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K.M. DE RASDUIF 

 
 

  Algemene 

   ledenvergadering. 
 

Beste sportvrienden, 

  

 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze    

   

        ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 
   

 Deze zal doorgaan in ons clublokaal “DE KWINT”  

 Heuvenstraat 9  Zonhoven ( centrum van Zonhoven) 

 

 VRIJDAG 27 JANUARI 2017 om 20.00uur 
 

Dagorde:    - welkomstwoord van de voorzitter;  

  - eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie; 

  - spreekbeurt door Koen Druyts, specialist kleurduiven, 

  - over de Saksishe kleurduiven; 

  - rondvraag; 

  - kasverslag en tentoonstelling; 

  - 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! 
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Woordje van de 

 voorzitter 

                    Beste clubber en sympathisant, 

 

             

      

Het nieuwe jaar is pas ingezet en het begon daar waar het eindigde. 

Aanslagen en terreur zwaaien jammer genoeg steeds de scepter ! Een 

‘scepter’,  die nochtans naar aloude traditie enkel bestemd zou moeten zijn 

alleen voor onze Prins Carnaval die zich tussen al dat geweld opmaakt in zijn 

heerlijke plumage.  

Hopelijk kan hij nog ‘uit de kast komen’ zonder bescherming!! 

Wat een tijden, enkelen beslissen erover alle ‘gewone’ leven van eerlijke 

burgers aan banden te leggen en soldaten zijn niet meer uit ons straatbeeld te 

denken, zelfs in eigen landje. Dat zegt veel !       

 

 

Dus vrienden, het jaar 2017 werd dus  inmiddels explosief ingezet en ander-

zijds staan nieuwe sportieve uitdagingen  weer voor de deur. 

Het tentoonstellingsseizoen 16-17 loopt stilaan naar haar einde , maar wordt 

in het voorlaatste week-end van januari bekroond door ‘de nationale’ te Bas-

togne !  

Langs de dagelijkse portie buskruit om, ruiken we misschien een nationale 

titel ? 

Alvast gun in de inschrijvers van ganser harte als kersje op de taart de trico-

lore in hun trofeeënkast toe !!! 

 

Op sportief vlak worden we de laatste winters ook niet meer gespaard van 

ongemak. Tegenwoordig kondigt men ‘vrij gemakkelijk’ jaarlijks in de win-

terperiode een vogelgriep aan. Met zulke jaarlijkse nare berichtgeving zou de 

overheid toch wat voorzichtiger moeten omspringen vind ik. Het kan toch 

niet zijn dat de ‘wilde’ vogels enkel de laatste jaren ziek (verkouden) wor-

den. Dit heeft natuurlijk steeds bestaan, nooit geen haan naar gekraaid, maar 

       —   4   —  

nu het een politieke zaak geworden is… 

Niet alleen wij als liefhebbers worden in onze hobby bij de keel gevat, maar 

geloof me, de organisaties van tentoonstellingen en markten worden dermate 

gedemotiveerd dat financiële  ‘risico uitschakeling’ en ‘nodeloze vrijetijdsar-

beid’  overwogen gaan worden  naar organisaties in de komende jaren. 

 

Maar nu effe positief.  Degenen die niet meer gaan tentoonstellen zullen min-

sten hun ‘ideale’ kweekkoppels aan het bedenken zijn, zoniet al samengesteld 

hebben ? 

Ik hoop dat jullie niet vergaten jullie ringen te bestellen en hoop voor jullie 

allen een mooi fokseizoen toe.    

De winter is weliswaar nog niet van de baan, -er worden nog ernstige prikken 

voorspeld-, maar ik ben zeker dat jullie in deze toch wel fijne nakende perio-

de allen uw beste beentjes gaan bijzetten om er in september met uw mooie 

producten 2017 te staan en de buur trachten te overtroeven ! 

 

Voor onze club, heeft het seizoen 17-18 ook een nieuwsje in petto. We be-

staan sedert 2009 en dus in het volgens tentoonstellingsseizoen ronden we 

ons 10-de sportief  bestaan af in de huidige formatie als sierduivenclub. De 

tijd vliegt niet?  En nog steeds staan we meer dan ooit overeind op ons zelfde 

huisnummer 32 (Avicultus) , waar bijna één decennia geleden ondermeer 

oude getrouwen Rik en Frans, samen met anderen ons onderdak gaven !! Fijn 

dat ze er nog steeds bijzijn en ik meen dat we niemand ooit beschaamd heb-

ben.  

 

Nu vrienden, hoe we het afgelopen jaar weer gewerkt hebben, hoe mooi onze 

TT 2016 weer was etc… kunnen jullie allen vernemen ter gelegenheid van 

onze volgende algemene vergadering eind januari. Ik hoop u daar allen samen 

met de gastspreker van dienst Koen Druyts allen samen te ontmoeten !!    

  

 

Eendracht maakt macht !  

 

Yvan   
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

ONTSTAAN HAAGSE TILKROP-
PERS 
DECEMBER 31, 2015 GEEF EEN REACTIE 

Haagse tilkroppers ontstonden rond de 19de eeuw dankzij de Oplo-

per. Een opstaande kropper die veel in Den Haag voorkwam. 

Het begon met de Oploper 

Volgens de geschiede-

nis van de Oploper werden de duivinnen apart gevlogen van de dof-

fers. Om de afgedwaalde duiven weer terug te halen werd er gebruik 

gemaakt van bastaarden. Een bastaard was een Oploper gekruist met 

een Postduif die voor dit doel apart werden gehuisvest. Duiven hou-

       —   6   —  

 
den was in die tijd heel populair. Het gebeurde dan ook regelmatig 

dat een bastaard, duiven van andere liefhebbers naar binnen haal-

den. Wat ook verklaart dat het vangen van elkaars duiven op een 

andere manier ontwikkelde als bijvoorbeeld in Amsterdam waar in 

groepen werd gevlogen in tegenstelling tot Den Haag waar bastaar-

den solitair werden gevlogen. Een ander gebruik van deze bastaar-

den was het waarschuwen van het thuisfront wanneer de vissers te-

rug kwamen. Zodat de vissers schepen zo snel mogelijk konden be-

ginnen met het lossen en verkopen van hun vangsten. 

Geluk voor de tilduivensport 

Toevallig of niet maar in dezelfde periode kwamen ook de Valenci-

ano kroppers naar Nederland en werd de Valenciano kropper ge-

kruist met de bastaard kroppers. In deze tijd ontstond er een ander 

doel voor de bastaarden namelijk het vangen van andermans dui-

ven. In plaats van het terughalen van alleen de afgedwaalde Oplo-

pers. 

De bastaard werd van adel 

In 1920 werd de tilduivenbond “ons belang” opgericht en in 1926 

werd de tilduivenbond goedgekeurd door koninklijk besluit. De 

bastaarden gingen eindelijk verder als Haagse kroppers. 

Sinds 2015 staat de tilduivenbond “ons belang” op de lijst van im-

materieel cultureel erfgoed dankzij hun voorzitter Guus Nieuw-

mans. 

Bron: diefkropper.nl 

 

De rui van Sierduiven 
Na het kweekseizoen worden vrijwel alle veren op het duivenli-

chaam vernieuwd. Een proces dat zich van de zomer (half juli) tot 

in het begin van de winter (half december) afspeelt. 

http://www.diefkroppers.nl/category/een-stukje-geschiedenis/
http://www.diefkroppers.nl/een-stukje-geschiedenis/ontstaan-haagse-kropper/
http://www.diefkroppers.nl/een-stukje-geschiedenis/ontstaan-haagse-kropper/
http://www.diefkroppers.nl/een-stukje-geschiedenis/ontstaan-haagse-kropper/
http://www.diefkroppers.nl/een-stukje-geschiedenis/ontstaan-haagse-kropper/#respond
http://www.diefkroppers.nl/wp-content/uploads/2015/12/HondecuterVGinkOploper.jpg
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 Spreeuwduiven, foto: H. Hoksbergen 

 

De rui begint bij de eerste slagpen (gerekend van binnenuit). Bij 

beide vleugels vallen deze slagpennen gelijktijdig uit. Wanneer de 

nieuwe pen voor driekwart volgroeid is, valt de volgende pen uit. Er 

vallen nooit meer slagpennen tegelijk uit, want dit zou het vliegver-

mogen van de duif te veel aantasten. Na het ruien van de zevende 

slagpen begint het ruien van de armpennen ook weer vanaf de bin-

nenste gerekend. Het aantal armpennen dat per jaar geruid wordt, is 

niet voor elke duif gelijk. Sommige duiven ruien maar twee of drie 

armpennen per jaar, anderen meer en weer anderen ruien alle arm-

pennen. Ongeveer tegelijk met het ruien van de armpennen, ruien 

ook de dekveren en staartpennen. Staartpennen ook weer in paren en 

te beginnen met de binnenste. Het ruien van de staartpennen ge-

schiedt niet op rij, maar om en om, om het draagvlak van de staart 

zoveel mogelijk intact te houden. De op één na buitenste staartpen 

ruit het laatst. Dit zijn tevens de laatste grote pennen die geruid wor-

den. 

Kop-, hals-, borst- en buikveren ruien tegelijk met de vleugeldekve-

ren en soms in hele groepen tegelijk, waardoor de dieren geheel of 

gedeeltelijk een kale kop krijgen. Donsveren ruien vrijwel het gehe-

le jaar door. Aan de kwaliteit van de donsveren is af te lezen in wat 

voor conditie de duif zich bevindt. Zodra de lichaamsconditie van 
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een duif niet optimaal is, is dit zichtbaar aan de donsveren, vooral 

aan de donsveren die zich rondom de aars bevinden. De veren zijn 

dan stijf en hard en komen niet uit de hulzen. Dit kan een gevolg 

zijn van ziekte of verkeerde voeding, of men is te lang doorgegaan 

met broeden, waardoor de duif niet in de gelegenheid is geweest 

zich tijdig te herstellen. Daarom is het verstandig niet langer dan tot 

eind juni met broeden door te gaan. 
Het ruiproces is geen ziekte, zoals sommige liefhebbers nog wel 

geloven, maar een normaal proces, dat bij een goede conditie nor-

maal verloopt. Jonge duiven moeten vanaf hun geboorte in 30 a 50 

dagen opgroeien en een compleet verenpak opbouwen; onder nor-

male omstandigheden geschiedt dat zonder problemen. 

Tijdens het opgroeien van de jongen, zo omstreeks de veertiende 

dag, kunnen de jonge duiven, doordat de doffer alweer gaat drijven 

voor een nieuw nest eieren, enkele dagen wat minder gevoerd wor-

den. Dit uit zich later door zogenaamde "groeistrepen" in het veren-

pak. Het is dan duidelijk te zien, vooral aan de slagpennen dat zich 

een storing heeft voorgedaan tijdens het groeien. Wanneer de doffer 

weer gaat drijven, is het het beste beide ouders bij de jongen in het 

broedhok op te sluiten totdat het eerste ei gelegd is. 

Als een duif in een minder goede conditie is, kunnen er zich storin-

gen in de groei van de veren voordoen; deze kunnen zich uiten in 

bloedpennen en buispennen. 

 

Bloedpennen 
Bloedpennen kunnen ontstaan doordat het bloedvaatje in de veerfol-

likel beschadigd is en er bloed in de spoel van de schacht vloeit. 

Soms wil het zich nog wel herstellen, maar in ieder geval moet u 

een bloedpen er nooit uittrekken, omdat er toch meestal geen betere 

nieuwe pen voor in de plaats komt en het uittrekken nogal met 

bloedverlies gepaard gaat. 

 

Buispennen 

http://www.sierduif.nl/kj3/images/sampledata/nbs/duiven/spreeuwduiven01.jpg
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Buispennen ontstaan doordat het vliesje om de groeiende pen niet 

wil scheuren. De beide haarden kunnen dan niet hun normale stand 

innemen en de veer blijft in opgerolde toestand. Buispennen zijn 

meestal het gevolg van een doorstane ziekte, een verkeerde voeding 

of een slechte conditie van de duif. 
  

De veren van Sierduiven 
Het verenpak van de duif is zeer doelmatig en geheel aangepast aan 

de eisen waaraan het moet voldoen. Het is licht en sterk en geeft de 

vogel het vermogen te vliegen en z'n lichaamswarmte te regelen. 

Het is in de zomer koel en 's winters een goed isolerende mantel, die 

de lichaamswarmte lang vast kan houden. We kunnen de veren in-

delen in: 

- grote veren 

- dekveren 

- donsveren                    

  

 Speelderkens, foto: Peter Goossens 
 
 

Grote veren 

 

De grote veren of vliegveren bestaan uit slagpennen, armpennen en 

staartpennen. Deze vliegveren stellen de duif in staat te vliegen en 

zijn van een sterke constructie. Vliegveren hebben een sterke 

schacht, die tot het eind van de veer doorloopt.  
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Aan weerszijden van die schacht hebben ze een brede en een smalle 

zijde. Aan de schacht bevinden zich de baarden en baardjes, die on-

derling verbonden worden door de zogenaamde haakjes en de veer 

tot een sterk geheel maken. De schacht ontstaat uit een veerfollikel 

in de huid, wat te vergelijken is met een haarzakje bij de mens. In de 

veerfollikel komt de veer tot ontwikkeling. Naar de veerfollikel lo-

pen bloedvaten die de nodige voedingsstoffen aanvoeren om de veer 

te laten groeien. De veerschacht begint bij de zogenaamde veerna-

vel, een rond gaatje dat de voedingsstoffen doorlaat naar de groeien-

de veer. Als de veer volgroeid is, wordt de veernavel afgedicht. 

 

Dekveren 
Dekveren zijn ongeveer van dezelfde constructie als de vliegveren, 

maar de schacht is minder sterk ontwikkeld en loopt niet zover door 

als bij de vliegveren. De dekveren dienen om de duif z'n stroomlijn 

bij het vliegen te geven en als beschutting tegen wind en regen. Ze 

bevinden zich op de vleugels en op die lichaamsgedeelten die in di-

rect contact staan met de buitenlucht. 

 

Donsveren 
Donsveren hebben een heel korte schacht, nauwelijks buiten het li-

chaam uitstekend. De baarden zijn volledig ontwikkeld, maar wor-

den niet verbonden waardoor ze nogal warrig zijn. Deze veren doen 

dienst als isolatie en bevinden zich op verschillende plaatsen onder 

de dekveren en aan het onderlichaam. 

 

Veervelden 
De veren komen niet gelijkelijk verdeeld over het lichaam voor, 

maar op zogenaamde "veervelden". Vanaf de ondersnavel loopt een 

veerveld naar de borst, dat voor het borstbeen zich vertakt om dan 

als twee veervelden aan weerszijden van het borstbeen te lopen en 

bij de aars weer bij elkaar te komen, vanwaar ze gezamenlijk over-

gaan in de staart. Op de scharnierende gedeelten van poten en vleu-
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gels bevinden zich geen veren. Over de kop loopt een veerveld naar 

de staart, dat ongeveer bij de staartwortel ophoudt. Vanaf de dijen 

lopen de veervelden naar de staartinplant, vanwaar ze overgaan in de 

staartpennen.   

      Bron: sierduif.nl 

 

EN  NOGMAALS:  KLEURDUIVEN-

NOSTALGIE. 
 

 

Zonder twijfel kan gezegd worden dat de Saksische kleurduiven in 

ons klein landje zo wat de stiefkinderen zijn geworden in de sierdui-

venwereld.  Ook in hun heimatland Duitsland zijn zij niet meer zo 

nadrukkelijk aanwezig als voor 60 jaar.  In Duitsland waren zij “in 

de goede oude tijd” op ieder boerenerf in Saksen thuis.  Volgens ou-

de catalogi hadden deze duiven hun hoogtepunt in de dertiger jaren.  

Vooral in de Oberlausitz en het Ertsgebergte was er onder haast ie-

der huisdak een duivenhok met mooie Saksische kleurduiven te vin-

den.  Helaas stierven met de oude fokker in het betrokken huis ook 

de Saksische kleurduiven uit.  En als de jonge opvolgers in dat huis 

verder duiven fokten, waren het meestal de gladbenige kleurduiven.  

De fok is immers veel eenvoudiger. 

De Saksische kleurduiven behoorden eenvoudig tot de vele boeren-

hoven, juist zoals bepaalde runderrassen van generatie op generatie 

op die hoven thuishoorden.  Waar wordt nu nog een bepaald dieren-

ras aan de volgende generatie verder gegeven ? Vroeger werden de 

duiven haast hoofdzakelijk op de boerenerven gehouden, terwijl het 

gros van de huidige duivenfokkers heden loon- en weddentrekkers 

zijn. 

Bij de Saksische kleurduiven hoort men dikwijls zeggen: “Mooie 

dieren maar die voetbevedering !”.  Daar kan men als antwoord op 

geven dat deze duiven misschien een beetje meer verzorging nodig 

hebben m.b.t. de voetbevedering.   
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Maar een droog en zuiver hok is toch een must voor ieder duivenras.  

Alleen dient een duivenhok voor deze duiven voorzien te zijn scho-

telzitjes 

Bij deze duiven is er wel een nadeel: men kan ze niet van tentoon-

stelling naar tentoonstelling slepen.  Zoiets houdt het krachtigste 

voetstuk niet uit.  Ook om vele prijzen te winnen moet je deze dieren 

niet houden.  Dan kun je beter eenvoudige duiven zoals tuimelaars, 

kaalbenige kleurduiven, modena’s, vormduiven of een of ander mo-

deras fokken.  

Tot slot zou ik aan de keurmeesters de raad willen geven om zich 

niet blind te staren op een afgebroken pluim in de voetbevedering.  

Het is immers perfect mogelijk om de kwaliteit van de voetbevede-

ring met een afgebroken veertje te beoordelen.    

M. Punie. 

Van links naar rechts en van boven naar onder: paapduif, vleugel-

duif, witstaart, schildduif, zwaluwduif, snipduif. 
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OVER  KEURINGEN  EN  ANDERE  

RELATIEVE  DINGEN  DES  LEVENS. 
 
Grote heibel dit weekend in voetballand.  Maken we wel ieder 

weekend mee, maar toch.  Zulte-Waregem de eerste plaats kwijt 

door scheidsrechtelijke missing.  Een reglementair doelpunt afge-

keurd door een vermeende fout van de goalgetter.  Hoe kan dit ge-

beuren met vier scheidsrechters ?  Zeker stekeblind die mannen ?  

En dan nog dik betaald ook !  Kijk maar eens naar de beelden in 

slow motion !  Duidelijk te zien dat de doelwachter van Oostende 

de bal niet raakte enz. enz.  Daarbij wordt vergeten dat de scheids-

rechter in een fractie van een seconde moet beslissen en (nog) niet 

beschikt over opgenomen beelden.  Dit, beste vrienden roept bij mij 

altijd associaties op met de keuring in onze liefhebberij.  Heeft een 

liefhebber een goed resultaat behaald is hij vanzelfsprekend tevre-

den.  Maar die tevredenheid wordt niet zo dikwijls geventileerd naar 

de keurmeester toe.  In het tegenovergestelde geval, bij een minder 

goed resultaat, wordt meestal meer geroddeld.  Soms wordt de keur-

meester dan in levende lijve daarover aangesproken.  En vergeten 

wij niet dat een negatief bericht zich vijfmaal vlugger verspreidt dan 

een positief. 

Laat ons nu eens even de zaken op een rijtje zetten.  Er zijn onge-

veer een 400 verschillende duivenrassen.  Hoe kan een keurmeester 

deze 400 rassen kennen ?  Onmogelijk !  Je kunt pas een ras vol-

doende kennen als je het niet alleen fokt, maar ook nog eens actief 

lid bent van een speciaalclub.   

Een standaard is ook zeer rekbaar te interpreteren.  Wat zegt bij-

voorbeeld: “niet te hoog gesteld” ? Voor de keurmeester zijn te po-

ten te lang maar voor de liefhebber zijn ze net lang genoeg.  Of: 

“snavelwratten glad”.  De keurmeester schrijft: “snavelwratten al 

wat grof”.  De liefhebber vindt dat de keurder en nieuwe bril moet 

kopen want voor hem zijn de neuswratten prima.  Wie heeft er ge-
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lijk ?  Wanneer een keurmeester op een tentoonstelling ongeveer 60 

duiven te keuren krijgt, kan hij zijn keuring op een rustige manier 

afwerken.  60 Dieren keuren op 4 effectieve uren komt neer op 4 

minuten per dier.  Maar op die 4 minuten moet hij het dier beoorde-

len op raskenmerken, de conditie controleren, het aantal staartpen-

nen tellen, het ringnummer nakijken en ook nog eens de keurkaart 

invullen.  Hij heeft deze 4 minuten dus zeker nodig.  Reken maar 

eens uit als de keurmeester 80 duiven moet keuren op een viertal 

effectieve uren !  Hij heeft dan ongeveer 3 minuten per duif.  En dik 

betaald natuurlijk: wanneer het tegenvalt 2,5 €/uur.  Komt overeen 

met één tas koffie. Ook de omstandigheden waarin moet gekeurd 

worden speelt de keurmeester soms parten.  Een koude hal is niet 

ideaal om een kropper te doen blazen.  Begin maar eens kleurdui-

ven, en vooral vinkduiven, te keuren bij slecht licht of kunstlicht.  

Geen sinecure ! 

Beste vrienden, dit epistel om aan te tonen dat een keuring zeer re-

latief is.  Trouwens, behalve de lichtsnelheid, is alles relatief.  Dit 

wist zelfs Einstein honderd jaar geleden al.  Geef dus de keurmees-

ters wat meer krediet !                                         

M. Punie  
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Bij deze maak ik graag wat reclame voor 

illustrator keurmeester dierenvriend en 

fokker van sierduiven Dick Hammer. 

Dick zal hoog waarschijnlijk in het voor-

jaar een diavoorstelling komen geven aan 

de vrienden van “De Rasduif ” 

Tweemaandelijks tijdschrift 

     Van       
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