren hun jongen verzorgen en opvoeden geven
heel mooie taferelen.
Nochtans zijn er verschillende manieren van duiven houden.
1. Men kan gewoon duiven houden en fokken, zonder dat er eisen
gesteld wordt dan alleen zo veel mogelijk nakomelingen fokken.
Dit is een eenvoudige bezigheid. Met enkele koppeltjes duiven
kan men al vlug tientallen nakomelingen hebben. Hier kunnen we
ook een allegaartje van duiven aantreffen, omdat alles door el
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kaar vliegt Hier telt alleen het genoegen van het verzorgen en het
zien vliegen van de dieren
2. Duiven kweken met een vooropgesteld plan; dieren kweken die
de gewenste eigenschappen hebben van vorm, kleur, tekening, en
bevedering, zoals de standaard het voorschrijft is heel wat moei
lijker. Hier wordt niet gestreefd naar de massa nakomelingen,
maar naar de nakomeling die het meest de eisen beantwoord van
de standaard. En bij wijze van spreken de perfectie benadert.
Waarmee je op een tentoonstelling een hoog predicaat kan
scoren.
Dat het tweede genoemde heel moeilijk is, kan men afleiden uit het
oude gezegde dat nu nog meer dan ooit actueel is. “ Het is gemakkelijker van een middelmatige stam, van goede dieren omhoog te werken, dan dat u zich blijvend handhaaft aan de top”.
De kwekers die aan de top blijven, zijn mensen die zich volledig aan
hun hobby wijden en hun dieren door en door kennen en zeker volhardend zijn in hun hobby.
Enkel door jaar na jaar volhardend te kweken, kan men een stam
opbouwen en een verzameling mooie duiven bezitten.
Maar om een verzameling mooie duiven te verkrijgen na jaren, is
niet alleen die volharding nodig, maar nog meer is uw dieren het
door en door kennen. En nu komt het: om uw dieren heel goed te
kennen moet ge weten waar de duiven van af stammen.
Dat de enen kweker meer en betere resultaten behaalt, dan de andere
is zeker waar en zelfs normaal, en is in grote mate te wijten aan het
aangeboren gevoel, intuïtie, dat de ene heeft en de andere niet. Ge
ziet het of ge ziet het niet.
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Fokken
Wanneer men duiven gaat kweken, moet men een aantal fokdieren
hebben die men op verschillende wijzen onderling kan gaan paren.
1 Men kan duiven paren die tot verschillende rassen behoren en
dan spreekt men van een kruising.
Dit systeem past men toe als men bepaalde verbeteringen probeert te bereiken. Als men deze werkwijze toepast kan men
soms vlugger resultaat bereiken dan met gewone selectie. Men
moet er wel van doordrongen zijn dat men deze werkwijze enkel toepast om nieuwe rassen te creëren of om nieuwe of verloren kleurslagen te creëren. Ook kan men deze kruisingen toepassen om in uw populatie vitaliteit in te brengen.
2 Men paart duiven die tot het zelfde ras behoren. Maar daar
heeft men ook nog twee keuzen in:
a. Het paren van gelijken met gelijkaardige kwaliteiten, of
anders gezegd. het paren van de beste dieren.
b. De compensatieparing waarbij dieren die voor een of
meer eigenschappen niet goed zijn, gepaard worden met
dieren die voor deze kenmerken uitblinken.
Inteelt en lijnenteelt
Wetenschappelijk noemt men inteelt, de paring van twee dieren, die
nauwer met elkaar verwant zijn dan twee individuen in de groep. Dit
houdt in dat die dieren, die geboren worden uit zo een paring, minder voorouders hebben, dan de jongen die geboren worden uit 2 willekeurige individuen. Elk dier heeft 2 ouders, vier grootouders en ga
zo maar door. Maar als we gaan terugrekenen van een aantal generaties, zal men zien dat het aantal grootouders groter wordt dan het
totaal van de groep. Wat wil zeggen dat dezelfde dieren in verschillende stammen of lijnen voorkomen. Bewuste inteelt kan ook door
de beginnende fokker met groot succes worden toegepast, zonder
dat ze waarschijnlijk, de juiste begrippen er van kennen.
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Wanneer de fokker 2 paar duiven heeft van het zelfde ras. Kan hij
jaren lang vooruit op voorwaarde dat de fokker een man moet zijn
die hard en consequent moet zijn voor elke jonge duif, die een glimp
geeft van zwakte of ziekte direct opruimt, ook al belooft deze duif
een mooi exemplaar te worden.
Alleen de sterkste mogen overblijven en aan de rasontwikkeling
deelnemen.
Inteelt is een natuurlijke methode, die is afgekeken van de natuur.
In de natuur is er eeuwige inteelt, maar menselijk gesproken bestaat
in het dierenrijk geen moraal of ethiek, het is gewoon wreed en keihard. Alle zwakkelingen worden in de natuur gewoon afgemaakt,
het zij door roofwild, strenge winters of door ziekten. Alleen de
sterkste blijven leven. De natuurlijke selectie eist hier een heel zware tol. Maar als we daar eens goed over nadenken is het gewoon de
goede kwaliteiten laten overerven en de slechte neutraliseren. De
natuurlijke selectie en de inteelt is zelfs heel actueel bij de sierduiven, want gaan we enkele honderden jaren terug komen we uit bij
die ene duif waar alle rassen van af stammen.
In de sierduivensport mogen we dan gerust stellen dat de meeste
duiven van een bepaald ras tamelijk verwant zijn. Soms kan de opbouw van een stam vlug gaan, maar dat is niet altijd zo. Men moet
er heel scherp op toezien dat enkel de goede kwaliteiten overerven
en niet de slechte. Een slechte controle en inschatting kunnen tot
gevolg hebben dat er een vermindering van de natuurlijke variabiliteit is en er daardoor onverwachte afwijkingen te voorschijn komen.
Ook is er soms een verminderde vruchtbaarheid waar te nemen. Bij
deze inteelt is het er de fokker om te doen dat er een enkele erffactor
uit het bestaande ras of soms ook uit een ander ras te halen en in zijn
stam te halen. Men moet er te allen tijde van doordrongen zijn, dat
men steeds met duiven moet vertrekken die zo zuiver mogelijk zijn
en waar de goede eigenschappen zichtbaar zijn, want wat er niet in
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zit kan er ook niet uitkomen. Soms kan het wel zijn dat men twee
heel goede duiven bij elkaar zet en laat fokken en dat de eerste nakomelingen niet de gewenste eigenschappen bezitten. Dit is geen
erg, zelfs heel normaal, maar na vijf generaties moet er toch zeker
resultaten geboekt zijn. Inteelt is in feite de enige manier om fokzuivere duiven te verkrijgen.
Eerste jaar: Om te beginnen nemen we een koppel, stamvader (1)
en stammoeder (2) paar “a”, dat zo perfect mogelijk is, zonder dat er
een verwantschap is. Is heel moeilijk in de duivenwereld daar de
duiven van een zelfde ras in meerdere of mindere mate aan elkaar
verwant zijn. De duiven waarmee we beginnen moeten heel gezond
zijn en met zo een koppel proberen we zo veel mogelijk nakomelingen te kweken. Zie onder staand schema!
Tweede jaar: Uit die nakomelingen nemen we de mooiste doffer
(4) en duivin (3). Nu koppelen we de zoon (4) aan de stammoeder
(2) paar ”b” en de dochter (3) aan de stamvader (1) paar “c”.Vanaf
nu zijn we bezig met een mannelijke lijn en een vrouwelijke lijn.
Van de beide lijnen krijgt men nakomelingen die heel nabij zijn met
ofwel vaderskant of moederskant.
Derde jaar: Koppelen we weer de beste duivin (5) uit paar”c” aan
de stamvader (1). En de beste doffer (6) uit paar”b”aan de stammoeder (2). Zo kan men verder gaan, maar men moet er wel goed opletten dat er geen kwaliteitsvermindering of degeneratie optreedt.
Naast de terugkoppeling aan de stamdieren, kunnen we nu de nakomelingen uit de tweede generatie ( uit paar “b” en “c”) aan elkaar
koppelen. Dit is dan een directe bloedverwante paring en bouwen,
naast de twee ouderlijnen, een derde lijn
Vierde jaar:En nu kunnen we een vierde lijn inbrengen die van de
achterkleindochter langs de kant van de stamvader en de kleinzoon
langs de kant van de stammoeder. Of de achterneven en achternichten aan elkaar koppelen
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Met deze lijnenteelt kan men vlug mooie duiven kweken, op voorwaarde dat met heel streng selecteert. En dat men nog strenger is
wat de vitaliteit betreft. We kunnen maar enkel de duiven gebruiken
die vlot op groeiden en zich prima ontwikkelden. Duivinnen met
een vlotte leg en goed ontwikkelde eieren! Doffers die perfect bevruchten! Alleen dan kan men succes hebben. En dan mag je niet
vergeten dat we ons stamkoppel niet mogen verliezen!!
Als men met deze methode de top wil bereiken, moet men wel een
zeer goede administratie bijhouden, want elke verkeerde koppeling
geeft meestal slechte resultaten.
yy

Ledenlijst De Rasduif.
1 - Aerts Jan
2 - America René
3 - Bergmans Frans
4 - Bozet M.Louise
5 - Cleynen Armand

Man 1

X
Vrouw 2
(zoveel mogelijk jongen kweken)

X
jonge
duivin 3

6 - Croes Jozef

X
mooiste dochter met de vader
mooiste zoon met de moeder

X

Kleindochter 5

7 - Crommen Gerrit

jonge
doffer 4

8 - Crommen Renaat
X

kleindochter met grootvader
kleinzoon met grootmoeder
X
kleindochter 7 kleinzoon 8

9 - Cuyvers Maria
10 - Delsaer R.

kleinzoon 6

11 - Demeur Marnicq

William Waterschoot
PS: De meeste stammen zijn maar zelden of nooit zuiver inteelt of
lijnenteelt. Maar het is meestal een samen gaan van inteelt, lijnenteelt en compensatiekweek met zelfs hier en daar soms een inkruising van een ander ras of kleurslag.

12 - Dreesen Henri

13 - Gemis Roger

Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode.
Brünner kropper
011 / 793841
Saksische kropper
Herkerstraat 3
3500 Hasselt.
0472 / 253800
Bergbeemdenstraat 7
Brünner kropper
3530 Houthalen.
011 / 728274 fr.bergmans@telenet.be
Rue Ed. Remouchamps 8
4460 Grace-Hollogne
Kelderkestraat 32
Raadsheren
3300 Tienen
016 / 816650 Armand.cleynen@belgacom.net
Varkensmarkt 42 bus 2
3590 Diepenbeek
0472 / 084056
Bredonkstraat 57
Gentse kropper
3582 Koersel
0495 / 160468
Laakstraat 7
Gentse kropper
3582 Koersel
011 / 421375
Romeinse Dijk 76
Krulduiven
3910 Neerpelt
Ketelstraat 60 A
3454 Rummen
011 / 587644
Schansstraat 104 C
Vinkduiven
3470 Kortenaken
011/ 582388 marnicq.demeur@telenet.be
Romeinse Dijk 76
Italiaans meeuw
3910 Neerpelt
Duitse Modena
011 / 649535
Krulduiven
miacuyvers@hotmail.be
Homsemstraat 21a
Smalkaldener moorkop
3891 Borlo
Oud Hollandse tuimelaar
011 / 884402 roger.gemis@telenet.be

Bewerking: Peter Paridaen
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14- Grammet Gonda
15- Hendrikx Henri
16- Het Korhoen

17- Het Scharrelhoen
18- Joris Leon
19- Kerkhofs Luc
20- Lauwers Juul
21- Lawarree Guy
22- Kielich Yvan
23- Lambrighs Vic
24- Leeten Henri
25- Maes Guido
26- Mebis Danny
27– Meuwissen Peter

Molenstraat 5
3350 Linter
011 / 785292
Graanstraat 25
Cauchois
3930 Hamont-Achel
011 / 446209 harry.hendrikx@telenet.be
p.a.Gerets Lucienne
Mie Merkenstraat 34
3630 Masmechelen
089 / 761177
p.a. Vandingenen Ludo
Kastanjestraat 33
3530 Houthalen-Oost
Pater Bekkerstraat 49
Oud Hollandse tuimelaar
3550 Heusden
011 / 424849.
Maastichtersteenweg 234
Blondinetten
3770 Riemst
Satinetten
012 / 455075 l.kerkhofs@skynet.be
Elfenstraat 15
2800 Mechelen
015 / 272769 lauwers.jules@skynet.be
Rue de l’Ecole 14
4920 Aywaille
St.-Truidensteenweg 123
Saksische kropper
3700 Tongeren
Raadsheer
0475 / 430226 yvankielich@hotmail.be
Stevoortse Kiezel 316
3512 Stevoort
011 / 314240 viv.lambrighs@skynet.be
G. Mercatorstraat 40
3500 Hasselt
011 / 222326 rik.leeten@skynet.be
Leuken 89
3920 Lommel
011 / 640271 Guido.m@telenet.be
Hulzenstraat 37
Duitse modena
3570 Alken
0495 / 189833 danny.mebis@skynet.be
Duifhuisweg 5
3590 Diepenbeek
0475 / 430602
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28- Neven Yves

29- Paul Camille
30- Punie Marcel

31- Quintens Jozef
32- Rossitto Santo
33- Smeyers Patrick
34- Swerts Ivan
35- Troch René
36- Van Leeuwenberg
37- Vandevenne Luc
38- Vangutschoven
39- Vanhaeren Alfons
40- Vanhaeren Leo
41- Weckx Gustaaf

Ekkerputstraat 56
Duitse modena
3520 Zonhoven
Saksische kropper
011 / 821342
Beierse kropper
nevenpanis@skynet.be
Rue Brouck au Tilleul 41
Indiase pauwstaart
4960 Glons
Pollenusstraat 5
Wener gansels
3510 Kermt
Budapester korte
011 / 251236
Brünnerkropper
mpunie@telenet.be
Lepelstraat 26
Krulduif
3540 Herk-de-Stad
013 / 442104.
Swennenblook 51
3600 Genk
Zandvlietstraat 4/1
Raadsheer
2691 Olmen
Pauwstaart
014 / 300286 patrick.smeyers@telenet.be
Korkdriesstraat 13
3583 Paal
Maastrichtersteenweg 286
3700 Tongeren
0475/351281
Matthys Belikstraat 20
3550 Heusden-Zolder
Westlaan 170
3550 Heusden-Zolder
011 / 378685
Jean Laagsimsestraat 76
King
3570 Alken
011 / 312748
Muggenhoek 38
Oosterse roller
3540 Herk-de-Stad
Mardin roller
013 / 553228
Dünek
Herenbaan - Oost
Pauwstaart
3530 Houthalen
0496 / 104153 leo_vanhaeren@hotmail.com
Frans Smeyersstraat 41
Kleurduiven
3270 Scherpenheuvel
013 / 773474
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Het bestuur ( K.M.) ‘DE RASDUIF’

stamnr.032

Ere secretaris:
Overledenleden:
René America
+ Clement Vanderstraeten
Herkerstraat 3
+ Gust Vanzeer
3500 Hasselt Tel. 011/ 274969 + Hubert Hoen
Gsm: 0472/ 253800
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62ste JAARGANG

Voorzitter:
Yvan Kielich
St.Truidensteenweg 123
3700 Tongeren
Gsm: 0475/ 430226
Mail: yvankielich@hotmail.com

Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com
Provinciale secretaris.

Ondervoorzitter:
Renaat Crommen
Laakstraat 7
3582 Koersel
Tel. 011/ 421375
Mail:
renaat.crommen@gmail.com

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

Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be

Raadslid:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel: 011/ 793841
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Frans Bergmans
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