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DE RASDUIF 

Woordje van de 

 voorzitter 

                              Beste clubvriend en sympathisant, 

 

                  Allerheiligen !  Het gevoelig feest van de memorie !!  

 Ook de Rasduif staat even stil bij  haar ‘verloren’ leden en draagt 

haar  TT  wat graag op aan hen, -onze postume clubkampioenen-,  

als symbool, als bloeiende chrysant op hun tombe  ! 

     

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

Het lopende TT- seizoen is nu volop op gang getrokken, kisten wor-

den van her naar der gestouwd, en natuurlijk wens ik u allen sportie-

ve successen toe met hun inhoud !  

 

Onze kameraadschap, vooral dit, leverde ons vorig weekend 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/bijdrage blijft menig-

een verbazen, geloof me.  

 

Al van in de aanloop (opbouw) zat het snor. Velen (meer zelfs dan 

de sollicitanten) voelden zich geroepen een hand hulp te komen bie-

den en onder het magistraal expertenoog van onze ere-voorzitter 

Rik, werden de hokken en volières uiterst overzichtelijk en met ken-



       —   3   —  

nis van zaken geplaatst. Hij trekt zijn ‘plan’,  onze erevoorzitter.  

 

Het tentoonstellingssecretariaat verrichtte ook weer op onberispelij-

ke wijze haar taak. 

De motor liep geolied  !! Bedankt Carine en Yves.    

 

Tijdens gans de duur van het gebeuren, alsook bij de afbraak trou-

wens,  was eenieder weer op aangeduide post. Typerend dat ook de 

leden, die hetzij door een ernstige medische ingreep of ander waren 

verontschuldigd , niettemin het ganse gebeuren van nabij volgden, 

én, waar nodig,  erop stonden mee te helpen in de mate van hun 

kunnen. Een mentaliteit die ons even doet ‘slikken’, niet ?   

    

Vrienden, onze club leeft !!  

 

Zoals bij vorige edities druk ik er graag op  dat  onze samenhorig-

heid en samenwerking ( o.m.. Scharrelhoen, De Parel, de bevriende 

duivenclubs en de specialclubs), overgoten met onze ‘culinaire’ saus 

van ‘vriendschap’ ons tot op ‘sterren’ niveau heeft gebracht !!! 

 

Bij deze wil ik statutair nog gauw nog meegeven dat de eerste perio-

de van 4 jaar er opzit ( 2013) !!  De mandaten van de bestuurders 

zijn vacant. (zie verder in clubblad) 

 

Het zou tof zijn om kandidaturen te ontvangen en ons te komen ver-

voegen in ons dagelijks bestuur.  ( lees meer inside).  

 

                                      Veel succes op de T.T.’s !! 

 

Rest me jullie verder een vrolijke kerst toe te wensen en een voor-

spoedig nieuwjaar !! 

               Dat jullie verwachtingen voor 2013 in vervulling mogen 

gaan !!! 

                                 Eendracht maakt macht. 

                                               Yvan  
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  TT De Rasduif  

 
Het was echt gezellig toeven in het oc 

‘t Park te Houthalen-Oost op 3 en 4 no-

vember jongstleden.  Liefhebbers en 

leken konden er kennis maken met 700 

sierduiven verdeelt onder  52 rassen in 

verschillende kleurslagen. 

 

De wegbewijzering was positief te noe-

men. 

 

Bij het betreden van de inkomhal kwa-

men, blikvangers, de volières tot hun recht, aan de ene kant voorzien 

van de Oud Oosterse meeuwen en de andere kant de Sachische 

kropper in al zijn glorie. 

Aan de aankleding van de volières was ook gedacht. In een woord 

prachtig. 

 

De kleurduiven opende de show met hun pallet aan kleuren. Bezoe-

kers vonden  het prachtig, en waren nog meer verrast dat om het 

hoekje nog meer van dat schoon te bewonderen was, in de mooi en 

goed verlichte zaal zaten de overige duiven. 

 

Al de hokken waren op ooghoogte opgesteld, voorzien van de herfst 

kleuren, en natuurlijk mooie duiven. 

 

De vrienden van “De Rasduif” bestuur en al hun leden mogen fier 

zijn op de mooie presentatie van hun  lievelingsduiven. 

 

 

F.B. 
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Verslag keuring Brünner kroppers  

Houthalen november 2012  

door Juul Lauwers. 
 

 

Het was een omvangrijke serie van 68 Brünners. M’n eerste indruk 

was dat er heel wat kwaliteit bij zat.  De meesten toonden een goed 

type en stand en  toonden ook vlot blaaswerk.  Echt vriendelijk actie 

tonen was er bij de meesten wel niet bij. Bij nader toezien stelde ik 

vast dat er toch maar weinig waren die een echte kogelronde ballon 

bliezen. Ook de insnoering was niet altijd zoals ze gevraagd wordt. 

De beenstand viel over het algemeen goed mee. Bij het in de hand 

keuren moest ik spijtig genoeg vaststellen dat er bij heel wat Brün-

ners  de  staart en de slagpennen nog niet helemaal doorgeruid wa-

ren. 

Wat de kleurslagen betreft  hadden de zwarten allen een goede 

kleurintensiteit. De beste Brünner met 97/1 werd  een zwarte.  De 

zwartgetijgerde hadden een goede kleur en tijgering. Een zwartgetij-

gerde  werd de tweede  beste Brünner met 96/2. De zwartbonten 

toonden allen de juiste bonte tekening wat zeker niet evident is. 

Toch vond ik ze nogal grof van type.  Eén enkele dunkleurige wilde 

onder geen beding blazen of actie tonen.  In de omvangrijke serie 

blauw zwart gebanden zaten meerdere zeer goede dieren. De kleur 

was meestal zeer goed maar bij meerderen konden de bandjes strak-

ker. Eén enkele rode toonde totaal geen conditie of actie. De rood- 

en geelzilvergebanden  vormden  een serie met nogal uiteenlopende 

kwaliteit.  Sommigen bliezen geen kogelronde ballon, anderen lieten 

veel te weinig snoering zien. Ook was er nogal verschil in grote en 

stand. Het ontbrak aan uniformiteit. Eén enkele isabel zonder witte 

banden kreeg NA.  In de serie witte hadden de meesten een zeer 

goed type, stand en blaaswerk. Spijtig dat de conditie bij de meesten 

te wensen liet. De derde beste Brünner werd een witte met 96/3. 

Alles tezamen een zeer mooie presentatie Brünner Kroppers. 
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Verslag keuring door Michel Louette. 
 

King 

Echte harmonica-keuring, ideaal voor de keurmeester. Enkele top-

dieren in wit en blauw zwartgeband. Een 97 in wit en een bijna 97 

in blauw zwartgeband. Jammer dat een paar witte wel erg veel luis-

jes herbergden. 

 

Vlaanderse Smierel 

Type liet wat te wensen over (wat lang en smal); koppen verraden 

inkruisen van OH Meeuw. 

 

Oud-Duitse Meeuw 

Door de band een goede serie. Perfecte kap is moeilijk te bekomen. 

 

Figurita 

Kopvorm en type wel OK (opgepast echter voor karperrug!). Nog 

werk aan oogkleur en algemene vederkleur. 

 

Beste groeten. 
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Verslag keuring Raadsheren door Guy 

Campo. 
 

 

Totaal ingeschreven 21 raadsheren, waarvan 2 afwezig. 

Alle aanwezige raadsheren waren van voorbeeldige kwaliteit en 

blaakten van conditie. Eerst in de rij een jonge zwarte doffer, welke 

zuiver in kleur was en naast structuur ook bijzonder goed van teke-

ning was. De volgende was een lichte zwarttijger, deze had sterke 

snavelrozetten aan beide zijden achter de ondersnavel, wel toch wel 

stoorden. 

Daarna volgden enkele rode, de eerste rode was wel degelijk rood 

en zeer goed, de volgende toonde de perfecte verhoudingen, kon 

echter iets groter en krachtiger van lichaam en was bij de getijgerde 

onder te brengen. 

Bij de gelen was er nog rui welk een hoger predicaat cijfer belette. 

Ook was er duidelijk sprake van “gekrast” dus een niet egale kleur, 

doch allen van zeer goede kwaliteit.  

Bij de witte dieren eveneens bijzonder goede dieren, in deze reeks 

viel wel op dat de verhouding grootte van lichaam, ten overstaan 

van hals lengte toch te verbeteren is. De structuren dus ook iets te 

klein vergeleken bij het lichaam. 

Aan de inzenders van raadsheren op de Rasduif 2012, gefeliciteerd. 

                                                                            

    Guy  Campo 

                —   8   —  

Brief keurmeester Lawarrée Guy 
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Aanwezig: Yvan Swerts, Frans Bergmans, Leon Joris, Roger Gemis, 

Yves Neven, Renaat Crommen, Jan Aerts, Henri Dreesen, Harry 

Hendrikx, Luc Kerkhofs, Jef Quintiens, Koen Druyts, Ludo Vandin-

genen, echtgenote Ludo Vandingenen, Ludo Lambrigts, echtgenote 

Ludo Lambrigts, Jos Martens (nieuwe),  Rosario ? (nieuwe vorige 

vergadering) en Yvan Kielich 

 

Verontschuldigd: Rik Leeten, Marcel Punie, Camille Paul, Jef Croes 

en Mathijs Van Leeuwenberg 

 

Afwezig: Troch René. 

 

Aanvang vergadering: 20.05 uur.  

 

-Welkomstwoord voorzitter 

- verwelkomen van nieuw lid Jos Martens en de gastspreker 

- mededelingen: 

 we delen het adres van onze mooie website mee en bedanken 

 Yves voor zijn fantastisch werk hiervoor geleverd. Er is nog 

 heel veel werk aan.  

 we vragen aan de echtgenotes van onze 2 Ludo’s of ze nog 

 bereid zijn om te koken bij onze T.T.. Hun antwoord is posi

 tief en ze gaan voor een soep-hoofdgerecht en dessert naar 

 eigen goeddunken. ( lage prijs) Zij vragen ons de week voor

 dien om 200 euro ten einde de nodige inkopen te kunnen gaan 

 doen. Ze gaan koken voor een 35 man.(cfr. Vorig jaar) . Henry 

 Dreesen wil friet en zal de patatten leveren.  

 bezoek van Yvan en Yves aan Avivaria met het oog op even

 tueel huur van hun clublokaal en eventuele summiere samen

 werking. 

VERENIGINGSLEVEN 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 sept. 2012 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gondagrammet.be/wp-content/gallery/sierduiven/ronsenaar.jpg&imgrefurl=http://www.gondagrammet.be/?page_id%3D991&h=600&w=800&sz=142&tbnid=gxiE0YC6NGOyEM:&tbnh=106&tbnw=141&prev=/search%3Fq%3Dronsenaar%26tbm%3D
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Yves merkt bijkomend op dat bij het afhalen van de sleutel van ons 

huidig lokaal (Boxberg) er vermeld werd dat waarschijnlijk de con-

dities voor volgend jaar zullen wijzigen, daar de gemeente Genk een 

bedoeling heeft met het zaaltje. 

Tevens duidt hij nog eens op het belang dat clubs elkaar gaan nodig 

hebben. (zie bijvoorbeeld bij ons alleen al de afvallers…) 

 

De voorzitter legt de zaak voor ter goedkeuring in vergadering: 

 iedereen is akkoord dat we vanaf januari 2013 onze algemene 

 vergaderingen laten doorgaan in het clublokaal van Avivaria 

 

-Yvan deelt ook mee dat hij aanwezig was op de vergadering van 

het provinciaal verbond ( als gevolmachtigde van Rik). Deze verga-

dering werd voorgezeten door onze coördinator Rik zelf en Yves is 

aldaar zijn provinciaal secretaris. 

 

Voorstel De Rasduif:  

 waarom niet de provinciale splitsen per diergroep. Ik bedoel 

 dus dat wij eventueel volgend jaar (2013) de provinciale bij 

 onze TT opnemen te Houthalen-Oost ( enkel duiven). Dit 

 opent toch perspectieven voor de toekomst ?….)    

Avivaria reageerde ogenblikkelijk dat ze bereid zijn bijvoorbeeld 

gelijktijdig het deel kippen-konijnen-park en watervogels bij hen 

zouden kunnen organiseren. Ze zouden hun (enkele) duivenmannen 

doorsturen naar ons dan.  

Het provinciaal bestuur gaat zich beraden over dit voorstel en ook 

nog polsen of er andere Limburgse clubs zich geroepen voelen om 

eventueel mee in te stappen, u verstaat.  

 

Alvast deelt Yvan mee dat dit bijvoorbeeld datgene is dat wordt be-

doeld met samenwerking tussen verschillende clubs. Ook stellen we 

ons open voor het feit dat de provinciale duivencommissie welkom 

zou zijn op onze vergaderingen.  

De vergadering reageert zeer positief.    
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- rondvraag: 

- Frans: Mathijs Van Leeuwenberg is ziek en het zou kunnen dat hij 

volledig stopt met deelname. In ieder geval zal hij niet aanwezig 

zijn bij de T.T. en zullen we niet kunnen rekenen op zijn hulp. Yvan 

zal Mathijs eens bellen.  

- Leon Joris: heeft zijn dieren opgeruimd om gezondheidsredenen. 

Hij deelt ook mee niet te kunnen  participeren aan de T.T. , daar hij 

vermoedelijk die week van  Allerheiligen in polen verblijft ( klein-

kinderen). In ieder geval probeert hij alsnog een oplossing te vinden.  

- de TT: 

- er wordt overeengekomen dat medio oktober er nog een werkver-

gadering zal plaatsvinden ( locatie nog aan te duiden).  

- dan wordt het draaiboek van vorig jaar overlopen ( zie verslag van 

Marcel de dato 14 oktober 2011): 

grosso modo wordt dit draaiboek terug gevolgd en vandaar dat ik 

hier slechts de verschillen even zal aanraken: 

 

namelijk: 

we dienen rekening te houden met belet van:  

  Leon Joris (afwezig), Harry Hendriks (operatie), Frans Berg-

 mans (belet bij opbouw op 1 november), Renaat ( eventueel 

 buitenland)  

 standen zijn welkom ( nu zijn we nog op tijd): Ludo Lam-

 brigts legt de contacten en laat ons weten.  

 de gemeente moet nog verwittigd worden in verband met bij

 komende verlichting in de zaal ( Marcel of Yvan ?) 

 we vragen Benny (= gemeentearbeider) voor de bewaking van 

 de dieren ’s nachts ( zie vorig jaar). 

Enkele volières worden terug voorzien. Er is al een aanvraag van 

een Waals liefhebber voor een volière Oosterse Meeuwen.   

Na de pauze stelt Yvan de gastspreker Koen DRUYTS voor en geeft 

hem het woord: 

 

Koen Druyts, een fervent kleurduivenliefhebber, geeft zijn voor-
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dracht met behulp van een PowerPoint presentatie. 
 

Het accent ligt op de Zwitserse kleurduivenrassen, dewelke hij voor-

stelt in de respectievelijke kleurslagen en met bezieling. 
 

De vergadering smaakt de uiteenzetting. 

We bedanken ieder voor de aanwezigheid en de fijne vergadering.  

De vergadering wordt afgesloten om 21.45 uur en het licht wordt op 

groen gezet voor de nababbel. 
 

Yvan Kielich.  
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MOEDERKOREN. 

 

Beste vrienden, hoeveel van jullie zouden het antwoord weten op de 

vraag: “Wat is moederkoren ?”  Ik denk weinig.  Moederkoren is nl. 

een zeer giftige schimmel die voornamelijk voorkomt op graange-

wassen.  En vermits een graangewas behoort tot de familie van de 

grassen, komt hij dus ook op graszaden voor.  Moederkoren tast het 

zenuwstelsel aan bij mens en dier en is dikwijls dodelijk, vooral 

voor kleine dieren.  Bij de mens veroorzaakt zij o.a. een misval bij 

zwangere vrouwen.  In de goede oude tijd, toen wij nog niet be-

schikten over al die fungiciden, kwam het dus nogal eens voor dat 

de mensen de kwade gevolgen van deze schimmel aan den lijve on-

dervonden. 

Enkele dagen geleden kocht ik 1 kg wildzaden om eens te proberen 

of mijn duiven dit zouden eten.  Blijkbaar viel het in hun smaak, 

want eergisteren vond ik een van mijn voedsterduiven op de   grond 

en ze kon niet meer vliegen.  Ik zonderde ze af in een trainingskooi 

en daar merkte ik dat het diertje hevig sidderde, de kop volledig op 

de rug legde en begon met achterwaartse rollingen.  Typisch ver-

schijnselen van zenuwen die aangetast waren.  Een half uur later 

was het dood.  Ik heb dan ook onmiddellijk de wildzaden op de 

composthoop gesmeten.  Sindsdien heb ik geen zo geen enkel geval 

meer gehad.   

Dus oppassen ge-

blazen met de wild-

zaden ! 

 

M. Punie 
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…. Vroeger …. 

 

Een ouder echtpaar ligt in bed en de man valt bijna in slaap als zijn 

vrouw ineens zegt: "Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen 

slapen".  

De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich ver-

volgens weer om om te gaan slapen.  

Even later zegt zij: "En je kuste me altijd als we gingen slapen".  

De man draait zich om en geeft een vluchtige kus op haar wang.  

30 seconden later zegt ze vervolgens:  

"En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek". De man slaat de 

dekens weg en stapt uit bed. "Wat ga je doen?"  

vraagt ze aan haar man.. Waarop hij antwoordt: "Ik ga even mijn 

tanden pakken".  

 

…. Autopsie …. 

 

V: Herinnert U zich op welk tijdstip je het lijk onderzocht hebt?  

A: De autopsie is begonnen rond 20h30.  

V: En Mr.Dennington was dan reeds overleden?  

A: Neen, hij zat op de tafel en vroeg zich af waarom ik een autopsie 

deed.  

          F.B. 
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ONGEWENST BEZOEK. 

 

 

Wanneer ik verleden jaar in augustus in mijn moestuintje  ’s mor-

gens vroeg mijn ronde deed, zag ik plots een rosgrijs diertje over de 

tuinafsluiting van mijn buurman flitsen.  Daar zijn ze weer dacht ik: 

de jonge steenmarters zwermen uit en zoeken hun een eigen territo-

rium.  Dus vallen opzetten.  Zo gezegd, zo gedaan: twee vangkorven 

werden opgesteld.  Op een goede 10 dagen tijd twee jonge steen-

marters.  Als natuurliefhebber heb ik deze, toch wel zeer mooie 

diertjes, in het natuurgebied op de Kuringer heide terug de vrijheid 

gegeven.  Ze doden heeft toch geen zin want dan wordt de vrijgeko-

men plaats weer ingenomen door een andere steenmarter.  Ik dacht 

toen: “ik heb er al twee gevangen, dus voorlopig ben ik wel even 

gerust”. 

Groot was mijn verbazing toen ik een tweetal weken later ’s mor-

gens vroeg in mijn duivenhok binnenkwam: al mijn duivinnen krop-

pers op één na, lagen her en der verspreid met overgebeten keel.  

Jullie kunnen zich mijn ontgoocheling en woede wel voorstellen: al 

mijn moeite van zoveel jaren voor niets.  Waar was hij binnengeko-

men ?  Hoogstwaarschijnlijk door de opening tussen de golven van 

de dakbedekking en de draagbalk.  Na het begraven van de slachtof-

fers heb ik dan deze openingen onmiddellijk dichtgemaakt.  Maar ja, 

te laat de put gevuld als het kalf verdronken is.  Zelfs Pieter Breugel 

de Oude, Pier den drol zoals hij ook genoemd werd, wist dit reeds in 

zijn tijd toen hij zijn befaamde doek met de spreekwoorden schilder-

de. 

En zoals het een doorsnee Vlaming betaamt, heb ik opnieuw mijn 

vangkorf opgesteld.  Na enkele dagen prijs: een grote volwassen 

steenmarter van wel 1 m totale lengte.  Eerst heb ik zijn fysionomie 

goed bestudeerd: een slangachtig lijf, een ovaalvormig kopje meer 

breed dan hoog, priemende ogen, vlijmscherpe hoektanden en  ge-

duchte klauwen.  Nadien heb ik dan gedaan wat menigeen van ons 

ook zou doen: hem het tijdelijke met het eeuwige laten verwisselen. 
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Niettegenstaande mijn woede toch wel met een beetje pijn in het 

hart. 

Laat ik nu, zoveel maanden na de feiten, de zaak eens van uit een 

andere hoek bekijken.  Op het ogenblik dat ik dit artikeltje schrijf, is 

die steenmarter zijn plaatsje al ingenomen door een ander exem-

plaar.  Hoe ik dit weet: enkele nachten geleden heb ik, toen ik om-

streeks 5 uur in de morgen even wakker werd, zijn hees en rauw ge-

krijs duidelijk gehoord.  Het doden van die volwassen steenmarter is 

dus zinloos geweest ! 

Veronderstel nu eens even dat men een mens zijn been tot onder de 

knie amputeert, hem geen prothese geeft en hem daarna in een afge-

sloten arena zet met een tijger, leeuw of dolle stier als compagnon.  

Heeft deze sukkelaar met zijn een been kans om te ontsnappen ?  

Neen, helemaal niet want voor hij het weet heeft de stier hem op de 

horens genomen.  Welnu, wij doen toch hetzelfde met onze huisdie-

ren.  Wij leewieken onze eenden , ganzen of kippen en zetten ze in 

een afgesloten ren met een omheining van 1,5 m hoog.  Wat een 

buffet voor een vos, marter of bunzing: zoveel gehandicapte dieren 

die niet eens kunnen vluchten.  En die omheining: een makkie voor 

hen.  En ook onze duiven sluiten wij op: als de marter binnendringt 

hebben zij geen enkele kans om te ontsnappen.  Bij wie ligt dan ei-

genlijk de fout ?  Bij het roofdiertje dat alleen maar zijn instinct, 

hem gegeven door de  evolutie, volgt of bij ons ?     De fout ligt 

voor 100 % bij ons: wij moeten onze hokken maar veel beter afslui-

ten of een elektrische draad rond onze omheining zetten. 

Van in het prille begin van zijn bestaan heeft de mens al wat in zijn 

weg lag vernietigd.  Al wat geen economische waarde had, ging en 

gaat nog voor de bijl.  En nu, wanneer de natuur zich de laatste jaren 

in onze streken een heel klein beetje herstelt van de mokerslagen die 

wij hem altijd al gegeven hebben, willen wij hem weer met man en  

macht verdelgen.  Kijk maar even naar de minister van natuurbe-

houd: Joke Schauvliege.  Of moeten wij niet eerder zeggen de mi-

nister van natuurvernietiging ?  Omwille van  enkele kwade tele-

foons van een paar burgemeesters en onder druk van de jagerslobby 

en Kris Peeters, heeft zij zomaar de jacht op de vos weer toegelaten.   
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Er is niet bepaald wat schade is, welke voorzorgsmaatregelen kun-

nen er genomen worden om schade te vermijden enz., neen !  Dood-

eenvoudig afknallen.  Ook het fort van Haasdonk, belangrijk voor 

de overwintering van de vleermuizen, heeft zij onder druk van die-

zelfde Peeters verpatst aan de privé in plaats van het te behouden 

om de natuur een beetje te helpen.  

Misschien een troost, en nu spreek ik eigenlijk tegen mijn eigen be-

lang, wie de natuur vernietigt, vernietigt zichzelf !  Aan het tempo 

zoals wij nu omspringen met het milieu en de rijkdommen van onze 

aarde ligt het kantelmoment rond 2050: de totale ineenstorting van 

het menselijk systeem !  En dit is geen voorspelling van de getuigen 

van Jehova of een of andere geitenwollen sokkendrager, maar van 

ernstig wetenschapsmensen.  Je kunt nu  egoïstisch reageren en zeg-

gen: “het zal mijn tijd nog wel duren”.  Maar vergeet niet dat je ook 

nog kinderen en kleinkinderen hebt.  Zij hebben evenveel recht op 

alles wat wij gehad hebben, maar ze zullen het niet meer krijgen.  

Alleen, de meesten van ons weten het nog niet of willen het niet we-

ten ! 

 

M. Punie 
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Wat betekend het woordje 

“Duivenmelker” 

Duivenliefhebbers worden dikwijls ook duivenmelker genoemd. Bij dit 

woord krijgen veel mensen soms rare gedachten en wie minachtend neer-

kijkt op de duiven- sierduivensport vindt dit een prachtig woordje om zijn 

misprijzen voor duivenliefhebbers te verwoorden. 

Paarden en honden staan bij “voorname” (?) personen vaak hoog aange-

schreven, maar duiven moeten ze niets hebben.  

Wie zich met duiven bezig houdt heeft weinig cultuur, zeggen ze. Hun 

houding is echter als een grotere aanwijzing van hun eigen gebrek aan cul-

tuur. 

De  betekenis van een woord zuig je niet uit je duim, maar zoek je op in 

een woordenboek. Veel woorden hebben meer dan een betekenis. Er ver-

schijnen ook veel woorden. Sommige woorden na verloop van tijd een 

heel andere betekenis. 

Om te weten wat er in het woordje duivenmelker met “melk” bedoeld 

wordt, zoek je dit op in het Nederlandse woordenboek. In Van Dale geeft 

men 10 betekenissen voor “melk” de vierde betekenis is houden  fokken. 

De grote Van Dale zegt: duiven, konijnen, hanen enz. melken. Dit bete-

kent dus gewoon duiven, konijnen of hanen houden of fokken. 

Een duivenmelker is dus gewoon iemand die duiven heeft of houdt. 

Duivenmelker is een is een heel oud woord. De oude betekenis (houden, 

fokken) van het woordje “melk” kennen  veel mensen al lang niet meer. 

Het woordje konijnenmelker bestaat nog in onze taal, maar het is bijna 

geheel verdrongen door de konijnenfokkers. Kippenmelker en hanenmelk 

staan niet meer in het woordenboek. Duivenmelkers heeft wel nog een 

plaats in het woordenboek en de omgangstaal.  

Hoe is de betekenis  van het woordje duivenmelker eigenlijk ontstaan? 

De eerste betekenis van “melker” is volgens Van Dale: melk uit de uiers 

van koeien drukken. De tweede betekenis van melken is een melkkoe hou-

den. Zoals men de koeien dagelijks melkt, zo nam en neemt men bij kip-

pen de eieren dagelijks weg. Zo ontstond de derde betekenis “kippen mel-

ken”. Daarna was het maar een kleine stap meer om, zoals bij de koeien, 

de betekenis van “melken” te verruimen naar het houden en fokken van 

nutdieren. Het woordje duivenmelker heeft dus niets te maken met het 

gele papje dat duiven aanmaken voor het voeren van hun jongen.  

         Henri Dreesen 
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Lidgeld De Rasduif 10,00 Euro 

 

Fokkerskaart– fokkersboek- tijdschrift 12,00 Euro 

 

(samen 22,00 Euro) 

 

Lidgelden:  

 - te storten zo snel mogelijk naar onze secr. Marcel 

    

 - de aanvraag fokkerskaart moet eveneens zo snel moge-

    lijk verzonden worden  naar onze secr. Marcel.  

 

 

Zoals je gemerkt hebt is het aanvraagformulier voor ringen 

bijgevoegd in ons clubblad. 

 

De bedoeling is alles correct in te vullen en zo snel mogelijk te 

bezorgen aan de provinciale ringen verdeler. Ringo Jacobs. 

 

     Doen !!! Doen !!! Doen !!! 
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Bestellen ringen: 
 

Het aanvraagformulier voor ringen sturen naar de provinciale 

verdeler Rigo Jacobs. 

 

Ringen kosten 0,25 Euro per stuk. 

 

Betalen ringen: 

 

Moet  rechtstreeks gestort worden op reknr. 063-4082771-76 van 

de ringenverdeler Rigo Jacobs. 

Deze zal dan de ringen naar de betreffende fokker sturen. Porto € 2 

De ringen komen rechtstreeks van de ringenverdeler. 

Er zullen geen ringen bij onze secr. Marcel liggen. 

Je kan de ringen, na afspraak, ook persoonlijk gaan ophalen bij de 

ringenverdeler. 

 

Hoe eerder jij je ringen besteld en betaald hebt, hoe eerder jij 

de ringen in je bezit krijgt! 

Even aan-

dacht 

Voor het 

volgende ! 
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      Prettige                      
     kerstdagen!  
 

 

 

                          
En een 
 

 

 

Vrolijk einde 
van 2012! 
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