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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 31 jan. 2014 om 20.00uur 
 
Dagorde:    - welkomstwoord van de voorzitter  
  - rondvraag; 
  - tentoonstelling; 
  - kasverslag; 
  - bespreking Brünner kropper  (Leeten, Punie); 
  - nababbel.         
  
Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op 
prijs gesteld. 

 
  Laat je zien als lid.  
     Zorg dat je er bij hoort! 
 
   

 
                       Jan. – febr. 2014. 
 

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

DE RASDUIF 
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Woordje van de 
 voorzitter 

Beste clubbers en sympathisanten, 
 
De winter wacht zowaar met zijn intrede, een groene kerst met zon 
viel ons te beurt !!  
De kortste dagen van het jaar werden vergezeld van hoge tempera-
turen en dit tot vandaag . Het zonnetje steekt nog dagelijks haar nek 
uit en reeds in de namiddag  zoekt ze wel steevast knus haar haardje 
op, maar laat ons zelfs ’s nachts zelfs niet in de steek. Exit 2013 op 
zijn zuiders dan maar ! De crisis is ook bijna voorbij , allé, zo we de 
vooropgestelde speculaties en beloftes van onze  politiekers mogen 
geloven…. ‘’t Is wel een verkiezingsjaar, dus let op  !!. Werkloos-
heid door sluiting van bedrijven daarentegen lijkt me toch ontegen-
sprekelijk de ‘echte’ peiler onze welvaart ? Dit dan wel met een 
nieuwe Koning en Koningin aan het roer, en met zijn Elisabeth , ge-
kend als ‘’t is een vrouwtje’ in de wachtkamer. We waren zo tevre-
den van de vorige gardes , dat we er nog enkele gekroonden hebben 
bijgenomen..       
 
Het druk tentoonstellingsseizoen is thans reeds ver gevorderd en ik 
hoop dat jullie je geamuseerd hebben. Exposeren is eigenlijk ons 
menselijk tintje van ijdelheid , een reflectie  van het  werk en door-
zettingsvermogen gedurende het voorbije fokjaar waar we terecht 
fier op zijn, maar moet eigenlijk primordiaal de promotie der rassen 
beogen. Ik hoop dat jullie je allen konden vinden in de behaalde re-
sultaten, hoewel dit eigenlijk van ondergeschikte orde is. Enige rela-
tiveringszin is hierbij dus wel geboden, want om het even welke be-
slissing heeft altijd ergens een subjectief kantje. Begrip gevraagd dus 
voor de keurmeesters !  
2014 is dus ingezet en waarachtig stonden we al in de ‘goednieuws 
’krant , namelijk:  
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-De gebroeders Crommen veroverden dit jaar weeral Leipzig 
(VDT) en sloten met hun Gentenaars 2013 weeral af op een magi-
strale manier ! Een dikke pluim mannen !!! 
 
-Ook vernamen we dat onze Leon Joris er maar niet aan wende af-
stand te hebben moeten doen van zijn duiven en dat hij zich prompt 
Kingduiven heeft aangeschaft!! Tof om deze topfokker en steeds 
helpende hand terug actief in ons midden te hebben !! Succes ook 
met je aanwinsten, Leon !!! We zijn gewaarschuwd…. 
 
-te Houthalen : ’t is een vrouwtje !!!!’ 
Onze Frans werd overgrootvader !!! Hun lief Ninaatje besliste dit 
voor hem ! Io vivat !   
Dikke proficiat namens de rasduif aan Bertha, -stammoeder van het 
viergeslacht !!!- , Frans en gans hun gezin !! 
 
Na dit heuglijk nieuws rest me jullie te bedanken!!. Proficiat ook 
voor de reeds behaalde resultaten op T.T. !!! 
Veel succes verder nog voor degenen die in januari nog actief zijn 
op de laatste T.T.’s. 
 
Laat ons samen hopen en ijveren dat 2014 verder positief kan blij-
ven ingevuld.  
 
Ook rekenen we in 2014 op sportiviteit van onze Limburgse clubs, 
daar we dit jaar gewrongen zitten met het feit van Allerheiligen in 
het weekend valt (ook volgend seizoen) en dus genoodzaakt zijn 
één weekje naar achteren te schuiven. (geen keuringen op zon- of 
feestdag , u verstaat). Trouwens, wij verbonden ons ook onze TT te 
houden op het eerstvolgend vrije weekend volgend op 1 november 
hé.  
 
In de verbondenheid elkander te helpen en samen te werken zou dit 
dan ook geen probleem mogen zijn, daar er trouwens zondagen ge-
noeg zijn in de novembermaanden van deze twee jaren (5) om elke 
club zijn ding te laten doen. 
 
Alvast vrienden, bedankt voor jullie inzet in 2013 ! Dat het de start 
moge uitmaken van een spetterend sportief 2014 !         Yvan. 
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De Hongaarse rasduiven.  
 Een kleine geschiedenis. 

 
Reeds in de 19e eeuw bestond in het oude historische Hongarije een 
rasduivenfok.  Hongarije was oorspronkelijk veel groter dan het hui-
dige land.  Voor de 19e eeuw was de duivenfok een loutere liefheb-
berij.  De echte duivenfok ontwikkelde zich pas goed in de tweede 
helft van de 19e eeuw, nadat de Budapester vereniging voor duiven-
vrienden “Columbia” in 1882 gesticht werd.  Van toen af bloeide de 
duivenkweek vooral in de grootsteden op.  Duiven- en diermarkten 
volgden elkaar in snel tempo op.  Verschillende lokale cafévereni-
gingen ontfermden zich over de onderscheiden duivenrassen.  Zo 
ontfermde de “Stammtisch” Budaer-Sultzberger-Ignác zich over de 
kortsnaveligen. Tussen 1870 en 1880 ontstonden stilaan klein-
veeverenigingen die het ganse land bestreken.  Dezen gaven spoe-
dig, in eigen beheer, eigen vaktijdschriften uit. 
 
In 1901 beschreef György Balassa in zijn boek “Intelligente duiven-
fok” meer als 100 duivenrassen.  Balassa benutte hiervoor verschil-
lende buitenlandse boeken en tijdschriften. In zijn boek stelde hij  
verschillende varianten van de toenmalige pauwstaarten voor: 
Schotse, Engelse, Franse en Hongaarse.  Ook beschreef hij voor de 
eerste maal de Hongaarse reuzenduif, ooievaarkleurige budapesters, 
ooievaarkleurige Pester hoogvliegers, Erlauer tuimelaars, Kecske-
méter, Kormorners, Körösers, Szegediners, Hongaarse krulduiven, 
reuzenkroppers, kipduiven en Turkse duivenrassen.  Toen was het 
de gewoonte de duivenrassen te benoemen naar hun land of streek 
van herkomst. De heruitgave van het boek: “Hoe  tot eigen voordeel 
duiven fokken ?” in 1907 en verschillende vaktijdschriften zorgden 
er voor dat de duivenfok in Hongarije en in de voormalige Hongaar-
se gebieden tot een grote bloei kwam. 
 
In het boek “duivenkweek” van János Winkler uit 1925 staan reeds 
verscheiden duivenrassen vermeld in de Duitse taal en vinden wij 
ook reeds verschillende standaarden o.a. van de Batschkaer tuime-
laar en Budapester kortsnavel.  Ondertussen werd ook de vliegdui-
vensport steeds maar geliefder. De Szegediner hoogvlieger was zeer 
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Vormduif: Szovater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

geliefd in het Karpatenbekken.  Volgens geschriften uit het einde 
van de 19e eeuw zou hij meer als 8 uren vliegen en dit op een hoogte 
van 1300 tot 1500 meter. 
 
Na 1920, toen Hongarije de gevolgen van de eerste wereldoorlog te 
boven was gekomen, werd een eerste maal met 300 duiven deelge-
nomen aan de wereldtentoonstellingen in Leipzig en Berlijn, helaas 
met zeer weinig resultaat. 
Tijdens de tweede wereldoorlog kwamen zeer zware tijden.  Het 
aantal fokkers liep zienderogen terug en de reisduivensport kwam 
onder controle van de staat te staan.  Pas in 1957 mocht men in We-
nen en Budapest weer fokkersdagen organiseren. Een belangrijke 
maatregel die men rond deze tijd invoerde was het ringen der duiven 
met naamringen.  Vele liefhebbers verminkten voor deze tijd de na-
gels van hun dieren om ze zo als eigendom aan te duiden.  De grote 
bloeitijd van de Hongaarse liefhebberij lag tussen 1958 en 1989.   
 
Niettegenstaande de vele verenigingen fokken vele duivenfokkers er  
 Nog  steeds  maar op los i. pl. v. zich te richten naar de wetenschap- 
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Vormduif: 
Bugaduif. 
 

 

 

 

pelijke bevindingen op gebied van erfelijkheid en gezondheid.  Zij 
hechten meer belang aan persoonlijke ervaringen en raadgevingen 
van collega fokkers.  Zo wil het de traditie.  Ongetwijfeld is het 
moeilijker te fokken volgens de regels van de genetica dan volgens 
de mondelinge overleveringen. 
 
Hoe staat het tegenwoordig met de rasduivenkweek in Hongarije ?  
Nog steeds zijn er vele jongeren die zich met de duivenkweek bezig 
houden.  Wel zijn de mogelijkheden om (ras)duiven te kweken veel 
moeilijker dan vroeger.  Denken wij maar even aan de wetten over 
het dierenwelzijn die verbieden duiven met extreme afwijkingen te 
fokken enz.  Het doel van de Hongaarse verenigingen is nu om alle 
35 Hongaarse rassen, waarvan er 21 in de E.E.-lijst zijn opgenomen, 
te bewaren en te vervolmaken. 
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 Koroser tuimelaars op een binnenhof. 

 

Budapester hoogvliegers op het hok van János Spanyiel, Inárcs. 
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Wie kent deze Hongaarse duivenrassen ?  De onderlijnde namen 
zijn opgenomen in de lijst van de Europese Entente. 
 

 

Geflügel Börse december 2003.   Vertaling: M. Punie. 
István Rohringer. 
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“Voor de liefhebbers die nog niet in 
orde zijn met hun lidgeld is er een 
overschrijvingsformulier bijgevoegd”.  
 
Maak het onze secr. niet te moeilijk. 
Wil je er bij zijn!! Direct doen!!! 

12 

Een Boeiende periode 
 
Zíezo, de jaarwisseling hebben we gevierd. En daarmee staan we 
dan ook ineens en meteen met de beide benen in een splinternieuw 
seizoen. Of we nu rog nieuweling in de duivenliefhebberij zijn of 
dat we deze overgang van het ene seizoen in het andere al tientallen 
keren hebben meegemaakt, het blijft iedere keer weer een echte be-
levenis.  
En zodra de jaarwisseling nadert hoor je: 
"Nou ja, nog eert of twee shows en we gaan fokken". Men is dan 
alweer tentoonstelling moe, hoezeer men er ook naar verlangd heeft 
en men haakt alweer  raar een nieuwe belevenis. Een buitenstaander 
weet niet half welk een boeiende sport onze liefhebberij is. Elk jaar-
getij, elke maand heeft zijn bekoring en "bekoring- is iets wat elk 
mens wel wat prikkelt. Zou het niet? Als u dit leest, zijn de meesten 
van ons al voor die bekoring bezweken.  
 
De meesten van ons hebben de nesthokken al tijdig in orde gemaakt. 
Ze hebben de broedpannen al klaar staan. Keurig ingepakt in kran-
tenpapier, lekker droog en warm voor de jonkies, absorberend en 
luiswerend. Ik weet het, er zijn er die gewend zijn om later met de 
fok te beginnen onder het motto: vroeg gewin is kattegespin" en er 
zijn ook rassen die minder geschikt zijn om vroeg met de fok te be-
ginnen. Het is ook vaak waar, dat er van die vroege ronde niet zo 
veel overblijft als men aan het eind van het seizoen de balans op-
maakt. Maar dat hoeft toch niet, als het maar een enkel kwaliteits-
dier is en dat zijn gewoonlijk wel vitale en die zijn wel vroegrijp en 
gaan wel vlot door de rui. Hoofdzaak is dat men tijdig de nodige 
voorzieningen treft om zoveel rnogelijk gevechten te voorkomen. 
Zaak is om eerst de doffers enige dagen in de nesthokken te wennen 
en dan pas de duiven erbij te plaatsen. Ook zaak is het om oude dof-
fers in dezelfde nesthokken te plaatsen als  vorig jaar en vitale, drif-
tige jonge doffers de bovenste nesthokken te geven. Dat helpt alle-
maal om vechten te voorkomen. Men kan er per slot van rekening 
niet altijd bij wezen om dit te voorkomen, maar bij de tweede ronde 
is alles op rust en dan gaat leggen zowel als jongen voeren veel ge-
makkelijker. Geen vechten meer in verkeerde nesthokken, geen 
stukgetrapte eieren of doodgetrapte jongen. Als .je vroeg met fok-
ken begint, heb je die eventuele tegenslag bij een eerste ronde dan  
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tenminste al gehad als eer ander nog moet beginnen. Degenen, die 
alle koppels tegelijk gepaard hebben zijn in het voordeel, dat de dui-
ven ook allemaal (mits ze goed in conditie zijn) tegelijkertijd eieren 
en jongen hebben. zodat men bij strubbelingen en ongemakken alle 
kanten op kan met overleggen van eieren of jongen. Dat overleggen 
van eieren of jongen is iets wat men met de uiterste zorg moet doen. 
Want bij het overleggen van eieren rnag de uitkomstdatum bij de 
voedster duiven hoogstens 2 à 3 dagen verschillen en dan gaat alles 
prima. Met kale jongen mag het zeker niet meer schelen. Waarom? 
Omdat de duiven die broeden hoogstens 3 dagen vóór de uitkomst-
datum pap kunnen produceren. Zeg maar, vanaf de l4e dag na het 
leggen. van het 2e eí. Houdt er ook rekening mee, dat die papvoe-
ding ongeveer 6 dagen aanhoudt, in het gunstigste geval 8 dagen en  
dan begint de graan voedering op gang te komen. Jongen van 3 of 
4dagen kunnen dat niet verwerken en zijn ten dode gedoemd.  
Jongen die eenmaal in de stoppels zitten en verwaarloosd worden, 
kan men gemakkelijk overleggen bij ouders, die bijv, een dag of tien 
zitten te bloeden. Geen enkel probleem, mits dat maar in het donker 
gebeurt. Die ouden beginnen meteen graan te voederen, omdat hun 
papklieren nog niet tot ontwikkeling zijn. gekomen. 
 
Laat alleen jongen opkornen, die vlot uitgekomen zijn. Met .jongen, 
die u uit het ei hebt moeten pellen en dus niet sterk genoeg waren 
om zichzelf te bevrijden, zult u nooit succes hebben. Het zal altijd 
blijken. dat zij een verarming gaan betekenen van de vitaliteit van 
uw stam. Mijd ze voor de fok! Laat net als in de natuur alleen de 
harden, de vlotte groeiers opkomen. Gebruik geen lapmiddelen. Ook 
jongen, waarvan u in het nest al kunt zien, dat ze het aanhouden niet 
waard zijn, zoals misgetekenden en die afwijkingen van het ras ver-
tonen, ruim ze op en meteen! Hoe pijnlijk men dat ook mag vinden, 
het is de enige weg om zo min mogelijk problemen te krijgen om 
een goed geselecteerde collectie te bekomen met de minste kans op 
overbevolking. Dat laatste levert het grootste gevaar op voor de ge-
zondheid en conditie van uw duivenkolonie. 
 
Geregelde nestcontrole is noodzakelijk, maar er zijn liefhebbers, die 
het wat betreft niet zo nauw nemen, onder de dekmantel van: men 
moet nesten niet storen. Een goed broedse duif zal echter haar nest 
niet verlaten of jongen vertrappen, wanneer men langzaam en  
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 voorzichtig de hand onder de ouder vogel schuift.  
Het ringen dient met 6 à 8 dagen te geschieden en dan wordt iedere 
liefhebber zelfs de meest slordige, er met zijn neus op gedrukt om 
jongen en nest in ogenschouw te nemen. Het ringen is gemakkelijk: 
drie voortenen vooruit, de achterste teen achteruit, ring eroverheen 
schuiven en achterteen terugtrekken uit de ring. Klaar is kees! Wat 
sommige liefhebbers blijkbaar niet weten, zelfs sommigen die al 
exposeren niet, is dat bij voet bevederde rassen de jongen boven, de 
knie geringd moeten worden. De ring komt dan tussen de donsveren 
te zitten, terwijl ze onder de knie tussen de harde schachten komt, 
die dan later soms tussen de ring groeien en pijn of ontsteking kun-
nen veroorzaken. Bij voet bevederde rassen altijd na enige dagen 
nog eens controleren. 
 
Bij dat ringen is één van de eerste vereisten, dat u het jong omkeert 
om te controleren of het diertje wel een normaal, d.w.z. recht borst-
been heeft. Jongen die een krom borstbeen vertonen, iets wat op de 
shows tot diskwalificatie kan leiden, kunnen dan nog van dat ge-
brek afgeholpen worden. Een krom borstbeen komt niet door het 
liggen op een harde tabaksteel of takje. Dat is bakerpraat. In een 
broedpan zonder nestmateriaal en alleen krantenpapier komen ook 
wel eens kromme borstbeentjes voor. Een krom borstbeen is een 
gebrek aan het skelet en treedt op als gevolg van een tekort aan vi-
tamine D, oftewel aan koolzure of fosforzure kalk of beide. Bij wil-
de duiven of veld vliegende duiven komen kromme borstbenen niet 
voor. Dus voortdurende controle kan veel narigheid voorkomen! 
 
Nu zal menige lezer of lezeres zich misschien afragen: "Ja maar. 
wat doe je hieraan? Welnu, als u een jong met krom borstbeen van 
tussen de 5 en 8 dagen twee levertraancapsules per dag in de bek 
stopt, dan kunt u constateren dat na 5 à 6 dagen het borstbeen reeds 
recht trekt. Het is dan zaak om de kuur voort te zetten, eventueel 
met één capsule per dag, daar anders het nog weke borstbeentjes 
weer krom trekt. Als de vogel vliegt, is het borstbeen werkelijk 
been en verandert niet meer, Geregelde controle blijft in de eerste 
tijd dus geboden. 
 
Voor wie het zich wat ruimte betreft kan permitteren, is een aparte 
jeugdafdeling, een "duiven kinder bewaar plaats" onontbeerlijk. De 
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jongen groeien daarin veel rustiger op, kornen beter aan hun trek-
ken, worden veel harder en de geslachten maken zich veel eerder 
kenbaar. Al naar gelang het ras, maar langer dan 4 weken moeten de 
jongen niet bij de ouden blijven. De ouden zitten dan over het alge-
meen weer tegen het uitkomen van het volgend legsel aan en ze heb-
ben het beslist nodig om op rust te komen van het toch veel van hun 
krachten vergende voeren van grote jongen. Hun lichaamsconditie 
kan zich dan herstellen om tijdig en voldoende pap te kunnen produ-
ceren voor de volgende broerljes en zusjes. 
 
Maar ook voor de jongen is het zeer belangrijk dat ze gescheiden 
worden voordat 
ze uit het nesthok vliegen. In de eerste plaats om te voorkomen dat 
ze in verkeerde nesthokken terug fladderen en kaal gepikt worden of 
nesten verstoren. Maar in de tweede plaats omdat ze op de grond 
lopend door oude doffers lastig gevallen en van de voergoot wegge-
pikt worden. Ze lopen dan vaak uitgeput achter hun ouders te bede-
len en gaan dan zichtbaar in conditie achteruit. Hoe heel anders is 
het in een jeugdafdeling. Ze leren van elkaar eten en drinken en 
kunnen dat dan ook rustig doen zonder op een snavelshow getrak-
teerd te worden als ze hun kopje voor de eerste keer en heel dorstig 
in het water willen steken. De jongen worden dan ook veel vlugger 
harder in vlees; men heeft er veel beter overzicht over en leert vlug-
ger de geslachten kennen en de kwaliteit bepalen. Dit is de afdeling 
waarin u geregeld dient te selecteren. zorg dat er geen dikke stilzit-
tende jongen in 
verblijven. Dat is een eerste noodzaak om geen teleurstellingen te 
krijgen. Vergeet het nooit en doe net als in de natuur: alleen de ster-
ken mogen blijven. Daarom moet uw vaste regel zijn; houdt al-
leen vlot groeiende jongen aan en geen zwak opkomende. Al ruien 
ze rog zo mooi en al halen ze nog een behoorlijk predicaat, ze zijn 
voor de instandhouding van het ras meestal een bron van tegenslag. 
De nakomelingen zullen u nooit succes brengen. Daarom wees hard 
en selec 
teer snel. Houdt alleen de gezondste en de hardste aan, clan hoeft u 
ook niet bang te zijn voor inteelt In de natuur teelt alles in. 
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Tot slot zou ik u willen adviseren: geniet zo veel mogelijk van de ko-
mende tijd, de heerlijkste tijd van het jaar voor de liefhebber of lief-
hebster. die ervan weet te genieten vergeet daarbij niet de wenken 
hierboven gegeven, waarvan de hoofdpunten "conditie en vitaliteit" op 
de eerste plaats komen. Dan kunt u genieten van de doldrieste doffers, 
die naar de grond klapwieken om met gebogen nek en vol geblazen 
krop en met uitgebreide staart de vloer aanvegen achter kokette duif-
jes, die zo deftig knikkend en met hangende vleugels zich deze hofma-
kerij laten welgevallen. Er is geen mooiere tijd voor de echte liefheb-
ber 
 
Stukje van wijlen Henk Moezelaar. 
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Beste vrienden :  
oproep voor teksten in ons boekje!! 
 
Groetjes. 
Frans 
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Beste wensen voor het 
nieuwe jaar 2014  ! 
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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  
Tel: 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 
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