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jan. – febr. 2015.

DE RASDUIF

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

Algemene
ledenvergadering.
Beste sportvrienden,
Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze
ALGEMENE LEDEN - STATUTAIRE VERGADERING.
Deze zal doorgaan in ons clublokaal “AVIVARIA VZW”
Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt
donderdag 22 jan. 2015 om 20.00uur
Dagorde:
Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

- welkomstwoord van de voorzitter;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- rondvraag en opmerkingen over de tentoonstelling;
- bestuursverkiezing;
- niet te missen bespr eking v/d r aadsher en door de
jarenlange speciaal fokker Armand Cleynen;
- nababbel.

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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STATUTAIRE VERGADERING.
Deze kennisgeving geldt als schriftelijke uitnodiging
voor de algemeen statutaire vergadering in ons Clublokaal “AVIVARIA VZW” op donderdag 22 jan. 2015
om 20.00 uur.
Ingevolge statuten van de rasduif, goedgekeurd op
29.05.2009, conform titel III -art. 11 zal dienen overgaan
te worden tot verkiezing van een bestuurslid.
Yvan Kielich is uittredend.
In 2009 werd Yvan Kielich verkozen voor 2 jaar, de overige bestuursleden voor vier jaar. In 2011 werd Yvan Kielich herverkozen en dus loopt zijn termijn af einde 2014.
De overige bestuurders zijn uittredend in 2017 .

Wie interesse heeft om deze functie waar te nemen kan
zich kandidaat stellen vanaf nu per post of via e-mail tot
aan de algemene vergadering eind januari (bij het secretariaat).
Men kan zijn kandidatuur nog afgeven bij de opening van
de vergadering.
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Woordje van de
voorzitter
Beste clubbers en sympathisanten,
Het klokje tikt onverdroten het jaar uit ! Morgen, na 14’s zwanenzang en de klok ‘ten twaalven’ slaat, zal vuurwerk het nieuwe jaar
inluiden !!
Mag ik jullie bij deze dan ook in persoonlijke naam en tevens in
naam van onze maatschappij allen persoonlijk en natuurlijk ook uw
dierbaren veel voorspoed toewensen in 2015 !! Prosit !
Positieve, vooral negatieve dingen hebben het jaar 2014 gekleurd.
De installatie van een nieuwe Koning en de glansprestatie van onze
‘red devils’ op het WK, wegen natuurlijk niet op tegen de aanhoudende intrieste oorlogen, de miseries veroorzaakt door terreurgroepen zoals IS, de uitbraak van vreselijke ziektes en ongevallen… en
zo veel meer niet te na gesproken.
Ik meen echter dat 2014 voor onze sport in het algemeen geen
slecht jaar was . Het feit dat we, - nu toch alweer na enige jaren-,
naar de ‘nationale titel ’ kunnen meedingen medio januari is de positieve indicatie dat samenwerking en begrip de (lees..onze) fundamenten blijven van elke vorm voor succes. Succes dat ik allen toewens bij uw deelnames aan tentoonstellingen in 2015 en ik hoop dat
je allen terugkeert vanuit Destelbergen (Gent) met een “tricolore”
om de hals ! Go for it !
Van onze kant bij de rasduif zou klagen ook taboe zijn. Onze algemene vergaderingen werden behoorlijk goed bijgewoond en de sprekers waren van een hoog niveau. Onze mooie tentoonstelling in
november was volgens onze kersverse vorst een ‘framboos’, de
framboos die voor één keer de ‘kers op de taart’ was.
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Iedereen binnen de club stak weer meer dan zijn beste beentje voor
bij al deze activiteiten en deze spontane inzet sterkt ons in vermoeden dat we volgend jaar weeral spetterend gaan uithalen.
Het zal een bewogen jaar worden met de aangekondigde internationale brünner tentoonstelling binnen onze rangen ! Zoals jullie allen,
ben ook ik zeer benieuwd, en realiseer me dat er volgend jaar dus
veel werk aan de knikker is.
Anderzijds mogen we er allen fier op zijn dat we voor zulk een organisatie aangesproken worden, niet ?
De kwaliteit van ons clubje met huisnummer 32 moet toch nationaal
en internationaal zijn opgevallen, daar we aangesproken werden om
deze organisatie op ons te nemen. Mannen, deze eer komt u allen
toe ! Onze overleden leden tot het stichtingsjaar 1949 toe, zullen
goeddunkend naar ons knipogen van waar ze ook mogen zijn. Zeker weten !
Ter gelegenheid van onze algemene statutaire vergadering in januari, wil ik nog meegeven dat mensen die zich aangesproken voelen
tot het opnemen van bestuurder/commissaris-functie, zich vanaf nu
kunnen kandidaat stellen bij onze secretaris Marcel. Doen ! (er is
statutair minstens één plaats voor bestuurder vacant, nl. deze van de
huidig voorzitter). Gastspreker van de dag is medelid Armand Cleynen ! Weer vuurwerk ! Reden genoeg dus aanwezig te zijn !!
Vrienden, blijft me enkel u allen van ganser harte te danken voor uw
steun in 2014!! Jullie begrijpen wel wat ik bedoel hé, en vooral,
voor 2015 , mannen, goede gezondheid en véééél geluk met alles en
nog wat !!!

De Koningsberger Reinoog.
Oorsprong :
Pruisen, in het bijzonder Koningsbergen in de 19e eeuw.
Raskenmerken :
- volle, ronde kop met hoog voorhoofd en hoogste punt voor het
oog.
- korte afhangende snavel.
- zuiver witte iris.
- kaalbenig in gladkop en gekapt.
- bekousd in gladkop en gekapt.
Kleur en tekening :
- Uitstekend in wit.

Yvan

De kleindochter van ons lid Henri Dreesen, fokker van dit ras,
heeft nu al een voorkeur voor de Koningsberger Reinoog.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
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DUIVENWEETJES ALLERLEI.
De Limericktuimelaar.
Wanneer men de vraag stelt of er een officieel Iers duivenras bestaat, zullen de meeste duivenliefhebbers hun schouders ophalen.
Nochtans bezitten de Ieren er een, namelijk de limericktuimelaar.
Hij is genoemd naar de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie
Munster en het graafschap Limerick. Sinds februari 2003 is dit ras
in Engeland en de EE erkend. Twee fokkers, Michael McDonell en
Austin Quinn kruisten, uit nieuwsgierigheid twee rassen met elkaar.
Het waren de voetbevederde langvoorhoofd- en de kortvoorhoofdtuimelaar. Daar ontstond een tussenvorm uit met opgerichte figuur,
middellange voetbevedering, ronde kop en middellange snavel. Zij
zijn meestal eenkleurig in lichte pasteltinten. De invloed van de
almondkleur is duidelijk zichtbaar. De beide pioniers zijn intussen
overleden maar hun kweekbestand is overgenomen door Fitzgerald
en O’Donoughue. Zij willen samen met Norman Murphy, die de
duiven al 15 jaar kweekt, het ras meer bekend maken.
Duivenversieringen uit India.
Duiven voorzien van bijzondere ringen, belletjes enz. wordt in de
Arabische landen vooral toegepast. Niet alleen in die landen, maar
ook in India versieren de fokkers de duivenbenen met bijzondere
ringen. Er worden ringen vervaardigd uit messing, koper en zilver.
In zeer oude tijden vervaardigden zij de ringen uit klei of dierenbeenderen. Het bijzondere aan deze Indische fantasieringen is de
bijkomende versiering met kleine kettingen bestaande uit bont gekleurde glasparels, die of vast om de ring gewikkeld zijn of aan een
draadje geregen naar beneden hangen. Soms bestaan de ringen alleen uit aan elkaar geregen glasparels. Soms komt het voor dat in
bepaalde streken duiven twee ringen hebben. De kleine glasparels
zijn meestal rood, geel of oranje gekleurd. Er komen eenvoudige
maar ook zeer dure ringen voor. Het eerste jaar als de jonge duiven
opgeleerd worden, hebben zij eenvoudige ringen. Alleen de kweek— 7 —

duiven hebben een dure ring uit glasparels. Er zijn ook zeer lichte
voetringen uit koper. Zij zijn binnen hol en met hagelschroot gevuld. De ringen ritselen en men hoort ze samen met de belletjes
wanneer de duiven lopen of vliegen. De duiven in India zijn meestal middelgroot en gladbenig. Zij worden ingedeeld volgens hun
kleur. Het zijn duifjes die gelijkenis met tipplers vertonen. Zij worden gebruikt voor hoogvliegen en vangsport.
Aardbevingen. De duiven voelen het in de benen.

Na de grote aardbeving van 1976 onderzochten Chinese wetenschappers door middel van enquêtes de gedragsveranderingen bij
huisdieren voor een aardbeving. Zij stelden in niet minder dan 48
streken meer dan 2000 gedragsveranderingen bij huisdieren vast. 58
Wilde- en huisdieren werden onderzocht. Gedragsveranderingen
die zich uiten in onrust en heroriëntering kunnen een verwittiging
inhouden voor een komende aardbeving. In China heeft men het
gedrag van duiven grondig onderzocht. Studies tonen aan dat duiven zeer kleine zenuwcellen tussen scheen- en kuitbeen hebben, die
bovenaan met elkaar verbonden zijn, en die zeer goed op trillingen
reageren. Bij een gesimuleerde aardbeving van 4,0 op de schaal van
Richter, bleven 50 duiven, bij wie men de verbinding tussen scheenen kuitbeen gescheiden had, rustig zitten. De onbehandelde dieren
verschrokken zich en vlogen weg.
Het eerste duivenhok in Parijs.
In de Franse hoofdstad Parijs heeft sinds 2004 een eigen duivenhok.
Het zeshoekige gebouwtje staat in het 14e arrondissement in de Vercingetorixstraat en werd ingewijd in aanwezigheid van de burgemeester van Parijs dhr. Delanoë. In de eerste week reeds trokken 75
stadsduiven in hun nieuwe woning. Er werd toen aan gedacht om
nog duivenhokken ter beschikking te stellen voor de 80.000 stadsduiven. Dit alternatief voor de controle van de wilde stadsduiven
werd in Frankrijk met goed gevolg getest. De franse vereniging ter
bescherming van de vogelpopulatie in de stedelijke gebieden verheugt zich over een dergelijk initiatief. Voor de bouw van duiven— 8 —

hokken in Parijs staat nu jaarlijks 20.000 € ter beschikking. Voor
het onderhoud door de “Dienst voor regulering en onderhoud van
duivenhokken” staan er 9.000 € jaarlijks ter beschikking.
Geflügel-Börse 23 januari 2004.
Vertaling M. Punie.
================================================

Zeer dringende oproep!!!
Vrienden wie van jullie zal in 2015 mij wat teksten
bezorgen voor ons boekje.

Het nieuwe jaar is al weer ouder aan het worden.
Wat gaat alles snel. Het spreekwoord, de tijd
vliegt snel gebruik hem wel, is ook op zijn plaats
in het nieuwe jaar.
Mogen al uw wensen in vervulling gaan zowel op
persoonlijk vlak als in de liefhebberij.

Daarom aan allen die u dierbaar zijn een

gelukkig en gezond 2015.

Onder jullie zijn er genoeg die wat naar voor kunnen
brengen. Wat de oorzaak is dat dit niet gebeurd is
een openvraag.
Jullie zullen merken dat het huidig boekje al minder
pagina’s zal tonen. Wat ik persoonlijk heel spijtig
vind.
Het zal dus van jullie
“vrienden” afhangen of er nog
20 pagina’s zullen verschijnen.
Groetjes Frans.
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Het bestuur ( K .M.) ‘DE RASDUIF’
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:
renaatcrommen@gmail.com
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be

stamnr.032

Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

DE RASDUIF
=================

Gesticht in 1949

65ste JAARGANG
NR. 1

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.

JAN.- FEBR.
==========

TWEEMAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT

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 FEB.
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