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DE RASDUIF 

Woordje van de 

 voorzitter 

                              Beste clubvriend en sympathisant, 

  

Allerheiligen ligt reeds achter ons, evenals onze T.T. en we steve-

nen wederom regelrecht op het nieuwe jaar af ! 

 

Het TT- seizoen is nu volop lopende en natuurlijk wens ik u bij uw 

initiatieven allen sportieve successen. 

 

De terugblik op deze T.T. laat me een warm gevoel achter, vooral 

van kameraadschap, bereidwilligheid en inzet voor elkander. 

 

Onze kameraadschap, vooral dit, leverde ons tussen de chrysanten 

weer een schitterende tentoonstelling op, inmiddels bijgeschreven 

als eerste lustrum op ons palmares. Dit is uw aller verdienste man-

nen, zonder onderscheid ! Uw aller inzet blijft menigeen verbazen, 

geloof me.  

 

Het gesplitste initiatief voor de organisatie van de provinciale T.T. 

bleek uiteindelijk dan toch een primeur, en hopelijk kan het als aan-

zet dienen dat er nog niet -ontgonnen wegen te bewandelen zijn !  

 

De Limburgse Kring, bij monde van haar coördinator en secretaris, 
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stak ons, -samen met tweede organisator Avivaria en alle Limburgse 

kampioenen natuurlijk, een dikke pluim op de hoed. Meer dan 1300 

dieren werden samen geshowd ! 

 

Aan de reacties te zien van deelnemers en waarnemers  moet onze 

T.T wel een voltreffer zijn geweest !!!  

 

Van in de opbouw zat het al snor. Velen (meer dan de gevraagde) 

voelden zich geroepen een hand hulp te komen bieden en onder het 

magistraal oog van onze ere-voorzitter Rik, werden de hokken en 

volières uiterst overzichtelijk geplaatst. 

 

Het tentoonstellingssecretariaat met Yves en Carinne kweten zich 

weer op onberispelijke wijze van hun taak.  

 

Tijdens gans de duur van het gebeuren en bij de afbraak was eenie-

der weer op post.  

 

Typerend dat ook de leden, die hetzij door een ernstige medische 

ingreep of ouderdom zijn geplaagd, toch het ganse gebeuren op de 

voet hebben gevolgd en meehielpen in de mate van hun kunnen. 

Hun morele steun is ons ‘kloppend hart’ !! 

    

Bij onze eerstvolgende vergadering zullen we het ondermeer over 

gaan hebben en zal onze secretaris voorzeker alle details aan jullie 

kunnen meedelen. Laat ons afspreken het volgend jaar dan ook ge-

zamenlijk in te zetten met een goede bezetting op onze eerste alge-

mene vergadering.  Breng ook maar een fokkersvriend mee . Eenie-

der is welkom hé.   

Ik wens jullie allen alvast aangename kerstdagen toe en een prettig 

eindejaar !!  

 

Yvan 
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Figurita Valenciana 

 
Een zeer kleine kokette verschijning.  
 

Rasbeschrijving/Geschiedenis  
 

Figurita's stammen waarschijnlijk af van Tunische Meeuwen. Deze 

zijn rond 1600 via handelsroutes vanuit Egypte in Europa terecht 

gekomen. In Engeland zijn hier onder andere de Engelse Owl en de 

Afrikaanse Meeuw uit ontstaan. De Tunische Meeuwen van toen 

hadden lang niet zo’n gestroomlijnde kop als de Afrikaanse Meeuw 

van tegenwoordig. In België had de Tunische Meeuw tot aan de oor-

log een vlakke schedel, net als de huidige Figurita. Dat deze kop-

vorm mogelijk zelfs de oorspronkelijke is en niet slechts minder-

waardige vogels betreft die men verkocht in Afrika, wordt bevestigd 

door wat Trübenbach in 1923 meedeelde. Hij herhaalde wat de eer-

ste fokker van Tunische en Chinese Meeuwen in Duitsland schreef. 

Daaruit kan worden vastgesteld dat de toen ontvangen Chinese 

Meeuwen "niet zo hoekig van kop waren” als de Tunische Meeu-

wen.Al bovengenoemde rassen zijn nauw verwant met de Figurita. 

Van de Figurita zijn twee verschillende subrassen bekend, de Figuri-

ta Valenciana en de Figurita Sevilla. Deze laatste soort komt echter 

minder vaak voor dan zijn collega. In Nederland kennen we alleen 

de Figurita Valenciana. In dit artikel spreken we alleen over het 

laatstgenoemde ras.  

  

De Figurita Valenciana is een Spaans ras en was vlak na de oorlog 

bijna verdwenen. In die tijd mochten onder Franco alleen maar pica 

duiven (een soort postduiven) gehouden worden. Pere Prats heeft in 

die tijd de Figurita gered. Op de Balearen waren nog enkele fokkers 

van het ras en hij heeft als kleine jongen deze dieren overgenomen 

en in stand gehouden.Nadat Franco weg was, heeft Pere de Figurita 

toevertrouwd aan een aantal fokkers die lid waren van de vereniging 



              —   5   —  

"el Francoli". Ramon Amenos en Antonin Quatrecasas zijn twee 

fokkers uit die tijd die ze nog steeds hebben. Zij hebben het ras ver-

breid en op een hoger pijl gebracht. Ondertussen zijn er dieren geëx-

porteerd naar verschillende Europese landen en  Ameri-

ka. KarakterKenmerkend voor het ras is het rustige en vertrouwelij-

ke karakter. Natuurlijk komen er verschillen voor die stam of kleur-

slag gebonden zijn. De Figurita gedraagt zich rustig en nieuwsgierig 

in het hok en is een rustige duif in de tentoonstellingskooi. Tijdens 

het broeden blijven de duiven op het nest als de eigenaar het hok 

binnenkomt. Deze eigenschappen horen bij het ras. Door kruising 

met andere rassen kunnen dit aantrekkelijke karakter verloren gaan, 

een zaak waarop geselecteerd kan en moet worden.   

 

Type en stand  
 

Nederlanders hebben de eigenschap een zo groot mogelijke duif te 

willen fokken. Dit is bij de Figurita absoluut niet de bedoeling! klein 

is namelijk het handelskenmerk van de Figurita.In Spanje is het ge-

wicht van de Figurita in de standaard opgenomen. Het gewicht 

wordt daar verlangd tussen de 150 en 170 gram. Bij ons ligt het ge-

wicht van de gemiddelde Figurita wat hoger, de meeste zijn hier 

rond de 200 gram. We zien graag kleine dieren, maar zijn van me-

ning dat het meest complete diertje moet winnen en niet per defini-

tie de kleinste. Het moet een Figurita zijn die aan alle raseigen-

schappen voldoet. Bij keuze uit twee gelijke dieren gaat echter  de 

kleinste voor. Zeer kleine duivinnen zijn ongeschikt voor de fokke-

rij, veelal leggen ze maar één ei wat ook nog eens met veel moeite 

gaat. De club richt ze op showdieren waar ook nog mee te fokken 

valt. Hoewel het een erg kleine duif is, willen we er toch wel een 

beetje body op zien. De borst is gerond en relatief gezien breed, de 

vleugelbogen moeten zichtbaar gedragen worden. De sterk afhellen-

de stand geeft het diertje een trotse opgerichte houding. De staart 

mag de grond echter niet raken. De hals van de Figurita wordt iets 

teruggetrokken gedragen. Bij een juiste stand en halsdracht kun je 
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vanuit het oog een loodlijn trekken tot de benen. Zodra het oog bo-

ven de benen wordt gedragen vertonen de Figurita’s de juiste stand. 

In actie gaat de Figurita op z'n tenen staan, waardoor de trotse hou-

ding nog eens versterkt wordt. Verder is het een korte duif waardoor 

de slagpennen bijna tot het einde van de staart reiken. De kop van de 

Figurita kan het beste vergeleken worden met die van de Italiaanse 

Meeuw, echter met het belangrijkste verschil dat de snavel van de 

Figurita met de voorhoofdslijn meeloopt. Er is dus geen sprake van 

de zogenaamde snavelhoek.! Het voor- en achterhoofd vormen een 

hoek met de afgeplatte bovenkant van de schedel. Dit wordt ook wel 

trapeziumvormig genoemd. De snavel is krap middellang.  

De Figurita moet zelf in staat om de eigen jongen groot te brengen. 

Het is daarom belangrijk er op te letten dat de snavels van onze Fi-

gurita niet te kort en niet te fijn worden. We willen niet hetzelfde 

laten gebeuren wat jaren terug de Hamburger Sticken meeuw is 

overkomen, beginnen met een middelsnavelige meeuw en eindigen 

met een kortsnavelige. Het zelf groot kunnen brengen van de jongen 

is een belangrijk streven van de speciaalclub. Gebruik bij de fok van 

Figurita’s omwille van het grootbrengen van de jongen nooit voed-

sterduiven. Figurita’s moeten het prima zelf kunnen. Bij de juiste 

verzorging brengen ze met gemak meerdere legsels groot.De snavel-

kleur hangt af van de  veerkleur en loopt van blank naar donker-

hoornkleurig. De neusdoppen zijn klein en hebben een fijne struc-

tuur.. Witte Figurita's hebben donkere ogen. De oogkleur van ge-

kleurde Figurita’s is oranjerood tot rood, bij de verdundkleurigen is 

de kleur wat lichter. Een wat fletse of troebele oogkleur komt voor. 

Dit willen we niet maar bestraffen het op dit moment nog niet te 

zwaar.  

Type en stand zijn namelijk belangrijker.De oogranden worden 

smal en fijn van weefsel verlangd. We mogen echter niet vergeten 

dat we hier met een meeuw te maken hebben en daardoor komen er 

nogal eens wat grovere  oogranden voor. Enige soepelheid is bij de 

beoordeling van dit onderdeel geboden. De kleur van de oogranden 

is in overeenstemming met de veerkleur. Een euvel wat voorkomt is 

het te  krap  bevederd  zijn  rondom  de ogen. De oogranden worden   
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dan niet goed meer afgedekt. Dit is natuurlijk foutief. De Hals, 

Keelwam, Floquet en JabotDe hals wordt iets teruggetrokken gedra-

gen, waardoor er een kleine knik wordt getoond. Dit geeft de dieren 

extra uitstraling. De Figurita behoort tot de meeuwenrassen . 

Dit is enerzijds te merken aan het vertrouwelijke karakter, maar ook 

aan 3 belangrijke uiterlijke kenmerken: de jabot, de grote ogen en, 

in iets mindere mate, de keelwam.De jabot dient goed ontwikkeld te 

zijn. De Spanjaarden zien graag dat deze in een "strikje" begint, of-

wel de zogenaamde “Floquet”, en zo rijk mogelijk tot aan het mid-

den van de borst doorloopt. Ook willen ze graag dat het jabot ein-

digt in een rozet, dit laatste is voorlopig een utopie. Zelfs in Spanje 

moet de duif die dit heeft nog geboren worden.Verder behoren ze 

een kleine keelwam te hebben. Het komt voor dat de keelwam ont-

breekt, dit geeft de Figurita een vreemde uitdrukking en is foutief.   

 

Auteur; Aad Rijs  

Bewerkt Yvan 
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Trichomoniase. 
 

a. Zweepdraden; 

b. Golvend membraan;  

c. Celkern; 

d. Centrale staart. 

 

Voorkomen. Wordt veroorzaakt door 

een eencellig diertje: Trichomonas 

gallinae. Het kan met een eenvoudige 

lichtmicroscoop waargenomen wor-

den. Het diertje komt voor bij vele 

vogelsoorten en ook bij warmbloedi-

ge dieren. Het is dan ook een utopie 

om te denken dat "het geel" uit te 

roeien is. Ziektebeeld. Varieert van 

een rode keel plus een paar gele 

puntjes op het achterste gedeelte van de hemel tot kaasachtige woe-

keringen die de keel bijna geheel afsluiten. Vooral bij jonge duiven 

rond de speen leeftijd zijn gevoelig. Ook oude duiven kunnen grote 

"geelknobbels" in de krop hebben. Oude duiven zijn meestal dragers 

van de trichomonaden zonder dat zij ziek worden. "Het steen" tref-

fen wij vooral aan bij nest jongen als een harde, gele verdikking on-

der de huid rond de navel. De navel en de keel zijn de ingangspoor-

ten voor de trichomonaden. Als de infectie zich naar binnen ver-

plaatst dan worden ook de lever, longen, darmen en cloaca aangetast 

en is er geen genezing meer mogelijk. Ook is het bekend dat er ver-

schillende stammen trichomoniase zijn, de een al kwaadaardiger dan 

de andere. 

Factorenziekte. Zoals reeds boven aangehaald zijn haast alle dui-

ven drager van trichomoniase: dit noemt men de subklinische infec-



                —   9   —  

tie. Wanneer worden dan de duiven echt ziek 7 Dit gebeurt als de 

weerstand van de duif vermindert en ook als er bijvoorbeeld andere 

factoren zoals het herpesvirus of circovirus in het spel zijn. De ge-

vaarlijkste leeftijd ligt bij vier weken: dan worden de jonge duifjes 

gespeend en is hun weerstand die zij verkregen hebben via de krop-

melk uitgewerkt en moeten zij hun eigen weerstand gaan opbouwen. 

Sommige sierduivenstammen zijn veel gevoeliger dan andere stam-

men. Hoe komt dit 7 Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat de 

duivenfokkers onvoldoende selecteren op vitaliteit. Door bijvoor-

beeld om de maand te kuren tegen het "geel" zorg je er voor dat de 

dieren geen enkele weerstand opbouwen. Daarom niet kuren als er 

geen aanleiding toe is. Wij nemen tocht ook geen dafalgan tegen 

koppijn die nog moet komen. Als op een bepaald moment een jonge 

duif trichomoniase vertoont, dan ligt de oorzaak hoogstwaarschijn-

lijk bij die ene duif en is het verstandiger die duif te behandelen in 

plaats van het ganse hok. Of beter nog: neem afscheid van haar. Het 

zal de vitaliteit van uw stam ten goede komen. 

Maatregelen. Moeten wij dan helemaal niet meer kuren? Dit zou 

het beste zijn maar helaas is dit in de praktijk (nog) niet mogelijk. 

Om het kuren tot het minimum te beperken moeten wij de over-

dracht van trichomonaden zoveel mogelijk te beperken. De over-

dracht geschiedt via kropmelk of drinkwater. Enkele dagen voor het 

uitkomen der jongen de ouderdieren een tablet spartix opsteken kan 

al helpen. Stoffen aan het drinkwater toevoegen waar trichomona-

den een hekel aan hebben: appelazijn, lugol of enkele druppels 

bleekwater. Het systeem van dubbele drinkbakken, waarbij dan 

steeds een droge drinkbak met water wordt gevuld, is ten zeerste aan 

te raden. In de zomer, wanneer het drinkwater opwarmt, is het aan-

geraden om dagelijks fris water ter beschikking te stellen. Het regel-

matig reinigen van de nestschotels is ook van belang. Via gemorste 

kropmelk kan het jong via de navel geïnfecteerd worden. 
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Behandelingen. Zoals reeds gezegd is er bij het "geel" meestal een 

onderliggende oorzaak, als ze tenminste kan gevonden worden. 

Mocht door een of andere oorzaak, bijvoorbeeld door aankoop van 

nieuwe dieren, meerdere zieke dieren aantreffen, dan zal men toch 

onmiddellijk iets moeten ondernemen. In de regel worden dan alle 

dieren tegelijkertijd behandeld via het drinkwater. Bij deze genezen-

de handeling worden steeds nitro-imidazolen gebruikt (spartrix, tri-

choplus...) Beter nog is metronidazole in poedervorm over het eten 

strooien. Men neemt 1 kg voeder, bevochtigt het met slaolie en 

strooit er 2 g metronidazole over. 

Natuurlijke weerstand. Met het blind en preventief kuren zullen 

wij het in de toekomst gaan verliezen van deze eencelligen. Wij zul-

len moeten accepteren dat wij de strijd niet kunnen winnen. Eén 

weg die wij absoluut zullen moeten bewandelen is deze van de na-

tuurlijke weerstand tegen het "geel". 

 

Marcel Punie 
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Nieuwe veren voor onze duifjes! 
 

Na de langste dag zullen de meeste liefhebbers stoppen met de fok.  

(misschien niet dit jaar omdat het voorjaar is tegen gevallen, ik zelf 

heb enkele ronden verder gekweekt want anders was het armoe 

troef.) 

Na de kweek zullen de broedhokken gesloten zijn,de doffers ge-

scheiden van de duivinnen. Dit is zeker aan te raden voor de brood-

nodige rust. 

Een goede en vlotte rui is van groot belang voor onze duiven om op 

de komende tentoonstellingen goed te kunnen presenteren. 

Het verenkleed van onze diertjes bestaat uit verschillende veren; 

slagpennen, staartpennen, mantelpennen, dekveren, donsveren. Het 

hele jaar worden wel veertjes verwisseld maar het hoogtepunt van 

de rui ligt in de maanden augustus september. Grote groepen dekve-

ren aan kop,hals,borst vallen soms gelijk uit. Dan zien mijn brün-

ners er maar triestig uit.     

De slag-staart-en mantelpennen vallen in een langere periode in een 

vaste volgorde uit. 

 

 

 

 

Volgorde rui staartpennen 

 

 

 

 

 

 

Geef tijden de rui een goede mengeling van voeder, met de nodige 

mineralen, grit en vitamine. 

Tijden de rui voeder ik geen gerst, dit pas in de rustperiode. Gerst 

kan wel helpen om de duiven sneller te laten ruien, maar dan enkele  
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dagen. 

Het is zeer voornaam tijdens deze periode de diertjes gelegenheid te 

geven om te baden. Het is een teken dat de duiven gezond zijn, het 

bevordert de rui en onderhoud het verenkleed. Die geen bad neemt 

zal niet goed in zijn vel zitten. 

Tijdens de rui kunnen in de pennen afwijkingen voorkomen wan-

neer ze worden vernieuwd. Zo kennen wij het optreden van 

“groeistrepen” door tekort aan noodzakelijke voedingsstoffen. 

Ook kan door, dezelfde oorzaken, de huls rond de pluim van de veer 

niet open gaan, de zogenaamde buispen. 

Waar zeker op gelet moet worden is het ongedierte. Sommige dui-

ven  tonen in slag- en staartpennen  gaatjes, deze worden veroor-

zaakt door de luisvlieg en niet door de veel vaker voorkomende 

veerluis of schachtmijt maar deze beschadigen de veren niet. 

De luisvlieg verschuilt zich tussen de veren van de duif en prikt tij-

dens de ontwikkeling van de nieuwe veer naar bloed in de veerfolli-

kel. Om de gaatjes te zien na de verdere ontwikkeling van de veer. 

Het is of men er met een stikmachine doorgereden heeft. 

De ruiperiode is voor onze duiven een stres periode, dan zijn de die-

ren gevoelig voor ziekte, opletten is de bootschap. 

Wanneer onze duifjes de ruiperiode goed doorstaan hebben zullen 

ze er staan, op de tentoonstellingen, in al hun glorie met een mooi 

nieuw verenkleed. 

 

Succes Frans 
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DE  TUIMELAARS  OP   DE  TENTOONSTELLING  IN  

HOUTHALEN. 

Persoonlijk vind ik het steeds fijn om tuimelaars te keuren op onze 

tentoonstellingen.  Soms toch ook met een tikje meewarigheid om-

dat het eldorado van deze diertjes de lucht is en niet een tentoonstel-

lingshok. 

De eerste te keuren reeks waren Belgische tuimelaars.  Een eenvou-

dig eenkleurig ras, ook hier goede kwaliteit maar geen top. De ge-

dachte die ik meestal heb bij deze duiven: “Het moet toch niet zo 

moeilijk zijn om op dit eenvoudig diertje een mooi kopje te  fok-

ken !” 

Het enige speelderke: degelijk maar geen conditie. 

 

De Nederlandse helmduiven: uitmuntend in type maar de kleur laat 

soms nog wat te wensen over.  Zij moet en op kop en op staart van 

dezelfde kwaliteit zijn.  En dit was hier soms niet het geval. 

 

Vier almondkleurige oosterse rollers in goede doorsnee kwaliteit.  

Voor de deze rollers is het van belang dat de staart minstens even 

breed moet zijn als de borst.  Verder moet hij gewelfd zijn.  Met dit 

doel heeft men in een ver verleden in Duitsland de pauwstaart inge-

fokt.  Natuurlijk is dit ten koste gegaan van zijn vliegcapaciteit.  

Maar ja, het is of tentoonstellen of vliegen.  Beiden gaan toch zo 

moeilijk samen. 

Drie Deense tuimelaars.  Spijtig, want dit is een mooi ras dat bij ons 

zo weinig gefokt wordt.  Cruciaal is bij deze tuimelaar, zoals ook bij 

vele anderen, het type.  Vooral de kop.  En hier ligt dikwijls de hond 

gebonden: het kopprofiel dat niet mooi vloeiend is: neepje achter de 

neus of voorhoofd onvoldoende vulling. 

 

Verheugend was het om een kleine reeks Budapester korten in de 

ooievaarstekening te mogen keuren.  Het beste diertje: hoog op de 

benen, een sierlijke hals, markante kop en ogen.  Kortom een sierlij-

ke ballerina of een Heidi Klum.  Pareltjes van fokkerskunst en gratie 

maar  zware fok. 
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KLEURDUIVEN. 

 

Bij de enkele kleurduiven die ik te keuen kreeg, was er volgens mijn 

bescheiden mening, heel wat kwaliteit.  

  

De Deense Svabers, zonder twijfel een van de mooiste zo niet het 

mooiste kleurduivenras, waren volgens mijn bescheiden mening (ik 

ben geen kleurduivenspecialist) zeer goed.  Met zulke duiven kan 

men met de beste buitenlandse in concurrentie gaan.  Vooral een 

jonge duivin kon mij bekoren. 

 

De Thurgauer schildduiven en de Zuid-Duitse schildduiven, een eer-

der eenvoudig kleurduivenras, bereikten eveneens een behoorlijk 

niveau. 

 

Marcel Punie. 
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…. Goed begin …. 

Waarom gooit een dom blondje de dobbelstenen tegen het plafond? 

Wie het hoogst gooit mag beginnen.  

 

…. Onderbroek …. 

Een meisje ging na school buiten spelen en vroeg aan haar moeder 

of ze de handstand mocht doen. Haar moeder zei: nee anders zien de 

jongens je onderbroek omdat je een jurk aan hebt. Zegt het meisje 

koppig: "Ik doe het lekker toch." Later komt ze thuis en haar moeder 

vraagt, "Hebben de jongens je onderbroek gezien?" Antwoordt het 

meisje: "Nee, ik heb hem uitgedaan." 

 

…. Lege flessen …. 

Waarom heeft een blondje lege flessen in de koelkast staan? 

Dat is voor mensen die niks willen drinken. 

 

…. Vliegen …. 

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een te-

gen de ander: 

"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden". 

 

…. Begrafenisstoet …. 

Piet Vrolings zit in de kroeg. Als er buiten een begrafenisstoet 

langskomt, neemt hij zijn pet af. "Wat doe je dat netjes," zegt een 

andere cafébezoeker. "Ach ja" zegt Vrolings. "Uiteindelijk zijn we 

28 jaar met elkaar getrouwd geweest."  

                                                                                  Frans. 
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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 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 Ringo 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 2013! 
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Het bestuur ( K.M.)  ‘DE RASDUIF’   stamnr.032 

Ere secretaris: 

René America 

Herkerstraat 3 

3500 Hasselt    Tel. 011/ 274969 

Gsm: 0472/ 253800 

 

Voorzitter: 

Yvan  Kielich  

St.Truidensteenweg 123 

3700 Tongeren 

Gsm: 0475/ 430226 

Mail: yvankielich@hotmail.com 

 

Ondervoorzitter: 

Renaat  Crommen  

Laakstraat 7 

3582 Koersel 

Tel. 011/ 421375 

Mail: 

renaat.crommen@gmail.com 

 

Secretaris: 

Marcel  Punie 

Pollenusstraat 5 

3510 Kermt (Hasselt) 

Tel: 011/ 251236 

Mail: mpunie@telenet.be 

 

 

Overleden leden: 

 +  Clement Vanderstraeten 

 +  Gust Vanzeer  

 +  Hubert Hoen 

 +  Gustaaf Weckx 

 +  Ivo Hanssen  

 +  René Troch 

 

Raadslid: 

Yves Neven     

Ekkerputstraat 56 

3520 Zonhoven    011/ 821342 

Mail: neven.yves@gmail.com 

Provinciale secretaris. 

 

Raadslid: 

Rik Leeten       

Geraard Mercatorlaan 40 

3500 Hasselt 

Tel: 011/ 222326   

Mail: rik.leeten@skynet.be 

Provinciale coördinator.   

 

Raadslid: 

Jan  Aerts  

Salviastraat 21 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

Tel: 011/ 793841 

 

 Redactie: 
 Frans Bergmans       Bergbeemdenstraat 7   3530 Houthalen 

 Tel.: 011-728274     E-mail: fr.bergmans@telenet.be 

 Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór  25 DEC. 

Tweemaandelijks tijdschrift 
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DE RASDUIF 

Secretariaat De Rasduif:  

Pollenusstraat 5 

3510 Kermt       
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