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K.M. DE RASDUIF 

 Algemene 

          Statutaire ledenvergadering. 
 

     Beste sportvrienden, 
  
 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze    
  ALGEMENE STATUTAIRE LEDEN VERGADERING. 
 Deze zal doorgaan in het “MARTENSHUYS” 
 Zonhoven-centrum. 
 VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019 om 20.00uur 
 
Dagorde:    - voorzittter aan het woord;  
  - eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie; 
  - bestuursverkiezing. Voorzitter Yvan is uittredend.  
    Kandidaturen kunnen gemeld worden bij de voorzitter, 
    secretaris of ter plaatsen. 
  - kasverslag tentoonstelling en kasverslag 2018. 
  - rondvraag; 
    Voorstellen over de werking van de vereniging. Alle 
    onderwerpen zijn welkom: wat met het lidgeld? Dit is 
    al 10 jaar € 10. Moet dit verhoogd worden? Aanvangs-
    uur vergadering? Goed of niet? Enz. enz. 
  - bespreking speelderke. Ieder lid mag duifjes meebren-
    gen ter bespreking. Hij kan dat zelf doen of een aanwe-
    zige keurmeester. 
Beste vrienden, het bestuur van de Rasduif kan, buiten die ene 
vacatuur voor voorzitter, best nog een paar bestuursleden ge-
bruiken. Dus neem uw verantwoordelijkheid op en aarzel niet 
om uw kandidatuur als bestuurslid te stellen.  
  

   Laat je zien als lid.    Zorg dat je er bij hoort! 
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Woordje van de 
 voorzitter 

                    Beste clubber en sympathisant, 
           
Het tentoonstellingsseizoen draaide inmiddels zijn bladzijde om.  
Vrienden, mag ik jullie allen feliciteren met de behaalde diploma’s en bekers!  
 
Vorige zondag werd het Limburgs seizoen afgesloten te Genk en medelid en 
meermaals nationaal kampioen Jos Martens vergrendelde het seizoen met zijn 
eerste  klinkklare 97 in een thuismatch ! Je moet maar doen! Proficiat Jos !    
Ook proficiat aan medelid en  vriend-voorzitter  Harry , -dé Ster van Meeuwen 
(nvdr) - die ons een aangename, goed verzorgde, klasrijke ‘nationale’ verzorgde, 
ook al op eigen Limburgse bodem !   
     
Ik neem aan dat jullie inmiddels ook de ideale fokpaartjes reeds hebben samen 
gesteld of gepland. Succes boys!   
Hopelijk betekent deze periode een optimale start voor jullie voorspoedig kweek-
seizoen.  
 
Vergeten jullie niet dat onze nakende vergadering een algemene statutaire verga-
dering is en bij deze zijn jullie op de hoogte gesteld en uitgenodigd. Persoonlijk 
weet ik zelf niet of ik dan gehospitaliseerd ben.  
 
Ik excuseer me bij onze redactieverantwoordelijke Frans om geen gevolg te geven 
aan zijn meerdere oproepen tot het opstellen van een voorwoordje. De reden hier-
in ligt in het feit dat ik verwacht dat dat het secretariaat mijn beslissing zou mee-
gedeeld hebben en ik als dusdanig zou vrijgesteld geweest zijn om nu zelf in de 
openbaarheid als zwaan, pijnlijk de gang ingestuurd te worden. 

 
Het is dus zo dat ik einde mandaat ben en dat ik heb aangekondigd me niet meer 
her verkiesbaar te zullen stellen. Een mandaatverlenging van 4 jaar zie ik echt niet 
meer zitten.  

 
Drie mandaten heb ik erop zitten. Een eerste van 2 jaar dan tweemaal 4 jaar. Een 
totaal dus van 10 jaar (2 lustrum), met een patroon van 1 jongdierendag en 10 
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tentoonstellingen. 
Een club wordt bestuurd door al haar leden, een voorzitter stuurt niet maar wordt 
gestuurd,  maar moet blijven oog hebben dat leden zich ook op familiaal- en per-
soonlijk vlak gesteund voelen.  Ook achter het hok kijken dus ..   

 
Met fierheid kijk ik terug op deze tien mooie jaren en laat ons eerlijk zijn,  onze 
progressieve gedachtegang van stichtingsjaar 2009, -alwaar Marcel de eerste 
steenlegger is van het nieuwe huisnummer 32 ( Avicultus werd de Rasduif)-, stel-
den we reeds dat verroesten en steevast vasthouden aan welke soort van instelling 
uit den boze zou zijn. Vernieuwing staat centraal ! We zagen en zien dat de clubs 
waar de postjes levenslang worden beschermd vandaag steeds een  aangetrokken 
handrem  !  
 
Maar, -ik draai  verder niet rond de pot-, maken mijn medisch voorgaande (CVA) 
en de gevolgen ervan, de stille ‘wens’ van mijn familie en de raadgevingen van 
mijn meest naaste vrienden, de steunpaal om te beslissen dat ik jullie vraag aan 
een andere plaats aan tafel te gaan zitten.  
 
Ik dank u allen, niet in het minst Rik, Marcel en Yves, voor hun steeds steun en ik 
hoop dat er nog vele aangename dingen in clubverband gaan volgen.  

 
Ik vraag jullie begrip ! 

 
Eendracht maakt macht !  

 
Yvan   
 

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

 
 

 

Mogen wij in naam van de Rasduifvrienden 
onze innige deelneming overmaken bij het 
overlijden van Nol Cuyvers de vader van 
Mia Cuyvers de echtgenote van Henri 
Dreesen onze materiaalmeester. 



       —   5   —         —   5   —  

Mijmeringen van een rasduivenfokker. 
 
Deel 3  vervolg juni 2004.                              mei 2007 en mei 2008.  
         
 
Na ons ‘meeuwenbulletin’ van 2005 had ik geen tijd voor mijmerin-
gen, tot uw aller vreugd! 
Om oudere gebeurtenissen weer te geven, moet het geheugen het 
nog doen en moet het kloppen met wat geschreven wordt. 
Ik woonde in Zonhoven, midden Belgisch Limburg en had mijn dui-
ven in een tuin met 20 volières. Vele duivenmensen hebben mij toen 
vereerd met hun bezoek, vooral de tuimelaarliefhebbers, meestal 
kortenfokkers uit NL. en D., ook wel eens Belgische amateurs. Toen 
was ik geen meeuwenfokker. Ik had wel enkele  
“TUNISCHE MEEUWTJES” gekregen van Francis Wolters uit 
Tongeren, de jongste van drie broers antiquairs in Tongeren, mijn 
geboortestad. Francis blufte dat hij deze duiven uit Parijs had mee-
gebracht. Niemand kende toen de stand van het ras en deden ook 
geen moeite de standaard te bekomen. Maar Tunische meeuwtjes 
was in aller ogen een luxe deze te bezitten en zeker omdat Francis, 
gekende kapitaalkrachtige figuur, deze had weten te bemachtigen in 
Parijs nog wel …! 
In 1973 mocht ik in Bokrijk, Belgisch Limburg, de IKC SHOW or-
ganiseren Intern Korten Club. Waldemar Brunck, toen de president 
van de IKC, had mij gevraagd. Veel werk tijd en kosten om dit klaar 
te stomen. Tesamen met enkele liefhebbers zoals Jo Daenen uit Ton-
geren en Rachel Vanormelingen uit Vroenhoven en vader Hanssen 
was de sponsor... Op deze 10de IKC SHOW 1973 in Bokrijk waren 
buiten alle rassen korten ook diverse meeuwduiven aanwezig, Tur-
bits, Satinetten, Poolse meeuwtjes, Anatoliers en Afrikanen.   
Hier is het meeuwduivenvirus tot mij gekomen. Doordat in 1975 de 
Europese meeuwduivenclub is opgericht, waardoor de IKC haar 
meeuwenaandeel verloor, behalve de Poolse meeuwtjes, welke 
steeds door de Polen werden meegebracht naar de IKC shows, die  
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elk jaar in een ander land doorgingen, te samen met de jaarvergade-
ring. Dit concept schijnt de Europese meeuwenclub te gaan overne-
men. 
In 1978 was de IKC-SHOW dit maal te Gent in de schoot van het 
Neerhof, alwaar wij ver van huis toch nog de organisatie IKC moes-
ten afwerken en wijlen W.Bunck mistevreden was omdat de Gente-
naren hem niet vernoemden en het belang van de IKC niet beseften! 
België had in die jaren enkele korte tuimelaarsfokkers en enkele kor-
te meeuwenfokkers, o.a. Heymans uit Brussel, Jos Michielsen ui 
Beerse, Lecocq uit Tongeren; vooral Jan Jacobs was toen al een ge-
dreven opkomende “ster”. 
In Wallonië waren ook enkele korte Meeuwenfokkers, doch hun dui-
ven waren zeer  Alt- Modisch. In 1979 NIJMEGEN, waren er in de 
schoot van een nationale TT én de IKC én de EMC aanwezig met 
hun respectievelijke rassen, ieder met zijn clubshow, maar volledig 
gescheiden. Ik herinner me nog dat Theo Rijks er zijn tweede EMC 
show had ondergebracht. Hij was toen de EMC-voorzitter. Brunck 
was niet rouwig dat de meeuwen apart gingen want hij als echte Oost 
Pruis was alleen enthousiast door de kortbek tuimelaars en vooral de 
rassen van de oostzeeheimat. 
 
Het heeft nog geduurd tot in 1985 vooraleer ik twee betere Turbits 
bekwam van Venema uit Enschede, 2 stuks van G.Greisel en een 
mooie blauwe doffer van R. Dammers. 
Toen ook al waren de TURBITS stiefkinderen in de korteMeeuwen-
Familie. Waarom weet ik niet. Ik werd lid van de American Turbit-
club en heb enkele malen contact gehad met Phil Roof en George 
Kleinpel, nadat Theo Rijks Amerika bezocht. Ik kreeg toen een blau-
we doffer  Turbit van Ruud Ottenhof en Rob Mast, welke in Amerika 
waren geweest en diverse duiven hadden meegebracht waaronder de 
doffer. 
 
Begin jaren 80, toen ik per weekend minimum 2 soms 3 TT bezocht 
–Belgie-NL.D.- kwam ik op een kleine plaatselijke TT niet ver van  
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huis te Zutendaal in een manege terecht, waar de konijnen alles 
overheersten en wat zag ik daar? Enkele Satinetten van een zekere 
Luc Kerkhofs uit Vroenhoven. Ik was nieuwsgierig, onbekende man 
en dan nog Satinetten……. 
In de catalogus opgezocht, hem gebeld en onze eerste ontmoeting in 
Hasselt –B – waar hij, pas gehuwd, woonde, was positief. Hij had 
zijn diverse duivenrassen nog bij hem in Riemst- Vroenhoven, ou-
derlijk huis, boven op een zolder; het laddertje naar dat duivenhok 
was een Kamikaze onderneming …. Nadien zijn we samen regelma-
tig op satinettenbezoek geweest en is Luc geslaagd als topfokker 
van Satinetten en nu ook van Blondinetten. Met veel werk en inzet 
is hij geëerd in Europa. Proficiat als voorzitter EMC. Werken en or-
ganiseren zijn enkele van zijn eigenschappen. Zou ik door mijn con-
tact ietsje hebben bijgedragen? Later heeft hij mij aangepord om te 
spécialiseren met de Turbits. Maar dit kon ik niet. Ik las en studeer-
de veel over alle duivenrassen en was in de ban van zovele schoon-
heden….Ik zag ze graag en in feite hadden de duiven mij en niet ik 
hen! 
 
Als A-keurder moet men veel kennen over veel; beter is zeer veel 
weten over weinig, zeggen de B- en C- keurders, en gelijk hebben 
ze. 
Onze Belgische Meeuwenclub, vroeger korte MC, waar ik als initia-
tiefnemer samen met Jos Michielsen diverse fokkers overtuigde de 
club te stichten, was een goede zaak voor onze korte meeuwen, en-
kele jaren geleden uitgebreid tot alle meeuwduivenrassen, noodzaak 
om te overleven. 
 
Toen ik in 1978 begon met het fokken van de Limburgse Kraagduif-
jes, eenkleurige mini kapucijntjes, uitgestorven rond 1920, beschre-
ven door Brehm in 1870 met tekeningen, was deze opgave een 
zwoegen van lange adem, talloze tochten om fokmateriaal.…nooit 
OH Kapucijnen gebruikt, veel te zwaar, te grof, te dikke koppen en 
te zware bekken ect… 18 jaar heb ik eraan besteed en in totaal 780  
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leefbare volgroeide jongen gefokt met minimum 12 kweekkoppels 
ieder jaar. 
Toen ze er waren was ik weer bezig met andere rassen en dezen die 
ze nu nog houden, kan je tellen op de vingers van een hand en ze 
gaan steeds achteruit – droevig. 
 
In 1980 stichtte ik samen met enkele andere Vlaamse liefhebbers 
het VVK – Vlaams Bond Kleindierfokkers - goed bedoeld, boycot 
van vele andere Vlamingen, omdat de meesten hun bestuursfunctie 
hoger schatten dan een goede organisatie. En die was er in België 
zeker niet. Nu is hetzelfde gebeurd dan in de opkomst van het VVK 
en heeft men zeer veel ideeën van toen overgenomen. Er is geen 
samenwerking meer tussen Vlamingen en Walen, wat er toen nog 
wel was. De LDSC was een plaatselijke pluimveeclub en mocht ik 
herdopen tot Avicultus, thans nog een tiental duivenfokkers, enkele 
tijd was ik er voorzitter. In Zonhoven wonende richtte ik een nieu-
we club op: Avivaria, een naam ontleent van RRP.VDERMARK uit 
Woerden –NL. Deze club is springlevend en beide clubs doen het 
nog steeds goed.  
 
De laatste 4 jaar ben ik zeer actief met de moderne Pauwstaart in 
schilden en kleurstaart. 
De moeilijkheidsgraad is even hoog als de kortbekken, wel veel 
minder voedsters… 
Na vier jaar durf ik de matige duiven van de goede te onderschei-
den.  
Pauwstaarten zijn inzicht, doorzicht en oefening in grote loopkooi-
en. Dank zij de voorlichting van de Nederlandse en Duitse spéciaal-
clubs en nu ook bij onze Belgische club. 
De bekwame PWST fokkers kennen hun ras en hebben bekwame 
keurders-spécialisten. Zij zijn internationaal werkzaam doormede 
de Amerikaanse CFC, die Europa steunt als hun 11- de district. 
 
Tot slot wil ik 50% van de Belgische duivenfokkers bestempelen 
als speelvogels; zij spelen op de TT met hun duiven om de prijzen 
en kennen meestal hun ras niet! Hij of zij met de meeste punten is 
de grote overwinnaar, al zijn al hun duiven matig! 
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als speelvogels; zij spelen op de TT met hun duiven om de prijzen en 
kennen meestal hun ras niet! Hij of zij met de meeste punten is de 
grote overwinnaar, al zijn al hun duiven matig! 
De inzender met weinig maar goede duiven is soms de klos. Ook is 
gokken met vooraf aangeduide duiven een spel waar geluk meestal 
de doorslag geeft. 
Deze Bourgondische gebruiken hebben me steeds tegen de borst ge-
stoten . De BESTE DUIF PER RAS wordt stilaan toegepast. Even-
eens uit den boze is de beste duif van de TT, wat uiteraard discrimi-
natie is voor de andere aanwezige kwaliteitsduiven. 
Het predicaat gegeven door de kenner-keurder-spécialist is de echte 
prijs; een kus van de juffrouw mag ook nog. 
Veel is nog niet vermeld, maar ja, ieder van ons heeft zijn ups en 
downs en zijn positieve en negatieve eigenschappen, goede en kwa-
de dagen, openbaringen en geheimen. 
 
Toch wil ik U nog een geheim verklappen: Ik ben verliefd…begin 
2006 begonnen met  
Chinese meeuwen, echte meeuwen met een structuursausje overgo-
ten, men zegge het voort. 
 
           
 
 
 Van wijlen         Ivo Hanssen. 
 
Luc Kerkhofs. 
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Postduiven in oorlog 

en vrede 
 
Postduiven in de 

Eerste Wereldoorlog  
 
Als onze duiven tegenwoordig al eens de landelijke pers halen, is 
dat vaak in negatieve zin. Bij een rampvlucht zijn duizenden duiven 
omgekomen. Op uitgebreide schaal vinden duivendiefstallen plaats. 
De dieren staan stijf van de doping. Stadsduiven zouden verwilder-
de postduiven zijn. En de dierenbescherming is overal tegen… 
Dat was vroeger wel anders. Toen waren duiven nog helden! Het 
wonderbaarlijke vermogen van deze dieren om vanuit een willekeu-
rige plaats pijlsnel het eigen hok terug te kunnen vinden, werd be-
halve voor wedvluchten voor diverse andere doeleinden toegepast. 
Zeker in het tijdperk voor de telecommunicatie werden duiven heel 
vaak ingezet als postbode, in vredestijd maar vooral in oorlogstijd.  
 
Heldenduif 
Zo werd de Franse heldenduif Vaillant op 4 juni 1916 losgelaten op 
fort Vaux tijdens de slag bij Verdun, met in een kokertje de volgen-
de boodschap: Wij bezwijken langzamerhand onder gasaanvallen. 
We moeten dringend ontzet worden. Dit is mijn laatste duif. Gete-
kend, commandant Raynal. 
De duif keerde echter meteen terug in het fort omdat er te veel gas 
hing. Een tweede poging lukte wel en hoewel het fort uiteindelijk 
toch in Duitse handen viel, herinnert een monument ter plaatse nog 
altijd aan de duif Vaillant die vergiftigd door het gas stervend zijn 
hok binnenviel. De vogel ontving postuum medailles, werd opgezet 
en kreeg een plekje in het Franse legermuseum.  
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Militair 
Postduiven speelden een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog, 
de oorlog waarin Duitsland onder leiding van keizer Wilhelm een  
jarenlange poging deed flinke stukken van Europa te annexeren. De-
ze oorlog wordt wel gezien als de eerste ‘moderne’ oorlog: modern  
wapentuig, massavernietigingen, ook op zee en in de lucht. Neder-
land bleef afzijdig, maar dat gold niet voor bijvoorbeeld België en 
Frankrijk. Hier vonden vreselijke veldslagen plaats. Het werd een 
vuile loopgravenoorlog met vele honderdduizenden slachtoffers. Pas 
toen de Amerikanen en de Canadezen zich ermee gingen bemoeien 
trokken de Duitsers zich terug.   
Alle strijdende partijen hadden goed georganiseerde militaire dui-
vendiensten met uitgebreide stations op de hoofdkwartieren en ver-
spreid over het land, en met veel goed opgeleid personeel. De Fran-
se regering had bijvoorbeeld in Parijs een duivenstation ingericht 
voor maar liefst 25.000 duiven. Elk legerkorps kreeg een detache-
ment van 500 postduiven en elke vesting die kans liep te worden 
ingesloten kreeg 1000 duiven toegewezen  
 

Loopgraven 
Naar ruwe schatting zijn in de Eerste Wereldoorlog meer dan 
100.000 duiven gebruikt, waarvan zo’n 95% het meegestuurde be-
richt ook daadwerkelijk heeft afgeleverd. Dit hoge succes-
percentage was het gevolg van twee eigenschappen van de postduif: 
enerzijds dat wonderlijke vermogen om altijd het thuishonk terug te 
vinden (ook als dat verplaatst werd), anderzijds de hoge vliegsnel-
heid. Zelfs voor een scherpschutter viel het niet mee er een uit de 
lucht te halen. Sommige roofvogels hebben daar minder moeite 
mee. In de loop van de oorlog werden dan ook valken en haviken 
naar het front gebracht om duiven neer te halen  
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Duiven werden ook gebruikt om berichten te verzenden vanaf onder-
zeeërs...                             ...of vanuit tanks! 
 
De Eerste Wereldoorlog had een tamelijk statisch karakter, dat wil 
zeggen dat het front waar gevochten werd, zich weinig verplaatste. 
Daardoor konden postduiven makkelijk worden ingezet. Ze werden 
uit hun hok gehaald en in mandjes zover mogelijk naar de eerste li-
nie vervoerd, door cavalerie, wielrijders en door manschappen te 
voet, tot in de voorste loopgraven. Ook op patrouillediensten nam 
men duiven mee, of op zee, en zelfs in tanks en in vliegtuigen. Men 
deed een bericht, bijvoorbeeld over vijandelijke troepen of een 
noodkreet om hulp, in een kokertje aan de poot van de duif en liet 
deze los. De duif vloog terug naar zijn hok waar men kennisnam van 
de boodschap en zo mogelijk gepaste maatregelen trof. 
De duiven deden hun klus vaak onder gevaarlijke omstandigheden: 
beschietingen, bombardementen. Juist onder die hectische oorlogs-
omstandigheden had je ze nodig omdat telefoon en telegraaf dan 
menigmaal onbruikbaar waren.  
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               Duif wordt losgelaten in een Belgische loopgraaf 
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Voorbeelden 
 
Tenslotte een paar voorbeelden om een idee te geven van de schaal 
waarop duiven werden ingezet. 
Vanuit neergestorte vliegtuigen brachten postduiven in totaal 717 
berichten over. Soms kon de vliegenier van zo’n vliegtuig nog wor-
den gered als de duivenpost op tijd het hoofdkwartier bereikte. 
Bij de slag aan de Aisne-Marne (1914) werden door de Fransen 72 
duiven ingezet, die in totaal 78 belangrijke berichten overbrachten. 
Gedurende het offensief van Meuse-Argonne in 1918 werden 442 
duiven gebruikt; zij leverden 403 berichten af. 
Bij de belegering van fort Souville tijdens de Slag bij Verdun in 
1916 kregen de benarde Fransen door een duif de melding dat de 
Duitsers zich in een bepaald ravijn concentreerden. Hierdoor konden 
de Fransen die stormloop in de kiem smoren. 
Elke Duitse divisie beschikte over een groot, mobiel hok met 200 
vogels en vier verzorgers. Deze duivenstations werden zo min moge-
lijk verplaatst. 
Toen de Duitsers in 1914 België bezetten, namen zij meteen alle 
Belgische postduiven in beslag, meer dan 1 miljoen duiven…  
        Kamp Beverloo, een Belgisch militair duivenstation 

 
Bron: Oorlogsduiven.nl       Maurice Moors 
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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 
 
Onder voorzitter: 
Jan  Aerts  
Salviastraat 21 
3670 Oudsbergen 
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  
Tel.: 011/ 821342 
Mail: neven.yves@gmail.com 
 
Raadslid: 
Rik Leeten       
Geraard Mercatorlaan 40 

3500 Hasselt 
Tel: 011/ 222326   
Mail: rik.leeten@skynet.be 

 
Raadslid: 
Renaat  Crommen  
Laakstraat 7 
3582 Koersel 
Tel. 011/ 421375 
Mail: renaatcrommen@gmail.com 
 
Materiaalmeester: 
Henri Dreesen 
Romeinse Dijk 76 
9310 Peld 
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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