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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 23 FEBRUARI 2018 om 20.00uur
Dagorde:

- voorzittter aan het woord;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- rondvraag;
- financieel overzicht van het werkjaar 2017 en tentoon
stelling ;
- rasbespreking. Breng duiven ter bespreking mee
a.u.b. Geef vooraf liefst een seintje aan de secretaris of Rik Leeten welke dieren je meebrengt.
- nababbel.
Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op
prijs gesteld.

Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

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,
Kerst draaide net haar bladzijde om en daar blinkt de paashaas reeds
in vele uitstalramen ! Neen dit is geen april-grap ,- maar op één
april-, kondigen de Roomse klokken hun komst reeds aan . Waarschijnlijk rapen we voordien al allemaal eieren, in ons duivenhok
weliswaar Behoed u wel ervan om grimassen te trekken op dat eigenste ogenblik !
Ik neem aan dat jullie allen de ideale fokpaartjes ondertussen reeds
hebben samen gesteld en dat we kortelings zelf ook wat producten
kunnen rapen van onze vooropgestelde kweekparen.
Persoonlijk ben ik nu pas aan het koppelen, -aan het herkoppelen
eigenlijk-, omdat ik ervoer dat bij een eerste poging begin januari de
duiven niet echt ‘driftig’ gedrag vertoonden, waarop ik ze terug uit
elkaar trok. Speelden de weersomstandigheden ? Ik weet het niet.
Hopelijk betekent deze periode een optimale start voor een voorspoedig kweekseizoen. Een fijne periode ( de fijnste?) in onze hobby breekt dus aan en laat ons allen hopen op enkele goede fokproducten die we met fierheid kunnen showen, vrienden, vergeet niet,
ter gelegenheid van onze eerste ‘nationale’ jongduivententoonstelling in Houthalen !!
Vergeten jullie niet dat onze nakende vergadering een algemene statutaire vergadering is en bij deze zijn jullie op de hoogte gesteld en
uitgenodigd.
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Statutair zijn we verplicht onze om jaarlijks de volgende punten te
agenderen:
Ik breng even in herinnering: (uittreksel uit ons statuut)
Titel IV

Algemene Vergadering

Artikel 15

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de stemgerechtigde leden (cfr. artikel 9.3.) en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, indien deze
afwezig is, door de ondervoorzitter.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem. Elk
stemgerechtigd lid kan zich slechts door één ander
stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht en elk lid kan slechts drager zijn van 1
volmacht

Artikel 16

De Algemene Vergadering is bevoegd voor :
Benoeming en afzetting van bestuurders (artikel 19.2.)
Uitsluiting van leden (artikel 19.3.)
Goedkeuring van begroting en rekeningen (artikel 19.1.
Wijziging van de statuten (artikel 19.4.)
Wijziging van het doel van de vereniging (artikel 19.5.
Ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming v/h vermogen (art.19.6.)

Zo vrienden, dit jaar dringt er zich geen verkiezing op, maar iedereen die wil is welkom in ons bestuur ik hoop jullie allen te ontmoeten op onze algemene vergadering !!! Tot dan !
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Franse adel.: de Cauchois
Door Ronny Arryn
Uit le Pays de Caux
Vervolg:
De kleurslagen:
De Cauchois is in de Franse standaard in 15 kleuren erkend. Aangezien in België de standaard van
het land van oorsprong gevolgd
wordt, is dit ook bij ons het geval.
Toch vergt de benaming van de
kleurslagen enige aandacht. Onder de kleurslagen bevonden zich
vroeger enkele benamingen die met enige overdrijving haast poëtisch klonken. Wat te denken van perzikbloesemkleurig en hyacintkleurig? De drang naar eenvormigheid binnen Europa en de Europese Entente deed deze namen jaren geleden al verdwijnen. In het streven naar verdere eenvormigheid van kleurbenamingen over de rassen heeft men in Nederland en Duitsland kleurbenamingen in de
standaard opgenomen die verwijzen naar de genetische basis van de
kleurslag. Zo spreekt men er van blauw bronsgekrast in Nederland
en Blau bronzegeschuppt in Duitsland. Omdat het fenotype of uiterlijke van die kleurslagen bij verschillende rassen zich vaak ook op
verschillende wijze uit, heeft men er in Frankrijk toch voor geopteerd om bij de Cauchois de gekende benamingen te behouden met
aanvullend de verwijzing naar het de genetische basis zoals die van
toepassing is over de verschillende rassen. Daarmee heeft men ons
inzien terecht willen aangeven ten eerste dat Cauchois fokken ook
een vorm van cultuur is en meer dan pure genetica en ten tweede dat
de ontwikkeling van het genetisch patroon in de uiterlijke vorm van
een duif van ras tot ras toch sterk kan verschillen naargelang de fokrichting die men kiest. Zo is het uiterlijke tekening en kleurpatroon
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van een Blauw roodgeschubde Cauchois helemaal niet hetzelfde als
een Blauw bronsgekraste Modena, hoewel het wel hetzelfde genetisch materiaal betreft.
De erkende kleurslagen zijn : In de geschubde variëteit: blauw
roodgeschubd (genetisch blauw bronsgeschubd), blauwzilver geelgeschubd (genetisch blauwzilver sulphurgeschubd), blauw rozegeschubd. blauw witgeschubd;
in de gebande varièteit: blauw roodgeband {genetisch blauw bronsgeband). blauw rozegeband. blauw witgeband, blauwzilver geelgeband (genetisch blauwzilver sulphurgeband), blauwzilver witgeband, roodzilver, geelzilver:
in de èénkleurige varièteit : éénkleurig zwart, éénkleurig geel. éénkleurig rood. In de praktijk worden de genetische benamingen die
tussen haakjes geplaatst zijn niet gehanteerd op tentoonstellingen.
Bij de geschubden gaat de meeste aandacht natuurlijk naar een zo
regelmatig mogelijke verdeling van de schubbing of driehoekjes. De
driehoekles worden gevormd op het uiteinde van elke dekveer. Daar
tekent de grondkleur zich in driehoekvorm af van de bovenkleur.
Afgescheiden door een fijne zwarte of donkere zoom. Het is een belangrijk punt van veredeling dat de zoom weliswaar duidelijk aanwezig is, maar toch heel fijn en scherp afgetekend is, als de fijne lijn
van een potlood. Vroeger zagen we vaak dieren met zeer grove zoming. Dergelijke dieren mogen op vandaag niet meer bekroond worden. Ook de twee banden tonen achteraan een fijne zoom.
Er wordt veel aandacht geschonken aan de heldere, zuivere en egale
kleuren, waarbij een duidelijk contrast tussen grond- en bovenkleur
betracht wordt. Het beoordelen van de kleur zelf is een uitermate
moeilijke opdracht. Iedereen die met kleur vertrouwd is weet dat de
perceptie ervan sterk beïnvloed wordt door het licht en de andere
kleuren. Dit moet ook voor ogen gehouden worden bij de beoordeling. We zoeken niet een welbepaalde soort rood of een welbepaald
soort geel. We zoeken wel kleuren die zo zuiver en zo diep mogelijk
van kleur zijn.
Dus niet wat we "afgewassen" noemen en ook niet alsof een dun
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laagje bakkersbloem erbovenop gestrooid is. Maar daarnaast is het
vooral belangrijk dat we een mooi contrast hebben tussen de bovenkleuren en de blauwe of blauwzilver onderkleur. Ook die grondkleur
moet zuiver en helder zijn, zonder zwarte pepering. Naast de kleur
is het bekomen van een gelijkmatige tekening verdeeld over het hele
vleugelschild één van de moeilijkste opdrachten bij de Cauchois. De
laatste jaren zien we meer en meer exemplaren met mooie gesloten
schubbingtekening op het hele schild tot aan de schouders. Maar het
blijft een delicate evenwichtsoefening om andere punten van veredeling niet uit het oog te verliezen. Als voornaamste fouten noemen we hierbij wit aan de aars of aan de buik. rode of okeraanslag
op de borst of onzuivere aftekening van borst en buik. De buitenvanen van de slagpennen zijn afhankelijk van de grondkleur donkerblauw of donkergrijs in die mate dat dit ook de kleur van de slagpennen is die we opmerken bij gesloten vleugel. Als de vleugel geopend wordt, treffen we aan de binnenvanen van de slagpennen de
zogenaamde kleurreserve aan. Dezelfde kleur als de bovenkleur.
Hoe intensiever de kleurreserve hoe beter. Buiten het geval van de
witgeschubden is wit aan de slagpennen uit den boze. De kwaliteit
van de kleurreserve aan de binnenvanen van de slagpennen komt
ook bij de gebande variëteiten voor, zij het in minder uitgesproken
mate.
De gebanden zijn als het ware geschubden zonder schubbing Maar
dat is dan weer te eenvoudig uitgedrukt. Met name aan de mantelkleur en aan de banden worden bij de gebanden bijzondere eisen
gesteld. De twee banden worden goed aanwezig maar niet te breed
verlangd. Zo evenwijdig mogelijk aan elkaar en indien mogelijk
zonder elkaar bovenaan te raken. De tweede achterste band moet zo
lang mogelijk zijn. De mantelkleur moet zo egaal mogeliik zijn,
zonder wolking. Buitenbeentjes bij de gebanden zijn de roodzilver
en de geelzilver. Bij deze ontbreekt immers het kenmerk van de zoming aan de achterkant van de banden. Het feit dat deze niettemin
reeds langer erkend zijn dan enkele andere gebande kleurslagen
heeft alles te maken met de ijver van enkele fokkers in de aanvangs-

periode van samenwerking tussen de verschillende speciaalclubs in
Europa. Wat we stelden omtrent de kleur bij de geschubden. Geldt
evenzeer bij de gebanden Omdat het veld waarin de bovenkleur
voorkomt zoveel kleiner is, is het bij de gebanden nog moeilijker
om de diepe warme bovenkleur te bekomen.
Bij de éénkleurige zijn de éénkleurig zwarte het verst geëvolueerd
en het best doorgefokt. Moeilijkst is het om de kevergroene glans
over het lichaam te krijgen. Als dit lukt zijn ze een echte lust voor
het oog. En over oog gesproken: ook daar ligt bij de eenkleurigen
een aandachtspunt. De warme oranjerode tot dieprode
oogkleur is een uitdaging. Als daarrond een fijne onopvallende oogrand geplaatst is, dan hebben we een belangrijk stukje veredeling
aangebracht. Bij eenkleurige kunnen we de tekening nog niet steeds
beoordelen bij het jeugdkleed. Vooral bij de gele en de rode kunnen
zich merkwaardige metamorfosen voordoen bij de rui. Witte vlekken kunnen diepgekleurd worden en omgekeerd. Dat betekent dat er
niet vroeg geselecteerd kan worden.
Gelukkig zijn er toch enkele fokkers die zich over deze kleurslagen
ontfermen. Waar we éénkleurig rood en éénkleurig geel met klem
voorbehouden voor ervaren en doordrijvende fokkers, kan met goed
fokmateriaal in éénkleurig zwart thans reeds goede resultaten bekomen worden.
Cauchois fokken
Wie voldoende gemotiveerd is en zich voldoende wil voorbereíden.
zal ontegensprekelijk veel plezier beleven aan het fokken van Cauchois. Het is immers onmogelijk om over de Cauchois te spreken
zonder zijn aangename karakter te vermelden. De Cauchois is echter
geen kropper en dat écht vertrouwelijke van een kropper heeft hii
dan ook niet. Er blijft iets meer afstand. We kunnen het karakter van
de Cauchois beschrijven als zeer levendig. aangenaam en gemoedelijk. De doffers zijn steeds in de weer. Ze pronken en kirren met hun
prachtige verenkleed. Hardnekkige vechtpartijen komen uiterst zelden voor. Voor de fok is de Cauchois uiterst geschikt. Het ras brengt
met goede zorg de jongen groot. fokkers die klagen over de pro-
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duktiviteit van het ras. hebben meestal niet de geschikte huisvesting
voor het ras. Nodig zijn ruime broedbakken. Aangepast aan de
grootte van het ras. Broedbakken die in de handel voor reisduiven
verkocht worden. kunnen voor de Cauchois amper als zitbakjes voldoening geven. Als ideale richtmaten stellen wij voor: 80 cm breedte, 50 cm diepte en 60 cm hoogte. Zelf delen we de ene helft van
dergelijke kweeksel nog eens in twee zodat er als het ware een eerste en een tweede verdieping bestaat. Als de jongen een tiental dagen oud zijn worden ze met hun nest onderaan in de kweekbak gezet. Voor de volgende ronde wordt dan alweer een nieuwe broedschotel op de eerste verdieping geplaatst. Zo wordt voorkomen dat
rondlopende longen de volgende broedeieren kapot maken. Hel
spreekt vanzelf dat de ruimte van het hok best ook wat groter is dan
voor kleinere rassen. Maar overigens vergt het ras geen bijzondere
eisen. Goede verzorging en goede voeding zoals bij andere rassen
volstaat. Voor de tentoonstellingen is dikwijls wat poetswerk vereist. zeker om een mooie slab te bekomen. Maar ook hier geldt dat
een gerichte selectie zijn vruchten kan afleveren. Door de vele parameters waarmee rekening gehouden moet worden. Is hel evenwel
moeilijk om zich uitsluitend te fixeren op een welbepaald kenmerk
Dit zal ontegensprekelijk voor gevolg hebben dat er toegevingen
gedaan moelen worden op andere vlakken. Het is echt zoeken naar
een evenwicht waarin de voornaamste eigenschappen type. houding,
kleur en tekening in evenwicht gepresenteerd worden. Ook voor de
keurmeesters is het een uitdaging om die broze evenwichtsoefening
uit te voeren.
De speciaalclub
Sederl 1986 beslaat er in ons land een specíaalclub (NCCB/
CNCB), 0e Cauchoisclub telt een 50-tal leden verspreid over het
hele land. Alle kleurslagen worden gefokt. Door vele importen en
uitwisselingen is de kwaliteit ervan van een heel hoog niveau.
Vaak toonaangevend zelfs in Europa. De Club focust zich jaarlijks
op slechts enkele activiteiten om op die manier zoveel mogelijk
contact te hebben met alle leden en niet een versnippering van klei— 9 —

nere kernen te hebben in de verschillende regio's. Zo is er de jaarlijkse jongdierendag de tweede zaterdag van september. Dit jaar op
13 septernber bij Luc Fory te Lummen, Het Clubkampioenschap
wordt in de regel gehouden in Affligem, maar dit jaar kan dit niet
omwille van de Cauchois- Europashow die het zelfde weekend 2223 november doorgaat te Soulzmatt in Frankriik. Het Clubkampioenschap gaat dit jaar door te Roserai in Henegouwen op 6 en 7 december. Tussendoor zijn er nog diverse informele contacten op tentoonstellingen en soms een promotieshow. Het formele contact met
de leden wordt onderhouden via circulaires en een jaarbulletin. Wie
meer informatie wil over de Cauchois en de Speciaalclub kan terechl
brj Filip Vierstraete. Vriiheidstraat 32, 8560 Wevelgem. tel,
056/403195, Filip.vierstraete@telenet.be.
Bezoek ook eens www.cauchors.be.
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Mijmeringen van een rasuivenfokker

De slagpennen bij de Cauchois

Maurice Moors
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Ik ben ervan overtuigd dat het fokken van dieren en in het bijzonder
van rasduiven een groot pluspunt is om zich beter te voelen. Om
een kritisch standpunt in te nemen, haaks tegen de nu gangbare moderne volksvermakelijkheden welke zich meer en meer opdringen
en met brute kracht vele oude culturele waarden verdringen. Onze
oude liefhebberij, puur natuur en cultuur, kunst en wetenschap is
een breed spectrum therapie tegen deze krachten die vroeger in minder kwaadaardige vorm; brood en spelen werden genoemd. Het gekende boek van wijlen W.Elschot begint met: Wij makelaars in
kaas, inspireerde me om te komen tot WIJ, rasduivenfokkers, waar
vooral het woord WIJ, alhoewel Wij steeds minder worden en mijn
kritische aard deze trend nog ziet toenemen, toch hopend dat beterschap mogelijk is, ondanks alle negatieve vaststellingen. Nu denk
ik aan de directeur van een groot bedrijf die op de jaarlijkse algemene vergadering verklaarde: “Geachte dames en heren, verleden jaar
stonden wij op de rand van de afgrond, maar … dit jaar zijn wij een
grote stap vooruit gegaan !” Niet dat er vroeger massa’s gelijkgezinden in onze liefhebberij rondliepen, maar toch, het is TWAALF
uur ! Enkele weken terug belde mij de heer Jules Lauwers uit Mechelen, keurder en gekende verzamelaar van duivenboeken, beelden,
schilderijen etc…. Ik wilde hem als tegenprestatie voor een door
hem aan mij gegeven informatie, een koppel kraagduifjes geven,
waarop hij antwoordde: “ik heb momenteel al veel te veel duiven,
geef ze maar aan een jonge liefhebber”. Wat is me dat een moeilijke opdracht, in heel Belgisch Limburg ken ik geen enkele jonge liefhebber. Maar, beste Jules, ik laat niet na hem te zoeken …
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Reeds als zevenjarige knaap had ik krielkipjes, bij ons
“zeehennetjes” genaamd en ook enkele pauwstaartjes en paterkopjes, kapucijntjes, voorlopers van de nu gekende OH kapucijnen en
afstammelingen van de kraagduiven. Mijn grootvader aan moederszijde was een hoefsmid en als knaapje was ik veel tussen de paarden
en mocht ik zijn reisduiven helpen verzorgen. Zondagvoormiddag
kwamen zijn duiven terug van de reis en mocht ik mee naar het duivenlokaal “de vrede” waar indertijd zeer velen met de duiven speelden. Soms ging mijn grootvader naar de bekende markt “la batte” in
Luik met de tram aan 20 km per uur. Van Tongeren naar Luik meer
dan 1 uur tram om de 3 grote dierenwinkels van de gekende familie
HUMBLET te bezoeken waar ik mijn ogen uitkeek naar de honderden vogels, kippen en duiven. Ik herinner mij dat in 1948 dhr.
Humblet MILLE FRANCS vroeg voor een koppel slechte witte
pauwstaarten. Vlak na de oorlog was dat een smak geld. Mijn eerste TT waar ik enkele Ronsenaars (witte vleesduiven) inzond was op
het stadhuis te Tongeren waar de club “ De sierduif” haar TT organiseerde en waar de toenmalige duivenkeurder dhr Smeesters uit
Leuven, een toen al oude plezante volksfiguur met lange witte snor,
me zei over mijn Ronsenaars: “Eet gij gaarne duif manneke!” Datzelfde manneke leerde op de markt in Tongeren een zekere heer
SPONS Felix kennen. Een handelaar in pluimvee die knecht was op
een zeer grote herenboerderij en waar ik met mijn oude gerestaureerde fiets, mandje voor duiven achterop, meermaals naar toe reed
tijdens de vakantieperiodes. Deze baan van Tongeren naar Waremme(provincie Luik) was vrijwel autoloos, geen fietspad, maar wel
de meest idyllische landweg, Romeinse kassei genaamd, die men
zich kon indenken. Aan weerszijden een lappendeken van alle mogelijke teelten zoals tarwe, haver, gerst, koren, en toen veel luzerne
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en klavervelden en vooral hectaren bieten en ook zeer veel koolzaad, om de olie. Enorme vergezichten, massa’s zingende leeuweriken, ja zo was het, ik overdrijf zeker niet. Na minstens 1.30 uur
fietsen kwam ik dan bij de boerderij waar Felix enkele grote zolders
mocht gebruiken. Hier waren tamelijk veel duiven van verschillend
rassen te zien en te koop. Ik kreeg Saksische monnikduiven en ook
Bucharijse trommelduiven. Van deze man kreeg ik ook in 1950. “
De kleurduivenrassen” van Spruyt, een waar Godsgeschenk. Ik
had toen nog maar net enkele duivenboekjes gekocht ; twee monografieën : de Brunner kropper en de Engelse dwergkropper. Beiden
zijn enkele jaren geleden naar Jules Lauwers gegaan om zijn collectie te vervolledigen. Toen ik als 16 jarige op schoolreis naar de
Antwerpse Zoo ging, zag ik daar in hun boekenwinkel:
“Raskenmerken van Spruyt”. Na wekenlang zagen bracht mijn vader me dit boek mee, zeggende :”Ge houdt u beter bezig met u
schoolboeken”. Dit boek en de kleurduivenrassen hou ik als een
dierbaar aandenken en is nog steeds leerzame literatuur. Thans ben
ik jaren niet meer, met de fiets en een mandje duiven achterop, op
pad geweest en ik zie ook geen jongetje van 12 jaar dit nog doen.
Trouwens het verkeer is er nu moordend, de vergezichten, door de
lintbebouwing, verdwenen en de leeuweriken zijn nog slechts sporadisch aanwezig, net zoals WIJ, rasduivenfokkers.
wordt vervolgt……….
Van wijlen

Ivo Hanssen, Juni 2003

Bewerkt: Luc Kerkhofs
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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
Onder voorzitter:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel: 011/ 793841
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be
Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com
Provinciale secretaris
Raadslid:

stamnr.032

Rik Leeten
Geraard Mercatorlaan 40
3500 Hasselt
Tel: 011/ 222326
Mail: rik.leeten@skynet.be
Provinciale coördinator.

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

K.M. DE RASDUIF
===================
Gesticht in 1949
68ste JAARGANG

Raadslid:
Renaat Crommen
Laakstraat 7
3582 Koersel
Tel. 011/ 421375
Mail: renaatcrommen@gmail.com
Materiaalmeester:
Henri Dreesen
Romeinse Dijk 76
9310 Neerpeld
Tel: 011/ 649535
Materiaalmeester:
Jos Martens
Rubenslaan 8 bus 11
3590 Diepenbeek
Gsm: 0479/704364
Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch
+ Jef Quintens
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Pollenusstraat 5
3510 Kermt
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