Clubblad van

ma. –april 2016.

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 25 MAART 2016 om 20.00uur
Dagorde:

- welkomstwoord van de voorzitter;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- rondvraag;
- onze Nestor van de club nl. Rik, geeft een onderhoudende spreekbeurt over zijn carrière als duivenliefhebber. Aangezien Rik fokker is geweest, en ook voorzitter van de landsbond, de
provinciale commissie, verantwoordelijke examencommissie, gezeten heeft in de redactieraad van Het Neerhof, keurmeester, voorzitter Avicultus.... weet hij heel wat te vertellen over onze liefhebberij. Niet te missen dus !
- 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,
De paashaas is in aantocht ! Dit jaar reeds vroeg in het jaar, in de
loop van de maand maart, kondigt hij zijn komst aan . De kinderen
maken zich al op eitjes te rapen die de Roomse klokken hen zullen
brengen en zich vooral te weerhouden om grimassen te trekken op
het ogenblik dat ze luiden.
Hopelijk mogen wij zelf ook wat producten rapen van onze vooropgestelde kweekparen.
Onze algemene vergadering van januari l.l. werd goed bijgewoond.
Het betrof de jaarlijkse statutaire vergadering die zijn doorgang
vond, voor deze gelegenheid in de ‘Quint’ te Zonhoven, om reden
onze vrienden van Avivaria volop benomen zijn met hun verbouwingswerken. Volgende afspraak dus terug te Kievit, in het vernieuwde accomodatiecentrum ! We kijken er alvast naar uit !
Als belangrijkste items in deze jaarlijkse verplichte vergadering
kunnen worden vermeld:
- dat penningmeester Marcel het kasverslag van onze club ter
goedkeuring en ontlasting heeft voorgelegd. Vrienden, de aanwezigen hebben zich kunnen vergewissen van het feit dat we in 2015
allen samen hard gewerkt hebben en dat we ons moederschip,
zijnde onze club, (weliswaar ook geholpen door de ontbindingsinbreng van het Limburgs Erf en natuurlijk het succes van onze

— 3 —

eigen internationale T.T.), in een gunstige financieel vaarwater
hebben gestuurd
- dit jaar was er binnen het statutair bestuur niemand herverkies
baar, en blijven dus de 6 bestaande mandaten ongewijzigd ingevuld door Rik, Yves, Marcel, Renaat, Jan en Yvan. Er werd een
zevende mandaat aangeboden, doch niemand vond zich voorlopig geroepen. Volgend jaar zijn er dan minstens drie commissarissen herverkiesbaar en laten we ruimte tot uitbreiding.
- in het dagelijks bestuur echter werden er 2 bestuursleden gecoöpteerd én gebeurde een wissel tussen 2 commissarissen, namelijk:
* Renaat stelde, om persoonlijke beroepsredenen (buitenland)
zijn functie als ondervoorzitter binnen het dagelijks bestuur
ter beschikking. Hij wenst anderzijds natuurlijk aan te blijven
als commissaris.
° Bij deze dus een proficiat voor Jan, die voortaan het vice-mandaat
van ondervoorzitter zal waarnemen. Ik liet me al vertellen dat hij
dictielessen aan het volgen is om over te gaan tot grote speeches
en zijn voetbal zou laten vallen voor computerlessen ?? Ik ben
wel niet zo heel zeker van mijn bronnen.
° Jos Martens en Harry Dreesen stelden zich kandidaat voor het da gelijks bestuur en ze werden unaniem verkozen. Ze zijn inmiddels goed en wel toegetreden tot ons bestuur als
‘materiaalmeesters’ !! Welkom gasten !!
We rouwen om het heengaan van onze vriend Jef Quintens. We
verliezen hierbij een topfokker en een zeer goede en aangename
vriend.
Zo vrienden, het jaar 2016 is inmiddels ingezet en de nieuwe uitdagingen staan weer voor de deur.
Maar samen zullen we er weer voor gaan en slagen !
Eendracht maakt macht !
Veel succes met je fokprogramma en vrolijk Pasen !!
Yvan
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Wij vernamen het overlijden van een
vriend en topfokker.

Een buitenkans – keuren in Oman

Jef Quintens
echtgenoot van

Yvonne Guypen
° Spalbeek, 11 februari 1932
+ Zelem, 26 januari 2016

Jef was een liefhebber in hart en nieren, bezeten door zijn krulduiven
De Rasduif zal Jef zeker missen, tot een van zijn laatste dagen
kwam hij nog naar de vergadering.
Woorden van troost ontbreken ons,
Yvonne, Daisy, Bea, en de
ganse familie.
Veel sterkten!
Verschillende leden van De Rasduif hadden door aanwezig te zijn
op zijn uitvaart hun steun aan de familie willen tonen.
Jef rust zacht!
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Begin augustus kreeg ik een telefoontje met het verzoek, of ik interesse had om in het Sultanaat van Oman te gaan keuren. Onmiddellijk geantwoord dat ik fokker en geen keurmeester was, maar dat
was voor mijn gesprekspartner geen probleem. Hij had vernomen
dat ik gedurende meerdere jaren met succes Oosterse meeuwen fokte en ook dat ik al een jongdierendag in Bulgarije besproken had
(hoe weten deze heren dat alles???)
In het begin had ik mijn bedenkingen maar na een officiële schriftelijke uitnodiging, een gesprek met Jean-Louis Frindel over zijn ervaringen vorig jaar en mijn echtgenote  heb ik volmondig toegezegd.
Het was een uitnodiging van de “Oman Frill Club” met het verzoek
om de Oosterse- en de Oud-Oosterse meeuwen te keuren volgens
het systeem van de USA op hun clubshow. In het begin had men aan
een 300-tal meeuwen verwacht maar nadat er reclame gemaakt werd
dat de “President” van de Europese Meeuwenclub kwam keuren,
werden meer dan 600 meeuwen ingeschreven met exposanten uit de
buurlanden zoals Bahrein, Koeweit, De Verenigde Emiraten en Qatar.
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Gelukkig had mijn contactpersoon ingezien dat 600 meeuwen teveel
was voor één persoon en werd op de keurdag zelf besloten de OudOosterse meeuwen toe te vertrouwen aan een keurmeester uit
De Verenigde Emiraten.
Dezelfde dag en in dezelfde hal had de “Oman Pouter Club” ook
haar clubshow en zo maakte ik kennis met een keurmeester uit
Duitsland; Martin Gangkofner. Samen met iemand uit Europa maakt
alles iets eenvoudiger en gemoedelijker en wanneer dan ook nog
een internationale keurmeester zoals Zuhair Haji uit Bahrein ons
gezelschap vervoegd, kan het met zo een week niet meer mislopen.
Vooraf had ik een Power-Point presentatie, van enkele jaren terug
op de keurmeester dag in België, vertaald naar het Engels en mijn
contactpersoon Abdullah gevraagd deze te vertalen in het Arabisch
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zodat de aanwezigen beter mijn gedachtegang konden volgen. Het
grote probleem is dat men ginder geen Standaard heeft en dat iedereen fokt naar zijn eigen smaak of naar wat men van “grote” fokkers
uit het buitenland bekomt via handelaars.
Wanneer je de meeuwen selecteert conform onze standaardwensen
worden donker gezoomde meeuwen, (witte) meeuwen zonder zoming of dieren met een horizontale stand (dit valt onmiddellijk op in
een grote TT kooi met andere meeuwen) verwijderd. In de hand kan
je vervolgens snavel en anatomie beoordelen. Dan verdwijnen de
meeuwen met een vlakke,-, steek- of kruissnavel en de meeuwen
met een wel erg krom borstbeen. Dan verdwijnen de meeuwen met
grote conditie problemen; veel meeuwen worden recht van het hok
naar de show gebracht zonder verdere verzorging (wasbeurt) en met
luizen, net zoals je de duiven meeneemt naar de markt. In Europa
schrijven we alleen onze beste dieren in op een show. Ginder nemen
de fokkers bijna hun heel hok mee, alleen om het oordeel van de
keurmeester te verkrijgen. Jammer want dat haalt natuurlijk het ge— 8 —

middeld niveau omlaag.
Nu hebben we het kaft van het koren gescheiden
en het aantal meeuwen gereduceerd tot 20 %.
De betere fokkers en de betere dieren blijven
over en ja, de meeste meeuwen hebben buitenlandse ringen, meestal uit Oost-Europa, maar
niet allemaal! Heb meeuwtjes gezien met ringen
uit Oman die ik, zonder twijfel, in mijn stam zou
inbrengen. Meeuwen met een prima conditie,
mooie opgerichte stand, prachtige frontbreedte
en zoming. Mijn kampioen bij de Oude dieren
werd een brunette en bij de jonge dieren een gele blondinette.
Daarna de prijsuitreiking met prijzen
voor bijna iedere
deelnemer, waar ze
zeer tevreden mee
zijn. Geldprijzen
worden ginder niet
gegeven.
De volgende dag
op hokbezoek. In
tegenstelling
tot
Europa worden de
meeste duiven in
het Oosten niet gehouden in volières maar per koppel in kooien van een 1 m². De bedoeling van deze bezoeken was de fokker te adviseren welke meeuwen hij het best aanhield en hoe ze het beste koppelen. Persoonlijk
vond ik het zeer interessant te zien hoe geïnteresseerd de fokkers wel
waren en hoeveel vragen ze wel hadden. De liefde voor de duiven is
er ongetwijfeld, alleen de ervaring ontbreekt nog.
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Link mijn gids Abdullah, in het midden
de voorzitter van de Meeuwenclub in
Oman en rechts een fokker en zijn broer.
Tussen al deze hokbezoeken was Abdullah mijn ideale gids in dit
zeer mooi land.
Een bezoek naar de lokale “Soek”, naar het paleis van de sultan
Qaboes bin Said Al Said en naar de Moskee van de hoofdstad Muscat, gebouwd in 2001. Werkelijk ongelofelijk dat zoiets moois de
dag van vandaag nog gebouwd kan worden. De moskee is gebouwd
uit 300.000 ton Indische zandsteen. De grootste gebedsruimte is
vierkant van vorm en is 74,4 bij 74,4 meter. De centrale koepel is
vijftig meter hoog. De koepel, de grootste minaret van 90 meter
hoog en 4 flankerende minaretten van elk 45.5 meter hoog, zijn de
visuele hoofdkenmerken van de moskee. De grootste gebedsruimte
biedt plaats aan 6500 moskeegangers en de gebedsruimte voor vrouwen is geschikt voor 750 personen. De verharde buitenplaats is goed
voor 8000 personen en er is extra ruimte beschikbaar op de binnen— 10 —

plaats en de doorgangen. De totale capaciteit van de moskee
komt hierop op 20.000 moskeegangers. Een belangrijk kenmerk van het ontwerp van het
interieur is het tapijt welke de
gehele productie. Het brengt de
klassieke en traditionele tabriz-,
kashan- en isfahanontwerpen bij
elkaar. Er zijn 28 verschillende kleurtinten gebruikt, merendeels
verkregen uit traditionele plantaardige kleurstoffen. Het is het op
een na grootste tapijt ter wereld.
Dit handgeweven tapijt is geproduceerd door Iran Carpet Company
(ICC) op bestelling van de diwan van het koninklijk hof van het sultanaat van Oman met als doel de hele vloer van de grootste gebedsruimte van de moskee in Muscat te bedekken. Het tapijt bestaat uit
één stuk en heeft een afmeting van 70 bij 60 meter en bedekt daarmee 4343 m2 van de gebedsruimte.
De grootste kroonluchter in de
gebedsruimte hangt onder de
centrale koepel en is gemaakt
van swarovskikristal en gouden
metaalplaatwerk. De 14 meter
hoge kroonluchter bevat 1.122
lampen en weegt acht ton.
Wil jullie bovenvermelde informatie alleen maar meegeven om aan
te tonen hoe mooi dit alles was. Je moet het gewoon met eigen ogen
gezien hebben!
Tot slot kan ik alleen maar zeggen dat het een onvergetelijke ervaring was en mocht iemand van jullie zulk een aanbod krijgen niet
twijfelen, maar doen! Je zult er geen spijt van krijgen.
Luc Kerkhofs
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Zij hebben het weer voor mekaar!
Met veeeeeeeeeeeel trots weet ik te melden dat we weeral de hoofdvogel op de VDT afgeschoten hebben. 'We did it again'.
Dus 3 deelnames VDT en 3 maal in de ere-galerij. En telkens met
een andere varieteit: 1 keer witlap, 1 keer lichtgetijgerd en nu 1 keer
dominicaan.

Jammer dat het niet de 'beste duif' van de show werd... Dichterbij
kun je niet komen. Maar de tweede plaats is ook goed.. en de Gentse kreeg als enige speciaal commentaar van de voorzitter van de
VDT.
Dit is op zich ook wel enorm UNIEK.
Mvg,
Renaat en Gerrit
VAN ONS ALLEN EEN DIKKE PROFICIAT!
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VERENIGINGSLEVEN
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
VAN 30 JANUARI 2016.
Aanwezig: Jozef, Rigo, Camille, Henri Hendrix, Jos, Ivan, Maurice, Henri Dreesen, Roger, Paul, Frans, Yvan, Renaat, Jan, Yvan,
Marcel.
Verontschuldigd: Rik en Luc.
Overlijden: Yvan deelt het overlijden van Jef Quintens mee. Jef,
een fervent fokker van krulduiven, bereikte de gezegende leeftijd
van 83 jaar. Hij was een “toffe” en fidele collega en vriend. Jef, je
aanwezigheid, je stem, je duivenpraatje, je vriendelijkheid: wij zullen ze missen ! Jef, rust in vrede en zie dat ze je daarboven goed
verzorgen.
Kasverslag. De penningmeester geeft een financieel overzicht van
de tentoonstelling. Er was in totaal een batig saldo van 2700 €
t.o.v. 2015. Er werd ook voor 2000 € hokken aangekocht. Zij worden in Valmeer gestapeld. Daar zal een jaarlijkse huur moeten betaald worden. Camille en Renaat tekende voor ontlasting van de
penningmeester.
Tentoonstelling 2016. Yvan geeft een stand van zaken. De
meeuwduivenclub maakt zich sterk om met 800 dieren aanwezig te
zijn. Zij zullen gehuisvest worden in de schouwburgzaal. Er zijn
nog enkele probleempjes met het vervoer. Maar dezen worden opgelost.
Hokbezoek op 6 augustus. Henri Dreesen en Paul Camille willen
fokkers van Turnhout ontvangen op zaterdag 6 augustus. Volgend
jaar volgt het omgekeerde: dan kunnen de fokkers van De Rasduif
een bezoek brengen aan fokkers van de club van Turnhout.
Bezoek aan fokkerij van A. Cleynen. Henri Dreesen stelt voor
om een bezoek te brengen aan de fokkerij van Armand Cleynen
i.pl.v. in mei een ledenvergadering te houden. De vergadering
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vindt dit een goed idee. De secretaris neemt contact op met Armand.
Bestuursverkiezing. Er kwamen spijtig genoeg geen kandidaturen
binnen. Renaat Crommen deelde mee dat hij zijn ontslag als ondervoorzitter indient wegens persoonlijke redenen. Er was spijtig genoeg ook nog geen kandidaat ondervoorzitter. Jos en Henri werden
gecoöpteerd als materiaalmeesters.
Limburgse duivencommissie. Deze had niets nieuw te vermelden.
M. Punie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste vrienden er zijn nog leden die hun lidmaatschap nog
niet vernieuwd hebben, deze
zullen een overschrijvingsformulier vinden in ons boekje.
Dit om alsnog hun lidgeld over
te maken.
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DUIVENRECHT.
Tegenwoordig, met de vele nieuwe verkavelingen en woonwijken,
is het niet meer zo vanzelfsprekend om zo maar eventjes een duivenhok neer te poten in de tuin. Best zorgt men er voor dat men een
toelating van de bevoegde gemeentediensten in handen heeft voor
het geval dat de buurman zou reclameren. Wie nu denkt dat het in
de “goede” oude tijd veel eenvoudiger was om duiven te houden is
totaal verkeerd. Duiven houden bracht in die tijden ook reeds zijn
burenruzies en zijn problemen met zich mee: het voederzoeken van
de duiven op een buurman zijn grond en het verontreinigen van zijn
huis. De duiven werden in die tijd alleen ’s winters wat bijgevoederd. In de zomer moesten zij hun kostje maar zelf zien te zoeken
maar liefst niet op de eigendom van de buurman. In de meeste Europese landen was het duivenhouden tot aan de Franse revolutie
(1789) een privilege van de adel en de hogere geestelijkheid. In
Frankrijk bepaalde een wet dat de bezitter van ten minste 36 morgen
(?) land zich een “pigeonnier”, een houten duivenhok met maximaal
150 uitvluchtgaten mocht zetten. Hij mocht echter geen gemetselde
duiventoren bouwen , want dat was voorbehouden voor adel en clerus. In Spanje bestonden reeds in de 9° eeuw documenten die een
“derecho de palomar”, een recht om duiven te houden, regelden.
Ook de duivenjacht, de “palomeria”, werd bij wet geregeld. In Nederland werd het “heerlijk recht” om duiven te houden na de vrede
van Münster (1648) ook toegekend aan de grootgrondbezitters. In
Duitsland hing het recht tot duivenhouderij af van streek tot streek.
In sommige Duitse streken en steden gold er een totaalverbod om
duiven te houden. In München, werd bij overtreding van deze verordening, een straf van 50 pond (graan ???) opgelegd. In een verordening van het jaar 1507 van Herrenbreitingen (dorp in de omgeving van Smalkalden) staat te lezen: Gerechtelijke uitspraak van
maandag na Lichtmis MDVII: Wie mag duiven houden ? Zoveel
paarden men heeft om de akker te bewerken, zoveel duiven mag
men houden. In een wet van het dorp Seßlach (Oostfranken) be— 15 —

paalden op zondag “Exaudi” van het jaar 1561 Valtin von Lichtenstein, gerecht en erfheer van Seßlach, Eucharius von Lichtenstein zu
Heilgersdorf en de burgemeester Grale met betrekking tot de duivenhouderij het volgende: 1. Iedere burger mag slechts 10 paar duiven houden. 2. Wie meer houdt zal 2 fl (?) boete moeten betalen. 3.
Het geld zal voor de helft aan de duivenmeester en voor de andere
helft aan de stad toekomen.
Ook in België bestonden dergelijke wetten. Bij ons mocht bijvoorbeeld een molenaar geen duiven houden. Elke adellijke heer en hogere geestelijke had zijn eigen duivenhok in Vlaanderen. Daarom
werd vanaf de 17° eeuw het duiven houden soms een overlast. Verordeningen konden niet uitblijven en duivenhokken zonder toelating
moesten toen ook reeds afgebroken worden. De wet van 24 december 1612 bepaalde: “…aen alle deghone die niet en besitten 20 bunderen lands deselve coten binnen veertien daghen naer de publicatie
af te breken en te weren”.
Marcel Punie.
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LACHEN IS GEZOND !

Ook een dikke proficiat aan onze
Europachampions:
Marnicq Demeur met vinduif
Luc Kerkhofs met Oosterse meeuw
Roger Gemis met Oud– Hollandse tuimelaar

Twee slimmekens !
Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met wat politieke
steun dan toch eindelijk aan een jobke geraakt bij de Belgische Spoorwegen.
Daar beseffen ze al na een paar dagen welk vlees ze in de kuip hebben en
zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee zo weinig mogelijk in
de weg lopen.
Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn die al
lang niet meer in gebruik is.
Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan.
'Mannen, nu moet ge eens goed kijken', zegt hij tegen de Antwerpenaren
'Kijk maar eens in de verte tot zover ge het spoor nog kunt zien.'
Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails in één punt samen
lijken te komen.
'Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé', zegt die ploegbaas.
' Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat de rails overal netjes even breed zijn'
'Inderdaod leivesgevaorlek' zeggen de twee en gewapend met een meetlat
trekken ze richting horizon.
De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend.
Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd onbereikbaar.
Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait,
in de verte tuurt, schrikt en roept :
't Is nie waoar é! We zen der al verbaai!'
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
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

Redactie:
Frans Bergmans
Tel.: 011-728274

stamnr.032

Raadslid:
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
66ste 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

NR. 2 2016
MA. – APRIL
==========

TWEEMAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT

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

Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
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
Rek. BE74 979-4280515-07

