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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 “AVIVARIA VZW”
Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt
donderdag 26 maart. 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;
- kasverslag 2014 + tentoonstelling. Kandidaten voor
nazichtbankrekening gevraagd a.u.b.
- erfelijkheidsleer herhaling + vervolg;
- 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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Woordje van de
voorzitter
Beste clubber en sympathisant,
Sta me toe dit voorwoordje te spenderen ter appreciatie van
onze ere-voorzitter Rik, die om zijn persoonlijke redenen u welbekend, weliswaar niet binnen onze club, maar van de Provinciale
Kring afstand neemt. Hij heeft ons belang steeds trachten te incorporeren in het Limburgs platform, waardoor we allen als club individueel sterker zijn geworden. Zijn gans sportieve leven trouwens
deelde hij zijn clubliefde met het algemeen belang, zo ook als nationaal voorzitter van de Landsbond! Een voortrekker dus op alle
fronten. Zonder zijn ijver en inzet, zou het sportief landschap er
wellicht ‘schameler’ hebben uitgezien.
Naar aanleiding van zijn eerder schrijven, - verwijzend naar
het niet langer verlengen van zijn 4-jaarlijks mandaat als coördinator- , wil ik hem graag het volgende mededelen.
Beste Rik, … welkom thuis !
Met spijt mochten we binnen onze rangen van de Rasduif dit
nieuws vernemen. Het werd inderdaad al lang door U aangekondigd, maar nu staan we er voor. Begrijp natuurlijk dat we alle begrip
voor Uw beslissing tonen en zeer respectvol zijn.
Rik, wil je noteren dat onze club, waarvan u deel uitmaakt als
ere-voorzitter en mentor, lees ‘als monument’ u van harte dankbaar
is voor hetgeen u voor ons en voor de Provinciale Kring betekent.
Wij danken U namens de club de rasduif, ‘uw’ club, vooral ook
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voor Uw tijd en ontberingen die U voor ons allen steeds heeft opgeofferd. We zijn fier dat u deze taak voortreffelijk heeft gekweten als
onze voorvechter en fiere vaandrig door de Limburgse contreien en
eerder in de Belgische Landsbond! Uw vastberadenheid als warme
huisvader enerzijds en uw eerdere beroepseer als politiecommissaris
zijn zeker niet vreemd aan uw werkijver.
Ik kan hier niet spreken voor de andere Limburgse clubs, maar
ben zeker, dat ook zij zich achter onze appreciatie en dankbetuiging
zullen scharen.
Persoonlijk, dat weet u, draag ik U mijn volle sympathie en
waardering op, daar U me steeds heeft bijgestaan en gestuurd in uw
opvolging eerder als voorzitter van de Rasduif en recent ook als opvolger als afgevaardigde van onze geliefde club. Hiervoor dank ik
trouwens ook al onze leden, die me hierin volledig hebben gesteund.
We hopen op een volwaardig opvolger die onze fakkel zal
blijven uitdragen, al zal het voor deze moeilijk zijn uw verdiensten
te evenaren.
Steeds mogen we op je beroep doen en vanaf nu realiseren we
ons dat je volledig terug ‘thuis’ komt op huisnr. 32. We beloven je
een warme ontvangst en verblijen ons al op onze blijvende, fijne,
‘plaatselijke’ samenwerking die we van uw kant steeds mochten genieten. We hebben u nog dik nodig, Rik !
Dit jaar bijvoorbeeld al, staan we voor een grote uitdaging
(misschien onze grootste ooit ?) , namelijk de internationale T.T. in
samenwerking met de brünners.
Vanmorgen bij de de T.T.- vergadering, hebben we echt wel
goede stappen gezet in die richting en weerom was uw gulle bijdrage onze stimulans om alles in goede banen te leiden. Deze belangrijke beslissingen van vandaag zal ik dan ook ter gelegenheid van onze
volgende vergadering meedelen aan onze leden.
Bedankt Rik, namens ons allen ! WELKOM THUIS !!
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Onze duiven gaan er weer aan beginnen!
De tentoonstellingen zijn achter de rug. De dagen beginnen te lengen. Onze diertjes hebben al maanden gescheiden geleefd en de doffers en zelf de duivinnen voelen het stilaan kriebelen.
Het voornemen, zeker met mijn Brünners, niet te vroeg te beginnen.
Wanneer de nachten nog koud zijn, voelen ze met hun smal lichaam
dat ze de eieren niet warm kunnen houden en staan dan gewoon op.
Natuurlijk zijn er fokkers, met bepaalde rassen, waar hun dieren met
eieren en zelf jongen zitten. Wanneer ik dit schrijf is het midden februari.
Niet te min kon ik niet weerstaan aan de drang om mijn Brünners bij
elkaar te zetten. De oorzaak was dat de duivinnen, die apart zitten,
aan het paren gingen.
De broedbakken maar zuiver gemaakt en dan alles maar verdelen
hoe het staat op de computer. Met de hoop dat alles vlug zal klikken
om vervolgens te zorgen voor het nageslacht.
De broedpan zet ik altijd een paar dagen later in hun liefdesnestje.
Deze wordt ingepakt met een dubbele krant (luizen en mijten houden niet van drukinkt) goed aangedrukt om vervolgens een matje in
te leggen, lekker warm.
Een beetje helpen met de nestbouw kan geen kwaad, de rest doen zij
zelf wel met het aanbrengen van de tabakstelen. Wel even opletten
want er zijn doffers die er een echte wolkenkrabber van maken, ingrijpen is dan de boodschap.
En na een dag of tien zal het eerste ei gelegd worden, de kweek van
2015 is gestart.
Dit is echt mooi aan onze hobby het uitkijken naar de kampioenen.
Wie het wil weten ik pas lijnenteelt toe. En zet zelfs eenmalig broer
tegen zuster. Men moet wel streng zijn in het selecteren.
Veel succes
Frans.
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VERENIGINGSLEVEN
VERSLAG VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE
LEDENVERGADERING VAN 22 jan. 2015
Aanwezig: Armand Cleyen, Yves Neven, Henri Hendrix, Jos Martens, Frans Bergmans, Luc Kerkhofs, Paul Camille, Paul Mellemans, Maurice Moors, Roger Gemis, Henri Dreesen, Rik Leeten,
Jan Aerts, Stienen Jozef, Marcel Punie, Ivan Swerts.
Verontschuldigd: Yvan Kielich, Leon Joris, Rigo Jacobs.
Verkiezing bestuurslid. Er was maar een kandidatuur binnengekomen: Kielich Yvan. Yvan werd bij handopsteking en acclamatie verkozen. Hij werd ook verkozen als afgevaardigde bij de
Provinciale Kring.
De raadsheer door Armand Cleynen. Armand schetst zijn loopbaan als raadsherenfokker. Hij fokt ze reeds 46 jaar. Zijn eerste
raadsheren kocht hij destijds van een fokker voor 1000 F. Spijtig
genoeg raakte hij met de nakweek van deze dieren op de tentoonstelling kant noch wal. Dan kreeg hij van een goede vriend enkele goede dieren en de resultaten schoten de hoogte in. Uiteindelijk nam hij daarna al de dieren over van een zeer gerenommeerde Belgische fokker en bouwde zo zijn stam op. De raadsheer is
een zeer oud ras dat niet te verbeteren valt met het inkruisen van
andere rassen. De eerste beschrijving vinden wij terug in 1550
door Conrad Gessner. Armand schetst de evolutie van de raadsheer. De raadsheer wordt best gefokt in afzonderlijke nestbakken
van ongeveer 1 m3. Zij worden gevoederd in de nestbakken zelf.
Het zijn vechtlustige dieren. De jongen die afgezet worden, moeten bij andere jongen gezet worden die even oud zijn. Ook kunnen de jongen niet met de ouderdieren gelaten worden omwille
van hun agressiviteit. Armand snijdt de kappen gedurende de
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broedperiode niet af. Hij gebruikt ook geen nestpannen maar
houten bakken van 20 x 20 cm en 10 cm hoog. Zo blijven er
geen jonge dieren in de structuur hangen wanneer de oude dieren
het nest verlaten.
De spreekbeurt ging gepaard met een mooie PowerPoint presentatie.
Dank u Armand voor de interessante uitleg.
Rondvraag. Een lid vraagt achter de opbrengst van de tentoonstelling. De secretaris deelt mee dat er voor de tentoonstelling een
positief saldo is van 442 €. Luc Kerkhofs vraagt of de vergadering niet op vrijdagavond kan. Mensen die nog beroepshalve bezig zijn, hebben het soms moeilijk om te komen. Zal voorgelegd
worden aan het bestuur.
Marcel Punie.

DUIVENWEETJES.
Zijdenvederigheid.
De vorming van zogenaamde zijdenveders komt al honderden jaren
voor. Deze vederanomalie berust op de afwezigheid van de tandjes
tussen de baardjes, waardoor de duif een meer of minder uitgerafeld verenkleed krijgt. Zijdenveders treden altijd op bij zeldzame
exemplaren van verscheidene duivenrassen om dan weer terug te
verdwijnen. Spruyt berichtte reeds in 1945 over zijdenveders bij
een Frankische schildduif, bij Oud-Hollandse tuimelaars en bij zijdehaarduiven. Deze zijdehaarduif had echter geen officiële standaard. Na de tweede wereldoorlog werd dit fenomeen in de USA
genetisch onderzocht o.a. bij de carneau en de postduiven. De zijdevederigheid werd met het symbool “L” (Lace) aangeduid. Later
werden ook nog de zijdevederige pauwstaart en lachduif bekend.
Daarna werd nog een geval in Hongarije bekend. Bij de fokker G.
Futó werden in 2000 uit twee witte ouders een zijdevederige
Felegyhaza-duivin geboren. Deze duivin werd aan haar broer, met
normale veders, gepaard en brachten een normaal jong groot.
Daarna werd de zoon aan de moeder teruggepaard en bracht alleen
normale duiven voort. De zijdevederige duivin werd dan aan de
vader gepaard en bracht op 8 jongen zes zijdevederigen voort.
Daarmee werden vroegere waarnemingen van de Amerikanen bevestigd: ongeveer de helft van de nakomelingen zijn zijdevederig.
De zijdevederigheid wordt in de duivenliteratuur haast niet vermeld
omdat zij slechts sporadisch optreedt en bij de duiven ongewenst is.
Hoe oud worden de sierduiven ?
Dit is een vraag die regelmatig opduikt. Bij sierduiven hebben wij
daarover weinig gegevens. In Geflügel-Börse van 31 juli 1914 berichtte Ferdinand Herrmann, dat de heer Louis Schulze uit Annaberg een paar (moeder en zoon) blauwvleugelduiven bezat. De
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moeder was 31 jaar en de zoon 28. De duiven waren nog goed gezond en konden zich nog vlot bewegen. Herrmann herinnerde zich
ook een getijgerde trommelduivendoffer van 35 jaar. Het dier kon
niet meer vliegen en moest apart gevoederd worden. Werkelijk oude duiven tonen ouderdomsverschijnselen. Dikwijls is het zwaar
voor hen om stand te houden tussen de andere duiven wanneer zij
niet apart verzorgd worden.
Zuiver drinkwater.
Wanneer het weer in het voorjaar mild wordt en de temperatuur
stijgt moeten wij veel meer aandacht geven aan de waterkwaliteit en
de reinheid van de drinkwaterpotten. Wanneer het warmer wordt,
gaan de microben in het drinkwater zich sterker vermenigvuldigen
en laten op de wanden een gladde laag microben achter. Daarom
moet de drinkwatervaten regelmatig gereinigd worden zodat het water zijn zuiverheid kan behouden. Vooral wanneer er vitaminen aan
het water toegevoegd worden moeten wij werken met absoluut zuiver drinkwater. Wij moeten ook vermijden dat de drinkvaten in de
zon staan. Best staan zij op een verhoogde bodem, zodanig dat weinig vuil het water kan besmetten.

En vergeten wij niet: muizen hebben geen urineblaas. En er zijn
nog altijd duivenfokkers die verkeerd - teveel - voederen. In de
goede oude tijd werd het voeder zo maar op de grond uitgestrooid.
Tegenwoordig bestaan er zeer veel goede voederbakken die verhinderen dat het voeder met duivenmest in aanraking komen. Er mogen dus zo weinig mogelijk korrels op de grond vallen om dan, nadat zij met mest in aanraking gekomen zijn, door de duiven worden
opgegeten. Zeker jonge duiven morsen graag met het voeder.
Meerdere keren worden de graankorrels door de jonge dieren opgepikt, losgelaten en rollen dan van hier naar ginder vooraleer zij
doorgeslikt worden. Dat zou zo veel mogelijk vermeden moeten
worden. De voederbakken op een draadrooster zetten, zodanig dat
het gemorst voeder onbereikbaar is, is hier de juiste methode. Verbazingwekkend is het dat er nog vele duivenliefhebbers zijn die deze elementaire grondregels van de hygiëne niet volgen.
Geflügel-Borse maart 2004.
Vertaling M. Punie.

Duivenvoedering.
Wie in zijn hok een vloer heeft die niet 100 % toe is, kan er zeker
van zijn dat de muizen spoedig hun intrek nemen in het hok. Wie
een muis ziet, kan er zeker van zijn dat er meerderen aanwezig zijn,
want muizen houden van kroostrijke gezinnen. Hun aanwezigheid
verraden zij door mestsporen en geur. In zo een geval onderneemt
men best onmiddellijk maatregelen, liefst met vergif in speciale
“muizenboxen” (verkrijgbaar in ieder tuincentrum). Muizen zijn
een catastrofe: want waar zij de grootste schade aanrichten kunnen
zijn zij veelal aan te treffen: de voederbakken. Daar laten zij hun
schadelijk mest achter, dat door de duiven opgenomen kan worden.
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Ledenlijst De Rasduif.
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode.
011 / 793841
2 - America René
Herkerstraat 3
3500 Hasselt.
0472 / 253800
3 - Bergmans Frans
Bergbeemdenstraat 7
3530 Houthalen.
011 / 728274
fr.bergmans@telenet.be
4 - Bozet M.Louise
Rue Ed. Remouchamps 8
4460 Grace-Hollogne
5 - Cleynen Armand
Kelderkestraat 32
3300 Tienen
016 / 816650
armand.cleynen@belgacom.net
6 - Collin Jacques Rue des Vergers 19
4020 Jupille
7 - Croes Jozef
Varkensmarkt 42 bus 2
3590 Diepenbeek
0472 / 084056
8- Crommen Gerrit
Bredonkstraat 57
3582 Koersel
0495 / 160468
gerrit.crommen@pandora.be
9 - Crommen Renaat
Laakstraat 7
3582 Koersel
011 / 421375
renaatcrommen@gmail.com

11- Demeur Marnicq

1 - Aerts Jan

10- Delsaer Rene

Ketelstraat 60 A
3454 Rummen
delsaer.motmans@fulladsl.be
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12- Dreesen Henri

13– Dupont Jean
14- Engels Bjorn
15- Gemis Roger

16- Hendrikx Henri

17– Huygen Rudi

18- Jacobs Rigo
19- Jeurissen Johan
20- Joris Leon

Schansstraat 104 C
3470 Kortenaken
011/ 582388
marnicq.demeur@telenet.be
Romeinse Dijk 76
3910 Neerpelt
011 / 649535
miacuyvers@hotmail.com
Boeshovenweg 44
3840 Borgloon
012 / 744568
Brugstraat 56
9880 Aalter
Homsemstraat 35
3891 Borlo
011 / 884402
roger.gemis@telenet.be
Graanstraat 25
3930 Hamont-Achel
011 / 446209
harry.hendrikx@telenet.be
Kanaalstraat 64/11
3590 Diepenbeek
0497 / 608211
rudi.huygen@hotmail.com
Leemkuilstraat 92a
3570 Alken
011 / 314398
Hasseltsestraat 50
3740 Bilzen
Pater Bekkerstraat 49
3550 Heusden
011 / 424849
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21 - Kerkhofs Luc

22- Kielich Yvan

23- Lawarree Guy
24- Leeten Henri

25- Martens Jos
26- Mebis Danny

27- Mellemans Paul

Maastichtersteenweg 234
3770 Riemst
012 / 455075
l.kerkhofs@skynet.be
St.-Truidensteenweg 123
3700 Tongeren
0475 / 430226
yvankielich@hotmail.be
Rue de l’Ecole 14
4920 Aywaille
G. Mercatorstraat 40
3500 Hasselt
011 / 222326
rik.leeten@telenet.be
Rubenslaan 8
3590 Diepenbeek
Hulzenstraat 37
3570 Alken
0495 / 189833
danny.mebis@skynet.be
Leemkuilstraat 87
3570 Alken

28- Moors Maurice

Weidestraat 7
3511 Kuringen

29- Neven Yves

Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven
011 / 821342
0496 / 580137
nevenpanis@skynet.be
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30- Paul Camille

Rue Pont Saint Pierre 32/2
4960 Glons
0476 / 219147
jenny.honhon@gmail.com
31- Punie Marcel
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
011 / 251236
mpunie@telenet.be
32- Quintens Jozef
Lepelstraat 26
3540 Herk-de-Stad
013 / 442104
33- Secretariaat Avivaria Grote Negenbunderstraat 42
3511 Hasselt
34- Spaepen Jan
Bergenstraat 29
2480 Dessel
35- Stienen Jozef
Meershovenstraat 75
3720 Kortesem
36- Swerts Ivan
Korkdriesstraat 13
3583 Paal
ivanswerts@gmail.com
37- Van Dingenen
Kastanjestraat 33
Ludo
3530 Houthalen-Oost
38- Vandevenne Luc Westlaan 170
3550 Heusden-Zolder
39- Vangutshoven Jean Laagsimsestraat 76
3570 Alken
011 / 312748
40- Vanhaeren Alfons Muggenhoek 38
3540 Schullen Herk de Stad
013 / 553228
41- Vanhaeren Leo
Herenbaan-Oost 201
3530 Houthalen
0496 / 104153
leo_vanhaeren@hotmail.com
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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

K.M. DE RASDUIF
===================
Gesticht in 1949
65ste JAARGANG
NR. 2

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.

MA.– APRIL.
==========

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 APRIL
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Secretariaat De Rasduif:
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
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