België-Belgique

Clubblad van

PB
3500 Hasselt1
BC10.127

mei – juni 2013.

DE RASDUIF

===================================

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 31 mei 2013 om 20.00uur
Dagorde: - info van de duivencommissie;
- woord van de voorzitter van De Rasduif;
- rondvraag;
- eventueel nieuws over onze tentoonstelling 2013 en de
internationale brünnershow in 2015;
- bespreking van de Ronsenaar door Rik Leeten
- bespreking van duivenziekten Marcel Punie
- 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 sympathisant,
De lage landen der Nederlanden worden inderdaad deze periode in
de ban gehouden door de installatie van hun Willem !! Deze guitige
roodroek-doffer van Nassau, gekoppeld aan zijn mooie binnengevlogen (of gesmokkelde ?) witte-argentijnse duivin ontpoppen zich
alvast belovend in een mythe van sympathie en hun oranje bloed
laat een ongezien typisch nationaal feestgedruis opborrelen. Jawel,
Nederland op zijn kop, al dan niet ten koste van Alva, de koning
van Hispania. Hun eigen volkse mentaliteit springt deze dagen uit
de pan en oranje kleurt en huldigt zijn ‘helden’ op een manier zoals
enkel zij dat kunnen, hand in hand.
Alle aandacht wordt door media en andere terecht naar hen geleid.
Wij kunnen er als Belgen maar naar kijken en ervan leren, niet ?
Nu ja, deze periode van het jaar gaf hen ook aan dat het tijd was hun
ei te leggen, toch ? De meiklokjes bieden zich inmiddels aan en inderdaad zijn onze oogappeltjes volop aan de kweek.
De periode die achter ons ligt was niet van dien aard dat het hun gemakkelijk werd gemaakt, zo hoorde ik ook al weeklank van heinde
en verre. De winter kende een lange uitloop en het meermaals hervallen in erg lage temperaturen stokte meermaals de goede gang van
zaken. Alvast, zo mocht ik ook persoonlijk ervaren.
Met nog enige maanden voor de boeg, - we nemen aan in goede omstandigheden -, zal het uiteindelijke fokresultaat nog wel meevallen.
Ach, we weten allen dat de hoeveelheid jongen zeker geen indicator is naar de beoogde kwaliteit toe. Laat ons allen duimen op enkele producten van betere kwaliteit, dan is een seizoen al geslaagd te
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noemen, niet ? De enige, echte kampioen valt ook wel ergens tussen ons, in één of ander hok en ik wens allen, zonder onderscheid,
de winst van dit hoofdvogeltje van harte toe ! Geduld is ons aller
barometer, niet ?
Onze laatste vergadering was weerom druk bijgewoond en als voorzitter ben ik daar natuurlijk gelukkig mee. Aangenaam was het onze
‘boezemvrienden’ te mogen verwelkomen. Dat deed me echt plezier. De volgende vergadering zal er trouwens één hunner rassen
bespoken worden. Een toffe bedoening die vergadering, opgesmukt
door een duidelijke taal van onze coördinator en steeds een bekwaam rasbespreker bij de hand. Het is blijft natuurlijk belangrijk
dat we onze krachten blijven samenbundelen en verder onze sport
blijven beleven, willen we het hoofd boven water blijven houden.
Dat spreekt voor zich. Maar samen kunnen we sterk uit te hoek komen, zeker weten.
Deze periode geeft ons ook de tijd wat te overdenken, het verleden
rustig te laten bezinken en nieuwe ideeën op een bedje van humusrijke potgrond, te laten ontluiken. Denk allen mee…
Ook wens ik nog aan te dringen dat het plezant is de vergaderingen
bij te wonen. Dit geeft ook de verantwoordelijken een boost om er
in te blijven geloven, toch ? Voor degenen , die interesse betonen in
andere soorten (en er meestal ook zelf hebben) neerhofdieren verwijs ik ook graag naar de interessante vergaderingen van avivaria
(zie aankondiging infra). Men behoeft trouwens geen lid te zijn om
de vergaderingen in ons beider verenigingen bij te wonen. Dus
mannen, stap daar ook eens naartoe en neem gerust eens een vriend
(in) mee en wat dorst...
Met het zonnetje in aanslag en met Franske op mijn hielen,
kijk ik nu alvast al uit naar onze volgende ontmoeting !!
Vergeet onze vergadering niet !!!
Yvan
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DE STERKSTE ZAL WINNEN.
LACHEN IS GEZOND !

…. Mijnen ….
Door het bos lopen twee commando's. Op een gegeven moment vinden ze drie mijnen en ze besluiten die mee te nemen naar de sergeant. Onderweg terug zegt de een tegen de ander: "Wat doen we nu
als er eentje afgaat?" Antwoordt de ander: "Dan zeggen gewoon dat
we er maar twee gevonden hebben!"
Frans

In het koudste jaargetijde, wanneer de sneeuwstormen en koude heersen in het hooggebergte, dan jagen de gemsbokken achter
elkaar over de steile bergwanden tot zij er bijna uitgeput bij neervallen. Het gaat hen daarbij om hun voortplanting, om de sterkste te
zijn in hun roedel. Dit kost zeer veel energie. Alleen de sterkste
wint bij deze conflicten. Velen sterven van uitputting.
Maar het gaat ook anders en met minder krachtverspilling.
Paradijsvogels overtuigen hun wijfjes met hun vederpracht, loofvogels maken indruk met kleine tempels uit twijgen, bladeren, pluimen
en steentjes en wevers bouwen uitgekiende nesten. Maar ook deze
strategieën kosten nog energie.
De voortplanting beheerst zodanig het leven van de dieren,
dat zij tot de brutaalste methode overgaan om hun genen door te geven. Woerden van wilde eenden achtervolgen en overweldigen hun
wijfjes met als motto: “Wie eerst komt…”. Ook wordt in vele gevallen de jongen gedood wanneer het tot een machtswissel komt.
De nieuwe baas van de leeuwenroedel doodt bijvoorbeeld al de jongen van zijn voorganger. Ook berenmoeders moeten op hun hoede
zijn voor kindermoord vanwege rondzwervende berenmannetjes.
Niettegenstaande wij bij onze duiven de dieren tijdens de fok
in bepaalde richting willen sturen, heeft deze strijd om de genen
door te geven ook bij hen plaats ! Vergeten wij niet dat de voortplantingsdrift kennen. De vermeerdering van onze tamme duiven is
in het algemeen een zaak van tijdsdruk: seizoensarbeid zouden wij
zeggen. Duiven kennen geen bijzondere balts (uitz. de ringslagers),
de paring is snel voltrokken en het platformvormig nest is snel klaar.
De leg volgt vlug, de jongen groeien snel op en het volgend legsel
laat niet lang op zich wachten. Voor de stad is zulke snelle vermeerdering slecht (overlast), maar voor de kweker is dat goed.
Praktisch is het ook goed dat de duiven zich ook snel laten omparen
en geen levenslang huwelijk aangaan. Duiven zijn kolonievogels.
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…. Hoog bezoek ….
Jantje zet op voetbalclub zijn fiets tegen een paal, maar zijn coach
zegt dat dat niet mag.
"Hoezo niet?", vraagt Jantje.
De coach legt het uit: "Er komt vanmiddag belangrijk bezoek. Er
komen twee ministers langs."
Jantje haalt zijn schouders op en zegt: "Nou en? Ik zet mijn fiets
toch op slot!"
…. Belasting ….
Een Amerikaanse toerist vraagt een voorbijganger naar de betekenis
van de kleuren van de Nederlandse vlag. "Dat heeft alles te maken
met de belastingen," krijgt hij te horen, "als we de aanslag in de bus
krijgen worden we rood van woede en wanneer we het te betalen
bedrag lezen trekken we wit weg om ons vervolgens blauw te betalen."
De Amerikaan antwoordt: "Bij ons is dat ongeveer het zelfde, alleen
zien wij er nog sterretjes bij.

Wanneer een partner wegvalt, zoeken zij vlug een andere . Afgezien daarvan gaan zij ook graag vreemd. Maar dat legt de genen
van dat ene individu vast, ook wanneer het niet volgens de wens van
de fokker is.
Gedragsstudies over duiven zijn er veel geweest. Ook over de
gevechten tussen duiven onderling. Alhoewel er moet gezegd worden dat “gevecht” hier niet hetzelfde is als “oorlog”. Hierbij worden
meestal vleugelslagen en snavelhouwen geteld om conclusies te
trekken. Belangrijk is het om te weten onder welke omstandigheden
de gevechten op het hok plaats grijpen. In een hok met goede onderlinge verhoudingen tussen de duiven, komt het niet dikwijls tot
strubbelingen. Anders is het wanneer nieuwe duiven op het hok erbij komen. Zij moeten ook een vrije zitplaats en/of nestbak krijgen.
Dan moeten de onderlinge verhoudingen in de kolonie opnieuw geordend worden. De geordende sociale structuur (nest- zit- en bodemplaats) is van groot belang om ruzies tot het minimum te herleiden. Onderzoekingen wijzen uit dat slechts twee procent van de gezamenlijke duivenactiviteiten bestaat uit ruzie maken, en slechts een
procent daarvan als agressief kan beschouwd worden. Een verklaring voor dat lage percentage kan gevonden worden in het feit dat
een duivenpaar meestal het ganse seizoen bij elkaar blijft. Essentieel is het te weten dat de territoriumgevechten en rangordegevechten dikwijls voortkomen omdat het hok overbevolkt is. Een verhoogde bereidheid tot ruzie maken vindt plaats tijdens de paartijd.
De agressor viseert meestal rustig uitziende soortgenoten en ook
jonge dieren die zicht buiten de nestcel bevinden worden aangevallen.
Studies hebben uitgewezen dat ruzies de hypofyse
(hersenaanhangsel) stimuleert.
Wat betekent deze kennis voor de duivenliefhebber ? Hij
moet er zich van bewust zijn dat deze instincten bij de duiven aanwezig zijn. Stammen waar de drang tot reproductie afneemt, eieren
alleen onder de grootste inspanning gelegd worden, jongen die
slecht gevoederd worden door de ouders of die geen bedelgedrag
vertonen, belanden vroeg of laat in het sukkelstraatje. De genetische vitaliteit wordt hier immers verwaarloosd. De selectie op vita-

liteit en de drang naar voortplanting is een zeer belangrijke grondregel in de duivenfok. Dieren die niet beschikken over deze belangrijke eigenschappen mogen niet in de fok komen, zelfs al zijn ze nog
zo mooi. Dit is dikwijls een dilemma: wij tolereren verzwakkingen
in de voortplanting als het uiterlijk van de dieren ons bevalt. Met
andere woorden: wij behouden de mooiste dieren, niet de meest fitte.
Welke gevolgtrekkingen moeten wij daaruit maken ? Praktisch wil dit zeggen dat wij best de nestbakken voor het fokseizoen
aan de duivers moeten overlaten. Zij zoeken zich dan de beste
plaatsen uit. Gevechten om de pikorde te bepalen mogen er dan rustig bijkomen. De zwakste duivers moeten zich dan met de onderste
nestbakken tevreden stellen. Gaat de fokker bepalen wie in welke
nestbak komt, dan leidt dit dikwijls tot een catastrofe. Een sterke en
dominante doffer verovert ergens een nestbak die hij voor ogen
heeft, vernietigt het legsels of hakt de kop van de jongen stuk. Resultaat: het residerend kweekkoppel gaat op de vlucht. Voor de fokker is dit voorval een ramp. Wie is nog nooit eens woedend geweest
op zulk een doffer, terwijl hij in feite de beste genendrager voor de
vitaliteit is. Er zijn natuurlijk ook doffers die alles beheersen willen,
die overdominant zijn. Maar duivers die alles toelaten zijn geen basis voor een stabiele kweek.
Het temparament van de doffer vermindert dikwijls bij het
tweede legsel. Dan wordt de duivin niet zo hevig meer het hof gemaakt zoals bij de eerste leg. Ook aast hij dan meestal veel beter de
jongen. Belangrijk is dat de doffers hun bezigheid hebben. Terwijl
de duivin broedt kunnen de doffers zich best bezighouden met het
aanslepen van allerhande nestmateriaal. Dit kan urenlang duren.
Ook het voedselrantsoen aanpassen: minder geven maar meer voedselbeurten, kan een temperamentvolle doffer, die dikwijls andere
koppels stoort bij het paren, afremmen. Vrije uitvlucht geeft zo een
doffer ook de kans om zich uit te razen. Reeds van bij de aanvang
van het kweekseizoen zijn zij dikwijls graag op het hok, maar ook in
de frisse lucht. Dit is hun eldorado: in de vrijheid voelen zij zich
thuis en kunnen zij naar hartelust nestmateriaal verzamelen.

— 7 —

— 8 —

De oorspronkelijke nutwaarde en prestatieleveringen hebben
bij vele huisdieren geleid tot het ontstaan van indrukwekkende rassen, die heden omwille van hun robuustheid als genenreservoir kunnen beschouwd worden. Wij moeten bij de aanvang van het fokseizoen veel belang hechten aan kweekdieren met een sterke drang
naar vermeerdering. Zij zijn meestal der besten, de echte winnaars
en bezorgen ons veel vreugde wanneer wij merken dat de duivinnen
goed broeden, de doffer met panache zijn nestbak verdedigt, en de
jongen met veel ijver gevoederd worden. Raskenmerken moeten bij
het samenstellen van de kweekparen een grote rol spelen, want dit is
uiteindelijk ons doel: duiven fokken volgens de standaardeisen !
Maar steeds moeten wij onvoorwaardelijk waken over hun vitaliteit
en gezondheid.
Geflügelbörse januari 2003.
Remco de Koster.
Vertaling Marcel Punie.

Ter nagedachtenis

Ivo Hanssen

MIJMERINGEN:”in illo tempore“
Vervolg.
Over keurder worden...... Ik kende toen ook de Dhr Claeys, die een
toonaangevend keurmeester was (ikzelf hou het altijd bij keurder).
Hij was postmeester in Antwerpen en een belangrijk figuur in de
Belgische sierduivenwereld. Hij was een liefhebber van Satinetten
en Blondinetten, maar hij kon niet autorijden..... zodat ik met hem
ooit twee maal ergens in of rond Köln ben gereden om er een Satinet-Blondinetfokker te gaan bezoeken, wat als resultaat gaf dat ik
veel te vroeg A keurder werd. Idem met de oud politiecommissaris
Verreth uit Bree, had geen auto en ik was regelmatig zijn chauffeur
voor hokbezoeken en TT in binnen- en buitenland. Hij was keurmeester geworden op late leeftijd, was toen al 65-plusser, ikzelf
misschien 28. Hij was bijna mijn grootvader, had één dochter, misschien beschouwde hij me als de verloren zoon. Wij hadden goede
kontakten en ik heb bij hem veel geleerd. Zoals ik al schreef, een
geweldige moppentapper, pijproker, ex-majoor in het leger, nadien
politiecommissaris. Keurmeester worden was toen een kwestie van
gezag en aanzien; bij ons in België was hij alom bekend. Zijn klassieke uitspraak wanneer hij zijn pijp vergeten had was: ”Ik zou uw
tabak vragen indien ik mijn pijp bijhad, maar ik zit zonder vuur!
Dan rookte hij van ons een sigaret...... U heeft begrepen dat de Belgische keurmeesters in die tijd meestal losjes de zaken aanpakten en
dat rassenkennis minder aan bod kwam.
Mijn eerste examen schriftelijk werd me afgenomen door Prof. Dr.
Willems, veearts, voorzitter van de Belgische Landsbond en
Prof.Dr. Geurden, beide leraren in Gent in de veeartsenijschool en
dhr. Vanhoudt, secretaris van de Landsbond, waar ik glansrijk was
geslaagd. Mondeling examen nadien door dezelfde Heren, aantoegevoegd dhr. Degouis, de latere voorzitter van de Belgische Landsbond, apotheker, keurmeester, duivenfokker in hart en nieren, en
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was ik ook geslaagd! Vervolgens werd het praktisch examen afgenomen door de Hr. Ardies Leo uit Mechelen, was toen een bekende
keurmeester, oom van de huidige keurmeester Jules Lauwers uit
Mechelen, momenteel gekend om zijn grote collectie boeken en
Kunstvoorwerpen.
Ik werd gebuisd door dhr. Ardies omdat ik volhield dat Saksische
Paapduiven steeds witte banden moeten hebben en dubbel gekapt
moeten zijn, waarmee hij niet akkoord was totdat dhr. Verreth, aan
wie ik dat had verteld, in zijn krammen was geschoten en dhr. Ardies zijn dwaling liet rechtzetten en ik nadien werkelijk zeer bevriend ben geworden met Ardies en samen met zijn hulp het VVK
heb opgericht. Later meer hierover. Dhr. Ardies was een gepensioneerd ambtenaar, paste in de groep gezagdragende keurmeesters en
was goedlachs, steeds met grote geruite pet en een veel te lange
stofjas, altijd met de vermanende vinger! Figuren, die nu anno 2004
niet meer voorkomen.
Doordat ik toen buiten diverse rassen kleurduiven vooral Korte Weners fokte en men me kende doordat ik de speciaalclub voor
kortsnavelige had opgericht, kreeg ik brieven uit Wenen van een
zekere SMUTNY, topfokker van Korte Weners, en van FARNECK,
apotheker in Wenen en heb ik toen diverse Weners aan hen bezorgd.
Ook enkele van hen bekomen; wat ik kreeg was slechter dan wat ik
gaf, zonder hoogmoedig te zijn. Uiteraard hadden zij betere duiven,
ik wist van hun bestaan en zag reeds foto’s van hun duiven in
pluimveebladen. De boeken van Prof. Horst Marks aangaande duivenrassen vanaf 1970, 5 verschillende uitgaven, die ik bekwam van
‘Die Neue Brehm Bücherei’ uit Oost-Berlijn, waren toen voor mij
de meest verklarende, deskundige verslagen van geschiedenis, stand
van de rassen met data van perioden van evolutie der rassen van
heel vroeger tot de jaren 1980. Ik las dit jaar dat dhr. Marks is overleden in januari 2004 en ik was onder de indruk van zijn palmares
aangaande zijn activiteiten, kennis, functies en wetenschappelijke
inzichten in de volledige materie van dieren, en van duiven en
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pluimvee in het bijzonder.
Samen met dhr. Prof. Kurt Vogel, ook overleden wetenschapper,
schrijver van deskundige duivenboeken, zijn zij en zeker nog vele
andere deskundigen, “monumenten” waar ik helemaal naar opkijk.
Ook onze dierenschilders en tekenaars zijn kunstenaars; zulke mensen zouden nooit mogen sterven!
Na mijn militaire dienst kreeg ik een job vanuit de Hoofdzetel in
PARIJS als verzekeringsinspecteur voor de provincie Belgisch Limburg bij de maatschappij ‘ABEILLE-PAIX‘, waar een Bij en een
Duif in hun embleem voorkwamen! Ik verhuisde toen naar Zonhoven, centrum van Limburg, waar ik eerst de duivenhokken en nadien
het huis bouwde, omdat, indien ik het andersom zou gedaan hebben
misschien geen middelen meer waren voor de duivenhokken..........
Ik had en fokte toen diverse rassen, maar nooit kipduiven, nooit
kroppers, nooit zware vormduiven of vleesrassen. De kleurduiven
waren nog steeds aanwezig en de Wener Korten en andere kortbektuimelaars. Ik had nooit slechte duiven ook geen topduiven, wel
eens één enkele Wener Korte, want topduiven fokken is beperken,
alles op alles zetten met weinig dieren en zeer hard selecteren. Men
moet de “gave” hebben en geluk speelt ook een rol.
Levende dieren veredelen is voorwaar geen kinderspel. Ge moet het
kunnen!
Zouden Picasso of Van Gogh het even moeilijk gehad hebben?
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AANDACHT !

VERENIGINGSLEVEN
LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 29 maart 2013.

RUIL- EN VERKOOPDAGEN KLEINVEE !
Konijnen, cavia’s, eenden, ganzen, duiven, grote hoenders, dwerghoenders.
Ingericht door:

KLEINVEEVERENIGING AVIVARIA.
Heksenbergstraat 5-7
3500 Hasselt.
24 AUGUSTUS 2013 VAN 09 TOT 20 H
25 AUGUSTUS 2013 VAN 09 TOT 16 H
Inlichtingen op het secretariaat: 011/254445
avivaria@kynet.be
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Aanwezig: Rik Leeten, Jan Aerts, Yvan Kylich, Marcel Punie,
Henri Hendrix, Henri Dreesen, Jef Quintens, Camille Paul,
Leo Vanhaeren, Yvan Swerts, Jos Martens, Frans Bergmans.
Aanwezigen duivencommissie: Stienen, Paul Mellemans, Johny Gos.
Verontschuldigd: Yves Neven, Roger Gemis, Leon Joris, Jef
Croes, René Troch, Luc Kerkhofs.
Duivencommissie. Voorzitter Luc Vanelderen heeft omwille
van gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend. Secretaris
Coen Coox heeft eveneens zijn ontslag ingediend als secretaris van de drie commissies.
Rondvraag. Henri Hendrix en Henri Dreesen willen nog schragen maken.
Internationale brünnertentoonstelling 2015 in Houthalen.
De voorzitter geeft uitleg over de stand van zaken. Brünnerliefhebbers uit Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland,
Denemarken en België zullen uitgenodigd worden. Er kunnen in totaal 650 brünners geïntegreerd worden in de gewone tentoonstelling.
Speelderke en ringslagers.
a.Geschiedenis. Het speelderke en de Rijnlandse ringslager zijn zeker al 400 jaar aanwezig in de Lage Landen bij
de zee. Getuige hiervan de afbeeldingen op de schilderijen van onze oude meesters. Zo hangt er in het Rubenshuis te Antwerpen een schilderij van Jacob Jordaens: “De opdracht van Jezus in de tempel”. Op dit
schilderij staan in de linker benedenhoek de offerdieren
afgebeeld: 3 speelderkens in een duivenmand. De Belgische ringslager zou van jongere datum zijn. De Rijn— 14 —

landse ringslager was oorspronkelijk alleen thuis in
Noord- en Zuid Nederland maar onze oosterburen hebben hem gekaapt. Toegegeven zij hebben hem wel veredeld en hem opnieuw ringen laten slaan.
Het zijn onze zeevaarders die, tijdens de bloei van de
West-Europese hanzesteden, de duiven van uit het midden Oosten bij ons verspreid hebben. Het ging hier
meestal om tuimelaars. Trouwens het was oorspronkelijk een voorrecht, toegekend alleen aan de adel en de
hogere geestelijkheid, om duiven te mogen houden. Stilaan is dit voorrecht afgebrokkeld tot uiteindelijk, na de
eerste industriële revolutie, ook de gewone werkman duiven mocht houden.
b.Het ringen slaan. De ringslagers en speelderkens onderscheiden zich van andere duiven door hun eigenaardige
baltsvlucht. Tijdens de paartijd nadert de doffer de duivin, vliegt in cirkels boven haar, en landt dan terug. Dit
was destijds, voor de opkomst van de vliegduivensport,
de liefhebberij van de “kleine man”. Zij kwamen samen
op het dorpsplein, brachten een goed gepaard koppeltje
mee en plaatsen de duivin in een mandje. Daarna werd
de doffer losgelaten en diegene die het meeste ringen
sloeg boven zijn duivin met liefst de luidste vleugelslagen was de winnaar. Bij goede ringslagers zijn de slagpennen op het einde van het seizoen volledig afgesleten
en blijven alleen de schachten over. Dit baltsspel staat
reeds beschreven in “De beschryvinge van de duyven” (1686) door Johan Van Vollenhoven. Van het
speelderke eiste men bovendien nog dat het zijn duivin
naderde, over haar sprong, en in cirkels rond haar liep en
telkens dit spelletje herhaalde. Vandaar de naam
“speelderke”. Heden zijn de fokkers er in geslaagd om
het ringen slaan van het speelderke, de Belgische en de
Rijnlandse ringslager terug te verankeren. Voor een der— 15 —

tigtal jaren waren er geen ringslagers en speelderkens
meer die nog ringen sloegen. En het zijn de Duitsers geweest die de Rijnlandse ringslagers terug hebben doen
“draaien”. Deze Rijlandse ringslagers heeft men dan in
België ingekruist om tot het bekende resultaat te komen.
Misschien zullen de speelderkens ook ooit nog wel eens
opnieuw spelen. Laat ons hopen !
c.Uitzicht. Het speelderke komt heden alleen nog voor in
de bekende bonte tekening. Witte slab, 2 witte vleugelroosjes, 7 tot 10 witte slagpennen, witte buik en onderstaartdek. Een wit snipje en wit hartje tussen de schouders zijn vrijblijvend. Vermits het gaat om een bonte
tekening die niet erfelijk is vast te leggen, zijn correct
getekende exemplaren eerder een kwestie van wat geluk.
Uit twee zeer slecht getekende ouders kan men perfect
getekende jongen kweken. Trouwens het speelderke en
ringslager zijn op de eerste plaats typeduiven. De standaard vereist dat bij de Belgische ringslager en speelderke een of twee ogen gebroken zijn, hetgeen volgens mij
een afschuwelijk zicht is. Dit is bij geen enkel ander ras
toegelaten, waarom dan bij het speelderke en Belgische
ringslager ?
De Belgische ringslager is groter en forser dan het speelderke en mist de vleugelroosjes. Hij is niet zo wendbaar
als het speelderke, maar klapt veel harder met de vleugels. Beiden zijn voorzien van een puntkap.
Marcel Punie.
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Toch goed om weten!
Voeding voor volwassen dieren
Duiven zijn zaadeters. Er zijn voor duiven vele verschillende zaadmengsels te
koop bij dierenspeciaalzaken. Postduivenvoer is voor de meeste sierduiven te grof
Voor de liefhebber die niet met de duiven fokt is het standaard sierduivenvoeder
geschikt.
Voor fok- en tentoonstellingsduiven zijn specifieke mengsels te koop. Dit voer is
rijker van samenstelling en heeft een betere eiwit-vetverhouding waardoor de opname en de benutting beter is.
In de fokperiode is meer eiwit van belang. De duiven voeren de jongen met kropmelk.
Meer eiwit in de voeding van de ouderdieren geeft ook een betere kropmelk.
Direct na het opnemen van voer drinkt een duif met grote teugen veel water.
Duiven stellen groenvoer ook op prijs.
Duiven worden twee keer per dag gevoederd, vroeg in de ochtend en laat in de
middag of begin van de avond. Een kwartier na het verstrekken van het voer moet
de voederbak leeg zijn, anders wordt teveel voer gegeven.
Voeding voor jonge duiven
Al snel na de geboorte worden jonge duiven door de ouders gevoerd met kropmelk of duivenmelk. Deze kropmelk wordt in de krop gemaakt en is zeer voedzaam. Jonge duiven krijgen de eerste tien dagen alleen deze kropmelk. Alle benodigde voedingsstoffen zitten in deze kropmelk.
Na een dag of veertien wordt de kropmelk niet meer gevormd en de jonge duiven
worden nu gevoerd met in de krop van de ouderdieren geweekt graanvoedsel.
Rond de derde week worden bakjes met voer en water in het broedhok geplaatst.
De volwassen duiven zullen hieruit eten en door af te kijken leren de jonge duiven
ook snel zelfstandig de voer- en waterbak te vinden.
Op een leeftijd van 4 tot 5 weken worden de jonge dieren gespeend door ze van
de ouderdieren te scheiden.
Voederbakken
Voerbakken zijn zelf goed te maken. De voerbak wordt met een deksel afgesloten
om vervuiling van het voer te voorkomen. Een goede voerbak is 100 cm lang, 15
cm breed met een opstaande rand van 3 cm. Daartussen worden spijltjes gemaakt
met een tussenruimte van 10 cm met daarop een scharnierende klep.
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Drinkbakken
Drinkbakken kunnen kant-en-klaar gekocht worden. Tegenwoordig zijn
praktisch alle drinkbakken van kunststof gemaakt. Kunststof heeft voordelen, maar het schoonmaken van deze drinkbakken moet zorgvuldig gebeuren omdat kunststof heeft de neiging aanslag van water vast te houden.
Extra toevoegingen
Naast het dagelijkse voer hebben duiven grit, roodsteen, maagkiezel en mineralen nodig. Maagkiezel is nodig omdat duiven geen tanden hebben. In de
spiermaag
wordt
het
graan
door
de
maagkiezel
vermalen.
Extra mineralen en vitamines zijn nodig omdat deze voedingsstoffen van
nature te weinig in granen en zaden voorkomen. Duiven in de vrije natuur
zoeken zelf naar aanvulling op het voeder, duiven in ons beschermd milieu
kunnen dat niet.
Badwater
Duiven zijn verzot op baden. Het badwater wordt in de volière geplaatst.
Eenmaal per week een bad is voldoende. Als de duiven zijn uitgespetterd,
wordt het badwater verwijderd om te voorkomen dat het badwater ook als
drinkwater wordt gebruikt.
Omgaan met dieren
Goed omgaan met de dieren is net zo nodig als het geven van voer en water.
Het omgaan met de dieren is misschien wel het mooiste wat er is.
Duiven zijn geen aaibare dieren en houden er niet van om opgepakt en geaaid te worden.
Het gedrag van de verzorger bepaalt ook sterk het gedrag van de duiven.
Door altijd rustig met de dieren om te gaan en ze nooit te laten schrikken
worden
zelfs
de
schrikachtige
rassen
nog
vrij
rustig.
Ga daarom nooit onverwachts het hok in en laat de dieren in de volière ook
nooit schrikken.
Laat bij de benadering van de dieren altijd een vertrouwd geluid horen, zodat ze weten dat de verzorger er aan komt. Op deze manier wordt het vertrouwen van de dieren verkregen. En juist dat maakt het houden van duiven
zo plezierig en interessant.
Succes Frans
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