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Algemene
ledenvergadering.
Beste sportvrienden,
Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal doorgaan in ons clublokaal “AVIVARIA VZW”
Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt
vrijdag 29 maart 2013 om 20.00uur
Dagorde: - info van de duivencommissie;
- woord van de voorzitter van De Rasduif
- rondvraag
- eventueel nieuws over de tentoonstelling en de
internationale brünnershow 2015;
.
- ringslagers en speelderkens (M. Punie of Rik Leeten);
- gezellig samenzijn.

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 clubvriend en sympathisant,
Benedictus gaf inmiddels de Vaticaanse Pontificaatfakkel door bij Valentijn en vertrok wuivend vanuit zijn witte heli richting zijn warm buitenverblijf aan de noorderzon !!
En of de zichtbaar opgetogen ‘el papa’ gelijk heeft !! Konden we ook al
maar genieten van enige zonnestralen, en ik denk hier vooral aan onze
duifjes, die naarstig op zoek zijn naar hun ‘paring’ driften, maar wiens
goesting hun bij deze temperaturen tot in de voeten zakt. Het laag geboortecijfer bij de Eskimo's is trouwens een betrouwbare indicator. Dit zijn
gewoon naakte feiten !!
Valentijn, het feest van de liefde wordt voorlopig althans verdrongen door
de kille aanhoudende winter, niet ?
Toch zijn de paartjes op uw hokken reeds gevormd, vermoed ik. De hun
toegewezen partner hebben ze al of niet ondertussen reeds aanvaard. Bij
mezelf ( een late koppelaar bij Valentijn) willen de meesten nog maar al te
graag de buitenverblijven van hun buren overhoop halen en zitten de doffers blijkbaar nog in de roes van hun vrijgezellenfeest !!.
Eminentie Spruyt heeft ons nog zo verwittigd , voor het zinloze, het te willen paren met sierduiven voor medio maart en dit net om aangehaalde narigheden te voorkomen, maar telkenjare sla ik de wijze woorden van die
man in de wind !!!
Niettemin zullen enkelen onder ons zullen misschien al de eerste nieuwe
ringen gestoken hebben aan de frele beentjes van toch wel kwieke jongen
bij bepaalde ‘vroegrijpe’ rassen.
Maar fokkers, de weersvoorspellingen van Frank evolueren gunstig en de
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lente zal zich stilaan gaan opmaken.
Kortom, het fokseizoen is dus inmiddels voor sommigen goed en voor
anderen met horten op gang getrokken. Hopelijk zijn we allen op weg naar
het creëren van een kampioen. Het wezen u allen van harte gewenst !!
Vrienden, het deed me plezier dat op onze laatste algemene vergadering
van januari jullie zo goed vertegenwoordigd waren, ongeacht de gure winterkuren!
Ik denk te mogen stellen dat ieder zich ook kan vinden in de accommodatie van Avivaria. Het was er aangenaam vergaderen. Vriendschap staat
garant binnen de sport !
Het was ook een goede vergadering trouwens, waarop enkele belangrijke
punten werden voorgesteld en afgehandeld. De uittredende commissarissen werden met unanimiteit herkozen, hetgeen toch wil zeggen dat het
geleverde werk door al haar leden werd geapprecieerd ! Ook boden de gebruikelijke en nieuwe vrijwilligers weer hun handen en mauwen aan…
De rasbeschrijving van de Moorkop door Marcel was het gesmaakt toetje !
Enkele dagen geleden ontving ik, zoals jullie, het tijdschrift van de provinciale coördinatie. Bemoedigend las ik dat de duivencommissie zich
gaat aansluiten ! Fraternité, vrienden !
Laat ons hopen dat we ook onze vrienden vanuit die hoek mogen verwelkomen hé !
Mag ik ook gauw herinneren aan het feit dat we voorlopig geen intresten
kunnen genieten van uw contributie anno 2013, zo deze nog niet vereffend
werd ?
Tot in warmere tijden .
Vergeet niet, 29 maart !!
Yvan
Eendracht maakt macht.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE LEDENVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 2013.
Aanwezig: Jos Martens, Frans Bergmans, Vic Lambrechts, Henri
Dreesen, Henri Hendrix, Ivan Swerts, Roger Gemis, Camille
Paul, Yvan Kielich, Marcel Punie, Jan Aerts, Yves Neven, Van
Leuven, Jef Quintens.
Verontschuldigd: Rik Leeten, Renaat Crommen.
Rondvraag. Henri Hendrix zegt dat er van 13 t.e.m. 15 december
2015 een internationale tentoonstelling in Frankrijk wordt ingericht. Er worden 7000 dieren verwacht waaronder 1500 cauchois. Er wordt een bus ingelegd van uit “de Vlaanders”. Iedereen kan mee met deze bus.
Kasverslag 2012. De penningmeester geeft een overzicht van het
werkingsjaar op geldelijk gebied. Hieruit blijkt dat het jaar is
afgesloten met een batig saldo. Ook de tentoonstelling werd met
een positief saldo afgesloten. De penningmeester werd décharge
verleend.
Limburgse duivencommissie. De voorzitter heeft gemaild naar
Coen Coox maar heeft nooit een antwoord ontvangen. Vic
Lambrechts stelt voor dat de duivencommissie vergadert op zelfde dag als De Rasduif. Het clubblaadje van De rasduif zal ook
aan Coox en Vanelderen gestuurd worden. Aan Coox zal ook de
agenda van De Rasduif gestuurd worden.
Bestuursverkiezing. De uittredende bestuursleden: Jan Aerts, Marcel Punie, Renaat Crommen, Rik Leeten en Yves Neven waren
uittredend en herverkiesbaar. Er werd geen enkele nieuwe kandidatuur genoteerd. De uittredend bestuursleden werden allen
herverkozen.
De Moorkoppen. De moorkoppen werden, in interactie met de
aanwezige specialisten, besproken door M. Punie. De powerpointvoorstelling was van de hand van Renaat Crommen.
M. Punie.
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Ter nagedachtenis

Ivo Hanssen

MIJMERINGEN:”in illo tempore“
Gedurende mijn middelbaar onderwijs van 12 tot 18 jaar, GrieksLatijn in het O L V-college te Tongeren, was het duivenvirus ondanks de zeer strenge, Spartaanse Schoolregels actief aanwezig en
was ik, wanneer even de tijd, bezig met de duiven, alhoewel wij gedurende 6 jaren, vanaf ‘s morgens 7.30 u tot ‘s avonds 19 u, ook ‘s
zaterdags, lessen, studie, godsdienst enz. moesten verwerken. Alleen
donderdag-namiddag was toen vrijaf, behalve wanneer men ‘retenu’
kreeg, strafstudie donderdag van 14 u tot 17 u bvb te laat gekomen,
in mijn geval omdat....
U mag drie keer raden! Al de leraren waren priesters inwonend in
het college. Eén van hen had een grote volière in de tuinen achter de
gebouwen met diverse fazanten en mocht ik soms even gaan kijken.
Wat een luxe!
In Tongeren was toen ieder jaar een duiven-TT, gewoonlijk met Allerheiligen, en hadden wij die week verlof, zodat ik kon meedoen
als de benjamin tussen meestal veel oudere liefhebbers, die nu anno
2004 wel beschouwd, niets van duiven kenden, zoals later dhr. Verreth dikwijls, zonder kwade bedoelingen, publiekelijk verklaarde.
Ze kijken alleen naar het Zuiden (Wallonië en Frankrijk) en daar
was toen niet veel te leren, alhoewel !! Hoe ik indertijd het Nederlands maandblad Avicultura/De Konijnenfokker onder handen kreeg
weet ik niet meer, maar dat was een openbaring!
Rond 1950 kenden wij enkele clubblaadjes, meer niet. Trouwens ik
was te jong om dat nu nog te weten. Ik heb nog vele oude uitgaven
ergens op zolder van diverse uitgevers.
De toen bekende fokkersschrijvers waren de HH Spruyt (een mijlpaal voor die tijd), Logman, Moezelaar, Frans Timmers en anderen,
zeker dhr. Van Gink uit Voorburg, kenner, schrijver en kunstenaar
in de pluimveewereld van toen.
Als 16-jarige heb ik én Kapucijntjes en Smiereltjes bezorgd aan H.
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Moezelaar, waarmede én de OHKapucijn en de OHMeeuw, in wording, werden gebruikt. Ik kreeg van Moezelaar een paar witzwartstaart Pauwstaarten, toen prachtige duiven, momenteel zouden
ze waardeloos zijn, gezien de evolutie van dit mooie ras. Natuurlijk
was het weer mijn vader die mij tevergeefs intoomde, daar waar
mijn grootvader aan moeders kant de teugels veel losser liet en weet
ik nu nog dat hij zei: ”laat de jongen toch doen”. Hij was zoals verleden jaar, zoals door U misschien gelezen; een hoefsmid met postduiven. Daar waar mijn vader deurwaarder was met paperassen en
dossiers alom en geen enkele interesse had voor duiven én hij soms
zei: “We moeten oppassen of hij wordt nog een “Bottie”; d.i. Tongers–Franstalig dialect voor pluimveehandelaar.
Toen kwamen nog 3 jaar onderwijs te Brussel en was ik alleen thuis
‘s zaterdags en ‘s zondags en verzorgden mijn moeder en mijn zuster mijn duiven. Mijn grootvader was dat jaar overleden.
Oktober 1961 moest ik 22 maanden in militare dienst, eerst Brussel
en dan moest ik naar Koln-Wahn Flughafen, waar ik reeds in 1961
de Colonia show bezocht en waar ik kennis kreeg met dhr Peter
Schleith uit Köln-klettenberg, fokker van Saksische monnikduiven
en Duitse modenesers. Deze sympathieke zakenman had prachtige
duivenhokken, moderne installaties. Hij bezorgde mij enkele rode
en gele Saks. Monniken, zeer moeilijk te bekomen vanuit het vroegere Oost-Duitsland.
Iedereen weet hoe WIJ RasDuivenFokkers duiven smokkelden vanuit Duitsland, in verborgen plekjes in de auto of in de vestzakken,
omdat er geen duiven mochten ingevoerd worden, tenzij met stapels
documenten en kosten.
Voordien had ik al Saks. monniken van een zekere Heer Rousse uit
Gorinchem NL, maar deze monniken hadden verschrikkelijke kromme borstbenen. Ook van dhr. Crutsen uit Maastricht dewelke Monniken van dhr. Spruyt had, heb ik ooit enkele blauwwitbanden bekomen. De resterende 18-maanden militaire dienst in Wahn waren
veelal vakantie, slechts enkele Belgen waren aldaar gekazerneerd,
samen met de Engelsen. Ikzelf was administratief aangesteld in de

Etat-Major en de duivenboeken van Cam. Spruyt heb ik aldaar gelezen en herlezen; ik kon twee maal per week naar huis samen met
luitenantvlieger Teuwen Frits uit Molenbeersel-Limb. Deze laatste
had verkering in Maastricht en ik nam dan de bus tot Tongeren.
Na mijn militaire dienst bezocht ik ieder jaar tot op heden de Colonia show; misschien enkele jaren dat Koln niet doorging. Ook reden
wij naar Frankfurt met 5 Tongerse duivenpies (dialect voor duivenmelkers). Ik was de jongste, dhr. Verreth uit Bree de oudste, 6 in
totaal met de grote wagen van Leon Paul; 2 dagen plezier. Ook reden we soms naar Hannover, telkens voor 2 dagen met zessen: Paul,
Melchior, Proesmans, Box, ikzelf en last but not least dhr. Verreth,
onze voorman, grote verteller en moppentapper “pur sang”! Al deze
mensen zijn overleden. Op deze Duitse TT keken we onze ogen uit
en waar de anderen wat gingen eten of drinken bleef ikzelf hok per
hok en rij per rij de dieren bekijken; van gans naar eend naar kalkoen, van grote hoenders naar de dwerghoenders en van Romein tot
de kleinste duif. Iedere stand werd bekeken, vooral boeken, tijdschriften en ander gerief.
Ik las toen al Die Taubenwelt, KleinTierZüchter, Algemeine Geflügel Zeitung, Geflügel Börse, Pigeon & Pigeonworld, American Pigeon Journal, Le Pigeon en nog andere bladen uit Oost-Duitsland,
een Zwitserse uitgave en andere bladen die niet meer bestaan, niet te
vergeten diverse clubbladen en uiteraard de standaarden NL-D-E-A,
vooral over duiven en dan vele boeken over hoenders, ganzen, eenden, gewoonlijk ‘s avonds laat tot middernacht of later! Vooral wanneer ik weer een nieuwe “smaak” te pakken kreeg in een of ander
ras moest ik, indien enigszins mogelijk, dezelfde avond diverse boeken uithalen, lezen en vergelijken en conclusies trekken; dat wist ik
dan weer.
Ik werd toen ook lid van vele duiven- en/of pluimveeclubs en
schreef soms een klein artikeltje. Ik schreef eens in Pels & Pluim
van het Neerhof te Gent: Saksische Monnikduiven, volbloeden uit
de kleurduivenstal, waarop ik een brief ontving van wijlen RRP Van
der Mark uit Woerden, die mij vroeg of hij dit artikeltje mocht overnemen en of ik hem het bijhorend afdrukplaatje van dit ras, dat toen
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redelijk duur was, wilde opsturen en hij dit zou terugzenden. Maar
dit is nooit teruggekomen! Later bezocht ik hem een paar keren en
kocht ooit 2 broedmachientjes van hem en een aantal Franstalige
boekwerkjes over OISEAUX D’ORNEMENT - SIERVOGELS,
welke hij in de franse taal had laten overzetten, maar in Nederland
niet kwijtraakte! Ik heb ze trouwens nog.
Buiten de Parel in Tongeren was mijn club toen “ Les amis du Pigeon” te Luik, waar dhr. Georges RAICK voorzitter was. Door hem
ben ik keurder geworden. Hij was eerst secretaris nadien voorzitter
van de Belgische Duivencommissie. Hij was een echte Waal, een
franskiljon, aanbidder van président De GAULLE en FONTAINE
was hét duivenboek der duivenboeken! Vive la France was zijn laatste slogan na iedere spreekbeurt of opening van zijn TT in Luik –
Seraing.
Hij was krijgsgevangene geweest in Duitsland en “LES BOCHES“ (moffen), zoals hij zei, waren niet zijn vrienden. Hij ging
ook nooit naar Duitse TT, alhoewel hij toch een aangename man
was. Wat een contradictie!
Wordt vervolgd !
================================================

Wij wensen ons aller vriend,
René Troch
een spoedig en geheel herstel toe.
De Rasduif
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Wij vernamen het overlijden van de broers
van ons lid Jef Croes

DE HEER Miel
CROES
Lieve echtgenoot van Annie Gijbels
Fiere papa van :
Ann en Kevin;
Tom en Immig;
Guy en Hannelore.
Poepoe van Miene
Geboren in Hasselt op 2 oktober 1952 en thuis omringd door zijn
familie zacht van ons heengegaan op 5 februari 2013.
++++++++++++++
Eveneens vernamen wij het overlijden van;

DE HEER Maurice
CROES
Lieve echtgenoot van Magda Martens
Papa en opa van:
Serge en Sandra Croes– Thysen
Britt
Yana zijn petekind
Lucien en Cindy Cornelis-Croes
Peter van An Croes
Geboren in Hasselt op 16 december 1949
En in familiekring overleden in Genk op 24 februari 2013
Aan beide families bieden de vrienden van De Rasduif hun diepste
medeleven aan.
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De kleurduiven op de tentoonstelling van
de Rasduif te Houthalen – oost.
De clubshow de “Speciaalclub voor kleurduiven” was hier ondergebracht en brachten samen 109 kleurduiven in de kooi. Ook een
woord van dank aan het bestuur dat de Kleurduiven in de inkomhal
konden staan waar het licht toch beduidend beter is dan in de grote
zaal. En uiteraard ook een dankjewel aan alle inzenders en medewerkers.
Jammer dat de clubshow van de “Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België” op de zelfde datum viel en dit te Loon
op Zand zodat het ras wat normaal in de meerderheid is hier nu in de
minderheid was. Maar geen nood volgende Jaar wordt de clubshow
van de “Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en België” gehouden bij de Rasduif.

zo jong ras zal niemand verbazen maar toch een mooie rasvertegenwoordiger met 96. het volgende ras, Deense Svabers allen in Zilver,
was een reeks zeer goede rasvertegenwoordigers van Frans Van Mol
die ook de Beste kleurduif in zijn rangen had met 97. De Luzerner
schildduiven van Koen Druyts konden niet echt overtuigen vooral
door fouten in de tekening. 12 Zuid-Duitse Moorkoppen 9 in zwart
en 3 in rood, bleken maar 9 Moorkoppen te zijn de 3 rode waren
Thuringer Mauserduiven van Wilfried Van Bellingen. Bij de Moorkoppen kon Wilfried van Bellingen het halen met een 96 van Jos
Martens. Als laatste had ik 4 Zuid-Duitse schildduiven die van een
gemiddelde kwaliteit waren.
Peter Paridaen

Als eerste had ik een reeks van 10 Saksische vleugelduiven zowel
gladkoppen als gekapte allen Van André Weckx. Een mooie reeks
met 2 x 96. Hierna volgden 4 Saksische Verkeerdvleugelkleurduiven in zwart van Koen Druyts, een ras dat ook in Duitsland best nog
enkele fokkers zou kunnen gebruiken, dieren die toch nog wel wensen en enkele fouten hadden. De Saksische werden afgesloten met
een reeks Saksische snippen van André Weckx. De blauwe viel tegen maar bij de zwarte was het niveau duidelijk hoger 1 x 96. Daarna kwamen 2 Eenkleurige Zwitserse Duiven in zwart van Koen
Druyts. Zoals reeds gezegd waren de vinkduiven maar matig vertegenwoordiged maar hier kon Koen Druyts het winnen van Frans
Van Mol met een Koper Blauwvleugel met 96. De Thuringer rassen
zijn in België maar matig vertegenwoordigd, wat jammer is, maar
Wilfried Van Bellingen houdt gelukkig vol met deze toch wel mooie
rassen. Zijn 10 Thuringer Vleugelduiven waren van een goede kwaliteit uiteraard wel hier en daar nog wensen, 1 x 96. Hierop volgde
het jongste kleurduivenras, pas erkend in 2007, de Glansduif met 6
dieren van Bjorn Engels. Dat er noch heel wat werk is aan een nog
— 11 —

— 12 —

INDRUKKEN 27 EE-EUROPASCHAU
LEIPZIG
Leipzig, reeds vorig seizoen (2011) organisator van de 60 ste VDT
Shau, zou dit jaar de Europese organiseren!! Wie toen daar was en
de 33.000 sierduiven had gadegeslagen in een accommodatie om U
tegen te zeggen, kon vermoeden dat de inrichting van de Europese
dit jaar op dezelfde locatie een topper moest worden.
Na onze algemene vergadering werden in verhouding van de hoeveelheid tot zich genomen gerstenat, plannen gesmeed om deze
T.T. maximaal te gaan bijwonen en niet met een gebruikelijke alléeretour, maar dit keer gekoppeld aan een verblijf voor de ten volle 3
dagen. Want wie herinnert zich niet meer of hoorde ervan dat de
uitstap naar Lipsia van vorig jaar, alwaar de enige overnachting
voor onze chauffeur met dienst een ware nachtmerrie bleek, ondermeer overmand door nachtelijk leeuwengebrul ?!!
Dus zo beslist en we bespraken een hotelleke in de buurt, achteraf
gezien, gelegen op een (goed doenbare) 32 KM van de Neuen Messe Leipzig, place to be ! Onze chauffeur Yves boekte zich veiligheidshalve een eenmanskamertje om enig euvel uit de weg te gaan
en als enige gebruik te kunnen maken van zijn nachtlampje. Dus
vrienden , we trakteerden onszelf op dit sinterklaasgeschenk. !
Meer nog, snode gedachten dwaalden door onze hoofden. Vermits
we toch de ganse duur van de T.T. zouden aanwezig zijn, zou het
ook tof zijn dat we ook zelf enkele dieren zouden insturen. De wetenschap eens tussen de ‘groten’ te exposeren, zodoende de eigen
stand van onze rassen in te schatten, geeft warempel een kick en we
laadden elkaar op dat ongeacht de uitslag , -waar we eerlijk, niet te
veel van verwachtten-, dit ook geen smet mocht werpen op onze
sportieve trip. Dus kameraden, we zouden genieten en zo gezegd zo
gedaan. We schreven enkele van onze dieren in.
Enkele… de landsbond liet ons weten dat de Belgische delegatie
nog nooit zo goed vertegenwoordigd werd op een Europese en dat
er reeds meer dan 800 inschrijvingen werden genoteerd, met de mel— 13 —

ding dat bij de duiven bijvoorbeeld alle Belgische rassen vertegenwoordigd zouden zijn. Dit op zich was al een succes, niet ?
Ook kregen we te horen dat ondermeer onze huiskeurmeester Renaat werd uitgenodigd als Preisrichter, samen met André Legrand en
Marnicq Demeur. ( ik vernoem enkel de duivenkeurmeesters). Zelfs
nog in de nasleep van zijn wittebroodsweken, en reeds één en ander
gewend, moest hij toch even slikken met zijn voorgeschoteld kerstbord waarop 170 pommerse kroppers, amaai kroket !
De maandag voor datum scheepten Yves, Camille en ikzelf onze
dieren in op het afspraakpunt bij Vic’s Avivaria. Wij, behoudens de
gebroedertjes Crommen, zouden gebruik maken van het gemeenschappelijk transport, trouwens picco bello aangeboden door de
landsbond. Renaat vertrok dinsdag met een camionette en nam zodus de eigen dieren mee ter inkorving. Keuringen waren voorzien
over woensdag en donderdag.
Vrijdag 7 december, Sinterklaas was net vertrokken richting Spanje,
begaven Camille en ikzelf ons naar Zonhoven. Met wakkere blik
werden we omstreeks 06.00u opgewacht door Yves.
Dan richting carpool Houthalen, alwaar Gerrit ons vervoegde. Gerrit
deelde ons mee dat hij ‘enkele’ kampioenen rijker was en ook dat er
zich een probleem had voorgedaan bij de Saksen, met een sterfteaantal van 30-40 duiven, maar niet beschikte over bijzonderheden
( oorzaak: duivenziekte die toesloeg- dieren van verschillende liefhebbers). Oei, het topnieuws van zijn eigen prestaties werd gecounterd door een onbehaaglijk gevoel van gedogen wanhoop, zijn reflectie vertonend op ons darmenflora. Zowel Yves als ik zaten even
op en met een ei..
De rit, gegidst door onze goede chauffeur, verliep feilloos. Met één
enkele stop wist hij de klus te klaren in vrij goede omstandigheden
( open hemel en droge wegen) en we bereikten ons doel, de Messe
om 12.15 uur. Wie zou denken dat we er de enigen waren is mis. De
parking was al half gevuld en in de vrieskou marcheerden we ons
warm tot bij de ingang.
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Even aanschuiven aan het loket en we konden de gigantische inkomhal binnentreden. De standen van deelnemende landen kleurden
een aangename ontvangst en we werden verwelkomd door onze
Belgische delegatie, die ons prompt een ‘bijbel’ (cataloog) in de
hand stopten.
Vervolgens stegen we de trappen op en via een doorgang kwamen
we terecht bij de hallen 2 en 3, alwaar de duiven opgekooid werden.
Impressionant, prachtige opstelling , voor de meeste rassen op ooghoogte ( andere getopt, gelukkig niet onze rassen…)! Gigantische
indruk, forse belichting, heeeel veel volk ! De cataloog even open
bladerend, tegen andere liefhebbers aanbotsend, de duiven zoeken.
Jawel, ik vond ze al vanaf hoknummer 352 en eindigend op hoknummer 66.355 !! ( de jeugdshow duiven en de duivenvolières zijn
niet in dit aantal vervat !)
Om de resultaten te zien, verwijs ik hierbij gewoon naar de cataloog
die volledig gepubliceerd werd op de site van de EE Europashau
Leizig 2012. Jullie kunnen gewoon alles volgen aldaar ! Ook zullen
de resultaten van de Belgen binnenkort op de site van de Landsbond
te bekijken zijn.
Inheemse vogeltjes en exoten vormden als het ware een eregalerij
tot de toegang van de duivententoonstelling. Allerhande standen
flankeerden de wanden van de expo-hallen.
Drie dagen hebben we er vertoefd, tussen al die mooie duiven in. U
kan zich voorstellen dat op een inzet van deze aantallen, in ieder ras
wel ‘toppers’ aanwezig waren. Het was een totaalspektakel, gespekt
door een aangenaam verblijf en het treffen van vele fokkers .
( slechts weinig Belgen vond ik, behoudens natuurlijk, only one
Harry Dreezen). Samen met Harry trouwens deed ik een stuk(je)
van de TT en gingen we even ter ruste bij het buffet, alwaar het ook
die ganse tijd lang aanschuiven was.

Als speciale vermelding hierbij zou ik toch graag de gebroeders

Crommen even op het podium willen zetten. U kan uiteraard hun
uitslagen aflezen, maar wat zij presteren binnen hun ras, de Gentse
kropper, is omzeggens niet meer van aardse aard. Op een inzet van
een twintigtal dieren, vijf Europese kampioenen (97) en geen enkel
predicaat onder de 95 ! Concurrentie wegvagend….moet er nog
zand zijn ?
Jongens, dit zijn leden van onze club !!! Proficiat mannen !!! Ik kan
voor hun sportieve prestaties geen superlatieven bedenken , enkel
respect.
Ook Gerrit en Renaat, bedankt voor de aangename liefhebbersbabbels ter plaatse. Jullie kennis van het fokken ter verbetering van rassen is geen toeval meer. De bewijzen brengen jullie telkenmale naar
voren. Ook Gerrit, merci voor de goede tips in de Saksenwereld.
Het was aangenaam toeven bij jullie in de duivenruimtes. Spijtig dat
jullie in een ander hotel waren gehuisvest, maar allee, ’s avonds waren we toch allen te moe hé. Enne, by the way, ben je alsnog aan
hessisch bloed geraakt om in te kruisen ??
In mindere mate, bescheiden maar ook fier, nemen zowel Camille ,
Yves, als ikzelf ook graag onze resultaten ter harte. Tevreden zijn
we ook alle drie met de behaalde predicaten en toegegeven wat de
Saksen betreft waren er betere. De slankheid en grootte van de winnaars binnen dit ras is voor ons weer een objectief. Ook realiseerden
we ons wat laat dat we beter jaarlingen hadden ingeschreven, maar
so what … Niettemin geven we toe dat ze bestaan bij de Saksen, die
‘idealer’ beelden …
Maar we waren erbij, namen effectief deel en onze namen staan in
den dikke boek.
Zoals bij de ingang van een voetbalwedstrijd tussen toppers schoven
gegadigden zich constant ( ook al bij opening) aan bij de verkoopstand ! Tja, de TT werd reeds geopend om 10.00 uur en het was al
vollen bak. De aanblik van de rij liet onze moed om aan te schuiven
wel zakken. In de late namiddag echter nam ik een plaatste in de
lange rij in. Yves en Camille konden inschuiven en hun aankoop
formaliseren.
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Toen ikzelf aan de beurt kwam was mijn gegeerde schmalkaldener
al vliegen. Om moedeloos van te worden .. ach, toch niet, ik mocht
ook tussen die eigenaar(s) staan toch, zonder blozende kaken..
Welgeluimd, doch met zware benen stapten we omstreeks 18.00 uur
( sluiting van de eerste dag) richting hotel, alwaar we vooraleer ons
naar onze zeer degelijke kamers te begeven , samen met Pierrot
Stassen en twee belgische ‘cauchois’ vrienden uit Wallonië, een
‘duitse’ omelet achterover sloegen, evenals enkele halfliterkes
‘schusselwasser’, die niettemin borg stonden voor een heerlijke
nachtrust.
Wel vrienden, drie dagen hebben we rond gelopen tussen al dat
moois en gaven we onze ogen de kost. Yves werd verliefd, jawel, op
vedervoetige verkeerdvleugel. Vanaf Leipzig sieren deze vogels
trouwens zijn hokken. Camille kocht een krulduif, maar het lot besliste ( laat me zeggen … een dief) er anders over. Net zoals ik keerde hij met lege handen thuis. Gelukkig heeft hij zijn geld teruggekregen. Deze verhalen zullen ze jullie graag persoonlijk vertellen bij
gelegenheid van onze nababbel toch.
Wat veiligheid betreft had ik zo mijn bedenkingen. Trouwens , ook
bij de uitkorving bleek er geen enkele vorm van controle. Ik denk
dat het opzet té groot was om effectief hierop te kunnen inspelen.
Want mannen, het was iets ontzaglijk groots. Ik vermoed dat ik zulke een organisatie nooit meer zal herbeleven. Collega liefhebbers
bevestigden trouwens dat men nooit eerder zulk manifestatie door
de jaren heen al te hebben meegemaakt.
Wel opvallend was, vond ik, de aanwezigheid, niet alleen van een
massa volk, maar ook de interesse van vele jongeren. Hier kunnen
we er enkel maar van dromen. Zou de jeugd in Duitsland toch zijn
PC willen inruilen en pogen onze oeroude hobby terug op te nemen.
Laat het ons hopen en laat dit een lichtpunt zijn.
Zo vlogen de uren om. De tweede dag sloten we af op het galadiner
( Duitsche brol) in de Messe.
Wij zaten aan tafel met de leden van de landsbond. Oorverdovende
muziek in een slechte akoestische omgeving , noch het aanbod van
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buffet kon onze vermoeidheid temperen, evenmin de derderangsdanseressen, die nochtans hun dikke billen gewillig bloot dansten
om enige animatie op te wekken.
Vrij vroeg trokken we terug naar ons hotel waar we op ons gemak
enkele halfliterkes soldaat maakten, achterover liggend in een zetel
en opgeluisterd door Duitse marsliederen, geproduceerd door schorre kelen van enkele ‘dikke’ Duitse liefhebbers, die ook bij ons gekazerneerd lagen.
Die Duitsers blijven steeds “in the mood” toch, en nadat hun eerbare
pensen halfvol gevuld zijn met bier en schnaps, grijpen ze zingend
toch graag terug naar hun populistisch dramatisch verleden, niet ?
Zondag om 14.00 uur bliezen we de abfart, doch een eerder toegeslagen dan aangekondigde sneeuwstorm liet ons één uur op de parking wachten, vooraleer we een 60-tam hartstikke moeilijke KM-ers
(ijzelglad en sneeuw, wind ook) voorgeschoteld kregen. Yves moest
bij de pinken zijn , maar bracht ons welbehouden terug naar de Ekkerputstraat.
Op maandag kwamen onze dieren terug aan bij Avivaria, behouden
en in goede gezondheid.
Vrienden, geloof me, er is zoveel meer te vertellen, maar in één artikeltje kan ik dit niet. Ik neem aan dat er ook nog sportieve commentaren gaan volgen door andere liefhebbers-keurders- landsbond.
Weet gewoon, dat het een mooie TT was en dat we ons schitterend
hebben geamuseerd in deze wereld tussen Darwin en de rasduif.
Het varkentje met een lange (?) staart.

Yvan
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