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Algemene
ledenvergadering.
Beste sportvrienden,
Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal doorgaan in ons clublokaal “AVIVARIA VZW”
Heksenbergstraat 5-7 3500 Hasselt
donderdag 5 juni 2014 om 20.00uur
Dagorde: - woord van de voorzitter;
- rondvraag;
- voordracht over COMEDPRODUCTEN door
mevr. Marie Jorissen ;
- eventueel mededelingen van de Limburgse duivencommissie ;
- nababbel

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

Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op
prijs gesteld.

Laat je zien als lid.
Zorg dat je er bij hoort!
Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt
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Woordje van de
voorzitter
Beste fokkersviend en sympathisant,
De zon in aanslag stevent ons fokseizoen met rasse schreden naar de
‘langste dag’. Nog amper een vijftal weken scheiden ons alweer
naar de afsluiting van het kweekseizoen anno 2014.
Sta me toe even te mijmeren in deze periode !
Binnenkort kunnen we het bilan opmaken of onze nieuwe producten
enige vooruitgang boekten in veredeling van de ouderstam ?
Dit alles maakt de liefhebberij van de kweek van rasduiven juist zo
hoogst interessant, omdat geen liefhebber ooit kan zeggen ,- zelfs in
het beste geval-, dat hij er thans is (!); want op het moment dat hij
de ‘vermeende’ top zal hebben bereikt, zal hij toch nog op zoek
moeten naar dat ‘ietske’ meer om de ander niet-minder enthousiaste
en bekwame fokker die hij dit jaar net voor bleef, ook volgend jaar
trachten de loef af te steken, niet ?
Nu ik vernam dat onze vrienden-leden , de gebroeders Crommen,
zich een ander ras hebben aangeschaft, wil ik toch ook even bij hen
stilstaan. Zij toonden steeds de kunst te hebben verstaan om hun
Gentsen te veredelen. Hun kennersoog en het ‘fingerspitsengefuhl’
in de ‘la gantoise’ tilden hun steeds een schavotje hoger dan de
tweede beste.
Want vrienden, laat ons eerlijk zijn, hun techniek van muteren en
vooral kruisen (bewust gekozen exemplaren) zijn ontegensprekelijk
het fundament van hun aanhoudend internationaal succes!
Bij een hokbezoek aan een vermaard Duits topfokker (ander ras)
onthoud ik dat hij deze stelling van onze vrienden bijtrad. Hij meldde ons, met name Yves, Jan en mezelf dat het een koud kunstje is in
onze ogen ‘goede’ raszuivere dieren onderling te koppelen. Nu
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goed, enige goede T.T. exemplaren zal men op die manier sporadisch zo wel gaan kweken, maar toch blijft men steeds dat ‘streepje’
achter op de liefhebber-verkoper, die enige jaren voor blijft staan
door zijn eerdere (geselecteerde) inbreng!
Dit dus om maar aan te duiden dat geen enkel ras kan verbeterd zonder het surplus eigen aan een ander ras. Doseerkunst en aanleg hé…
daar draait het om (ook dosis geluk, voorzeker.)
Deze wijsheden van de heren Crommen (zelf bewezen) en de theorie van ondermeer C.A.M. Spruyt (wetenschapper) moeten ons fokkers doen nadenken tot initiatieven terzake.
Het was in ieder geval voor mezelf een motivatie om me te bezinnen
binnen mijn eigen stammetje en mezelf het gevoel te geven dat
naast het behalen van een behoorlijke score, er langs deze relativiteit
in elk ras nog immens veel werk voor de boeg is, zo we een bijdrage leveren om van iets moois nog iets mooier te maken.
Steevast lees ik iedere avond voor het slapen gaan even de woorden
na van Charles Darwin (1860), die constant op mijn nachtkastje liggen, ik citeer even uit zijn ‘Het ontstaan van soorten’:
“ Onder duizend mensen is er niet één, die de blik heeft, zeker genoeg, en een oordeel, geoefend genoeg, om een goed fokker te worden.
Als hij die hoedanigheden heeft, en hij bestudeert zijn onderwerp,
dan, maar ook dan alleen, kan hij slagen en grote verbeteringen
doen ontstaan: ontbreekt het hem echter iets van dit alles, dan zal
zijn moeite ongetwijfeld zijn verloren.
Het is ongelooflijk hoeveel natuurlijk talent er vereist zijn, om
slechts een goed en modaal duivenfokker te worden.
Rest er me jullie allen een aangename vakantie toe te wensen en véeeel succes in de voorbereiding van ons nakend T.T. seizoen !!
See you !!
Yvan
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BETER LAAT DAN NOOIT!
Clubkampioenschap “Vlaamse Meeuwduivenclub”
ondergebracht bij De Rasduif
te Houthalen op 2 en 3/11/2013
13 Antwerpse Smierels waar van 11 jonge dier en was een opmerkelijke serie. Eén als zwarte ingeschreven met een roestig schild en
een blauwe broek opende de rij. Dan volgden één roodgezoomde
met een half gekleurd onderlijf en een rode met een slechte kleur en
eveneens een grote gekleurde vlek op het onderlijf, drie duiven die
beter waren thuis gebleven! Dan volgde een serie van 6 zeer mooie
roden waarin ik maar liefst 3 x 96 kon geven. Verder nog 2 goede
geelzilver gebanden en één roodzilvergebande met teveel kleur in
het onderlijf. Eén vrij goede gele, die iets teveel kortgezicht was,
sloot de rij.
8 Vlaanderse smierels was toch wat weinig voor dit r as. Eén
prachtige blauwzilver gekraste opende de rij en kreeg 97/1. Verder
nog 1 roodzilver gebande, 2 zeer goede gelen, een mooi geel gekraste en een verdienstelijk geelzilver gebande. Een laatste geelzilver
gebande had aan één zijde slechts 6 grote witte slagpennen en zat
hier dus niet op z’n plaats. Een goede serie maar toch opletten voor
de rugafdekking en soms iets te laag aangezette kap.
6 Gentse meeuwen. Hier kon ik 2x96 en 1x95 geven, ver der nog
drie stuks met een iets te lage kapaanzet en een rugafdekking die
beter kon. Het zou goed zijn voor het ras indien er nog enkele fokkers zouden mee beginnen want de basis is erg smal.
6 Luikse meeuwen. Eén zwar te met een onvoldoende keeluitsnijding opende de rij. Verder nog één blauwzilver donkergebande en
vier roden met een zeer goede kleur waaraan ik 2x96 kon geven.
Goed materiaal.
14 Luikse Barbets. Een opmer kelijke ser ie van 7 zeer goede
blauw zwartgebanden waarbij de rugafdekking toch wel beter kon.
Eén zeer goede blauwzilver gekraste en een zeer goede blauwzilver
gebande. Dan volgde een roodzilver gebande, eigenlijk een reisduif
met een jabot die hier beter niet had gezeten. Een prachtige jonge
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doffer roodzilver geband kreeg 97/1. Een zeer mooie geelzilver gebande duivin kreeg 96/2 maar een andere geelzilver gebande was
teveel “langgezicht”. Op een paar dieren na een zeer mooie serie.
De Luikse Barbet is de laatste jaren in opgang.
14 Italiaanse meeuwen war en door snee van zeer goede kwaliteit.
Bij de 9 ijskleurigen waren er toch drie die een fijnere ijskleur dienden te hebben. Van de 3 bonten kreeg er één 96/1. Eén blauw zwart
gebande was ook niet mis. Laatste in de rij was een witte van zeer
goede kwaliteit. De meesten toonden een zeer goede typische kopvorm. Toch één opmerking: enkele dieren mochten iets meer wammetje tonen.
Op enkele dieren na was het een zeer verdienstelijke meeuwduivencollectie en was het voor mij dus aangenaam keuren.
Juul Lauwers

***************
Eindelijk weer eens een show kort bij huis wat vooral in de winter
erg prettig uitkomt. Bij de eerste kop koffie werd mij verteld dat de
duiven van Jan Jacobs ontbraken wegens ziekte van de inzender. De
kortsnavelige meeuwenfokkers zijn toch al dun gezaaid in onze beide buurlanden en een inzending van 8 stuks wordt node gemist.
Blondinetten; De zwar t- en bruingezoomde lieten enkele mooie
forse type dieren zien met een goede zoming maar lieten het zitten
in snavelpartij en te weinig vulling in voorhoofd. Het beste dier in
zwartgezoomd 1-0 jong was van Luc Kerkhofs (kooi nr. 515) 95 pt.
Gevulder in voorhoofd en kap hoger aangezet. De beste in bruingezoomd een oude doffer (95 pt.) van Jean Deglein. Een roodgezoomde van Hub Smeets viel op door een zeer fraaie zoming. De voorkop
moest echter langer en meer vulling hebben. 4 stuks geelgezoomde
eveneens van Smeets. In de keuring worden deze toleranter behandeld dan bv. zwart- en bruingezoomde voor wat betreft kleur en zoming. De jonge doffer in kooi nr. 527 was het verdienstelijk in snavelinplant en zoming en kreeg daardoor 96 pt. en de beste Blondinet.
Satinetten; De 3 oude zwar tgezoomde doffer s van Luc Ker khofs
vielen op door hun fraaie type en zoming echter de koppen zijn lang
maar te vlak en missen voorhoofdsvulling. (turbitachtige koppen).
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De laatste doffer was laagzichtig (denkbeeldige snavellijn midden
door het oog). Het laatste dier in zwart een jonge duivin eveneens
van Kerkhofs beloofd voor de toekomst veel goeds, was jammer
genoeg nog niet geheel klaar (96 pt). Bij de blauwgeschubde twee
fraaie doffers. De eerste een oude van Huub Mertens en de andere
een jonge van Jef Viane, beide 96 punten. Hierna nog een verdienstelijk blauw witgebande oude doffer (95 pt.) van Mertens. Twee
sulfurgeschubde van Jef Viane waren verdienstelijk in deze zeer
zeldzame kleurslag; echter hebben nog de nodige aandacht nodig in
de kwaliteit. Veel beter was het gesteld met de bruinzilver witgebande oude duivin (96 pt.) van dezelfde inzender. Als bruin witgeband gemeld, jammer genoeg nog niet geheel door de rui. De bruingezoomden waren ingedeeld tussen de geschubde en dat is niet
voordelig voor deze kleurslag wat betreft “type”. Tweemaal 95 pt.
voor Luc Kerkhofs en 1x 95 pt. voor Jef Viane. De kwaliteit van de
brunetten, ingeschreven als bruin- en bruinzilvergeschubd (de laatste is correct!) vielen in kwaliteit tegen. Ze hebben in kopkwaliteit
ingeboet. Kooi nr. 560 van Jef Viane was nog de beste (echter tweekleurig), kan echter fokwaarde hebben. Bij de bruinzilver witgebande zat de beste van mijn keuring; nl. een oude doffer van Huub Mertens(97 pt.). Proficiat! Deze vogel had de perfecte show konditie en
natuurlijk voldeed hij aan de gevraagde standaard eisen. Tot slot bij
de kortsnavels nog een zeldzaam kleurtje kaki geschubd van Mertens. Fraai in kleur en schubbing, maar nog werk aan de winkel voor
wat betreft kopkwaliteiten.
De Figurita Meeuw; 5 stuks waar van 2 in zwar t en 3 in blauw.
Het lijkt zo een eenvoudig meeuwtje te fokken echter maar weinig
voldoen reeds aan de uitzonderlijke opgerichte stand. Ook aan de
vlakke voorhoofdsbelijning van de trapeziumkop sneuvelen de
meeste vogels. Vooral door de vele nieuwe gefokte kleuren zijn
nieuwe fouten erbij ingeslopen zoals; o.a. oog- en oograndenkleur.
De 5 stuks waren van Jurez Louis Jr. met als beste een blauwe oude
doffer (94 pt.). Ik wens de fokker veel succes toe want er is nog veel
werk aan de winkel.
Tot slot een dankwoord aan het tentoonstellingsbestuur. Een mooie
goed verzorgde show waar alles pico bello in orde was. Verder dank
aan mijn schrijver Lars Van Droogenbroeck die nog wat ervaring

kwam op doen voor zijn aanstaande keurmeesters examen. Ik ben
ervan overtuigd dat hij voor de Meeuwduivenclub in de toekomst
een aanwinst zal worden. Dus al met al een mooie en gezellige hobbydag.
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Raskampioenen “Vlaamse Meeuwduiven Club” 2013
Vlaanderse smierel
Louis Cuyvers
MO – 97 pt.

Luikse meeuw
Lars Van Droogenbroeck
MO – 96 pt.
Gentse meeuw
Louis Cuyvers
VO - 96 pt.

Luikse Barbet
Lars Van Droogenbroeck
MJ – 97 pt.
Satinet
Huub Mertens
MO – 97 pt.

Blondinet
Hub Smeets
MJ– 96 pt.
Italiaanse meeuw
Bjorn Engels
MO – 96 pt.

Antwerpse Smierel
Roland Van Den Bogaert
MJ– 96 pt.

Luc Kerkhofs
Figurita
Jurez Louis jr,
MO – 94pt,

AANDACHT !
JONGDIERENDAG 2014.
Hallo beste clubvrienden. De vereniging van
Avivaria richt in de herfst een jongdierendag in. Het bestuur van
De Rasduif wenst zich hierbij aan te sluiten.
Deze jongdierendag gaat door op 27 september 2014 in de lokalen
van Avivaria op de Heksenberg te Hasselt.

goede huisvestiging en verzorging, de gewenste conditie, als gevolg
van de gezondere lucht welke immers door minder exemplaren genuttigd wordt. .
Zoals reeds opgemerkt, zijn jonge vogels prima te beoordelen op
een leeftijd van zes tot zeven weken. De nestveren zijn dan volledig
uitgegroeid zodat voor de fokker zichtbaar is of een dier tentoonstelling en/of fok (ras) waarde herbergt. Alle dieren, die hier niet aan
voldoen, dienen direct van het hok te worden verwijderd.
Bedenk daarbij dat dieren, die niet aan boven genoemde eigenschappen voldoen, ook voor collegae fokkers onbruikbaar zijn.
Waarop selecteren?

Houd deze datum vrij !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Selecteren - noodzaak.
Er zijn nogal wat fokkers (liefhebbers) die gedurende de gehele zomer hokken vol met jonge duiven zitten hebben.
Als het op serieus selecteren aankomt, kan men niet tot een beslissing komen. Wil men echter doorstoten tot het selecte groepje topfokkers, dan is selecteren noodzaak. Het gaat immers niet om de
kwantiteit maar om de kwaliteit op het duivenhok.
Als je deze fokkers vraagt waarom het kaf nog niet van het koren
gescheiden is, luidt het antwoord meestal wat twijfelend, steevast
dit dier en die en die daar wordt misschien nog wel goed.
Onzin natuurlijk, een dier dat op een leeftijd van 6 weken niet als
een beloftevol exemplaar van zijn ouders gescheiden is, wordt nimmer een topper.
Waarvoor dient selectie?
Allereerst om overbevolking (bron van veel ellende zoals ziekten,
bedompte atmosfeer, vervuiling e.d.) tegen te gaan.
Logisch gevolg van goed toegepaste selectie is, tezamen met een
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Allereerst en bovenal op vitaliteit, het aanhouden van zwakke dieren
en dieren welke slecht willen opgroeien dienen direct van het hok
verwijderd te worden, ook als ze qua specifieke ras eigenschappen
boven de rest uitsteken. Deze dieren zijn immers vatbaar voor ziekten, geven zwakke nakomelingen en brengen daarmee de gehele
stam in gevaar.
Daarna selecteren we op de totaalindruk, er moet direct zichtbaar
zijn dat we met een volwaardige vertegenwoordiger van het ras te
maken hebben. Voorts letten we op type en stand.
Als aan voorgenoemde voorwaarden is voldaan,
Bedenk daarbij dat 2 dieren met lakkleuren als regel harige nakomelingen geven, zodat af en toe een dier met matte kleur moet worden
ingezet voor behoud van de veerkwaliteit. Hoewel aan de tekening
op tentoonstellingen hoge eisen worden gesteld, kunnen voor de fok
met een gerust hart dieren met kleine tekeningfoutjes worden ingezet.
Bedenk daarbij dat kwaliteit altijd voor kwantiteit gaat en verlies
daarbij nimmer de vitaliteit uit het oog. Alleen met gezonde dieren
komt U tot een succesvolle stam.
Succes.
Frans
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Mijmeringen van een sierduivenliefhebber.
Beste vrienden, op de vooravond van mijn zeventigste verjaardag
heb ik eens teruggeblikt op mijn carrière als sierduivenliefhebber.
Op mijn veertiende mijn eerste koppel marktpauwstaartjes. Op mijn
achttiende mijn eerste koppel kortsnavels: zwarte stettiners kievittekening (verkeerdelijk ingeschreven als weners). Dan studies, legerdienst en werk: de sierduivenliefhebberij op een laag pitje. Mijn
eerste lidkaart bij “De Toekomst Alken” (nu “het verleden”). En in
1972 gevangen in de “huwelijkskooi” en vanaf dan meer actiever in
de liefhebberij. In de tachtiger jaren als eerste het idee geopperd om
clubs te laten samenwerken. Spijtig genoeg slechts gedeeltelijk gelukt in “Het Limburgs Erf”. Iedere tentoonstelling van De Toekomst Alken, Avicultus en Het Limburgs Erf helpen opbouwen, afbreken tot ‘s avonds laat, hokken gehaald en weggebracht, gratis
gekeurd, dan nog zelf ingezonden, speciaal verlof genomen enz. Elf
jaar secretaris geweest van het Limburgs Provinciaal Verbond. Aan
de wieg gestaan van de omvorming van Avicultus tot “De Rasduif”.
Nu op dit ogenblik reeds 5 jaar secretarisschatbewaarder. Veel fijne
momenten gehad met onze reizen naar de “Sommertagung”, vergaderingen, tentoonstellingen enz. Maar ook dikwijls ontgoochelingen
zoals iedereen die wel zal gehad hebben.
Maar beste vrienden, na al die jaren (56 jaren duivenman) wil ik de
riem er een beetje afleggen en dien ik, NA DE T.T. VAN 2015
mijn ontslag in als secretarisschatbewaarder van De Rasduif. Begrijp mij niet verkeerd, ik blijf in de liefhebberij en lid van De Rasduif en zal steeds voor 100 % blijven werken voor de club. Maar
niet meer als verantwoordelijke secretarisschatbewaarder. Ik
wil geen rompslomp meer aan mijn hoofd zodanig dat ik als vrije
man nog enkele jaren door de liefhebberij kan flaneren. Er zal toch
wel ergens een “jonge” kerel zijn die mijn job wil overnemen hoop
ik, zodat de liefhebberij toch nog een beetje blijft leven in onze provincie. Wat ik met het keurmeesterschap na 2015 ga aanvangen,
daar ben ik nog niet uit. Misschien nog wat verder doen, zolang het
geen last wordt (zoals al die vele kleine tentoonstellingen).
Ook zal ik na dit fokseizoen stoppen met de fok van de wonder— 11 —

mooie Saksische kroppers Isabel. Na ze sinds 1976 gefokt te hebben ga ik alleen nog kortsnavels, birminghamrollers en eksters
(beiden als voedsterduiven) fokken. Wie dus een geïnteresseerde
weet voor de Saksische kroppers, geef mij een seintje.
Ook andere liefhebberijen ga ik terugschroeven: volleybal wegens te
stramme knieën, bestuursfunctie in het Davidsfonds. Taallessen heb
ik reeds beëindigd.
Beste vrienden, de ontboezemingen moesten er eens uit na al die
jaren. Hopelijk heb ik jullie niet teveel verveeld met mijn epistel.
Marcel Punie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DE VALKENET. EEN OEROUD DUIVENRAS.

The Barb of barbarijse duif. Uit
Lyell. 1887.

De oudste verwijzing naar de valkenet vinden wij bij de fameuze Engelse schrijver uit de renaissance
William Schakespeare. Nog geen
honderd jaar later gaf Willughby een
beschrijving van de barbarijse duif.
Wij mogen dus gerust aannemen dat
de valkenet reeds in de 16° eeuw in
Engeland gefokt werd. Volgens
Willughby had de valkenet een snavel als een goudvink, met een cirkel
van naakte, gezwelachtige witte
vleesranden rond de ogen en witte
irissen. Ook een vooraanstaande
fokker uit die tijd: generaal majoor
Phillip Skippon, goed bevriend met
de legendarische Oliver Cromwell,
schreef aan Willughby dat de barbs
rode ogen hadden. Naar oude overleveringen werd de valkenet gebruikt als postduif.
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De valkenet ontwikkelde zich in verschillende fokrichtingen. Zo werden
in Engeland in het begin van de 20°
eeuw de brede kop en de overdimensionale ogenranden als ideaal beschouwd. Spijtig genoeg hadden zo
grote overdrijvingen als gevolg dat
zij hun eigen jongen niet meer konden zien en ze derhalve ook niet
voeden konden. Hier waren voedsterduiven noodzakelijk. Ook moesten bij dergelijke dieren alle dagen
de ogen en oogranden gereinigd
worden met boorwater wilden zij
geen “traanogen” krijgen. Door zulBarb uit Fulton. 1877.
ke intensieve arbeid viel het aantal
fokkers destijds sterk terug.
In de twintiger jaren legde men dan in Duitsland een nieuwe standaard vast. Daardoor groeide het aantal liefhebbers weer aan. Maar
ook toen splitsen de wegen zich. In Engeland hield men weeral vast
aan een brede kop met zeer brede oogranden en korte snavel. In
Duitsland en Frankrijk fokt men heden de valkenetten met langere
snavels en goed geproportioneerde wratten aan boven- en ondersnavel zodanig dat er geen voedsters noodzakelijk zijn. In de Skandinavische landen en Engeland zijn er nog enkele fokkers die de kortsnavels fokken.
Ten opzichte van vele andere rassen heeft de valkenet nog een bijkomende moeilijkheid. Zij is pas na vier jaar volledig volwassen.
Het is dus een ras voor de liefhebber met veel geduld. Aan de huisvestiging stelt de valkenet niet meer eisen als andere duiven. Aan te
bevelen is om het hok niet te overbevolken. De valkenet kan ook in
vrije uitvlucht gehouden worden. Ook wat het voedsel betreft stelt
de hedendaagse valkenet geen speciale eisen. Anders was het gesteld met het oude kortsnavelige type. De kweek stelt ook geen bijzondere eisen. De bevruchting is normaal, broeden goed en azen
hun jongen voortreffelijk. Bij het samenstellen van de broedparen
zal men liefst een ouder dier met
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een jong dier paren . Na
vijf dagen kan men reeds
weten of de jonge dieren
reeds een voldoende brede
kop hebben.
Diegenen
met een spits gezicht kan
men dan reeds uitsorteren.
Het gevaar bij zulke werkwijze is dan dat men aan
het einde van het kweekseizoen weinig duivinnen
overhoudt.
Zeer belangrijk is het dat
de fokker zijn jonge dieren
dikwijls genoeg in de hand
neemt om ze tam te maModerne valkenet.
ken. Zo is het zeer eenvoudig om later de wratten en
snavel goed te kunnen verzorgen.
De valkenet is eigenlijk geen ras voor de beginnende liefhebber. Zij
vergt heel wat kunde en geduld maar de voldoening een mooi
exemplaar gefokt te hebben loont zeker de moeite.
Marcel Punie.
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Yvan een dikke proficiat van de rasduifvrienden voor
je aanstelling als eerste hoofdgriffier van “Limburg.”.

VERENIGINGSLEVEN

LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG 28 maart 2014.
Aanwezig: Kielich Yvan, Neven Yves, Bergmans Frans, Leeten
Rik, Quintens Jef, Jacobs Rigo, Mellemans Paul, Jos martens,
Crommen Renaat, Cleynen Armand, Swerts Yvan, Punie Marcel.
Verontschuldigd: Dr eesen Henr i, J or is Leon, Cr oes J ef, Paul
Camille.
Rondvraag: Rik vr aagt dat het vr aagpr ogr amma van de pr ovinciale wedstrijden zou opgestuurd worden naar de provinciale
kring en het V.I.V.F.N. Hij deelt mee dat het examen van keurmeester op onze tentoonstelling zal plaats vinden. Avivaria zal
de provinciale wedstrijden voor hoenders, park- en watervogels,
konijnen en cavia’s in 2014 inrichten. De Rasduif richt de provinciale voor duiven in.
Voordracht door dhr. Lauwers Juul. J uul br acht een mooie
voordracht over de Belgische rassen. Hij deed dit op een zeer
aanschouwelijke manier aan de hand van zijn ongeëvenaarde
collectie duivendocumentatie.
Belgische tentoonstellingsreisduif:
dit waren oorspronkelijk vliegduiven die gekeurd werden: zij hadden ook dikwijls twee ringen aan. Zij mag
niet te zwaar zijn: niet boven de 700 g.
Carneau:
Dit is in feite geen Belgisch ras volgens de Europese entente. Frankrijk beheert de standaard. Het oorspronggebied ligt in de driehoek Rijsel-Kortrijk-Doornik. Voor
1900 was het een rode duif met witte vlekken. De Belgisch-Franse Carneuaclub hebben er een standaard van
gemaakt.
Luikse reisduif.
Er zijn slechts 22 fokkers. In 1995 voor het eerst in de
standaard opgenomen. Oorspronkelijk was het, zoals
alle andere reisduiven, gewoon een vliegduif.
Ronsenaar.
In 1908 officieel erkend. Voor 1900 werd zij reeds ten-
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toongesteld bij de Pigeonclub de Renais. In 1914 was
zij praktisch verdwenen. Na de oorlog werd het ras, met
behulp van overblijfselen uit Frankrijk, terug opgebouwd.
Smijter.
Slechts 12 fokkers. Terug gefokt door wijlen dhr. Leo
Ardies uit een sotta banca en een ondertekende zwarte
ringslager.
Gentse kropper.
33 Fokkers in België. Zeer oud ras. Het huidige type
werd door Delin getekend in de standaard van 1961. Op
verschillende doeken van oude Vlaamse meesters afgebeeld. Huidige Gentse kroppers mogen niet meer zwaarder !
Leuvense kropper.
Slechts 5 fokkers in België. Het is nooit een populair
ras geweest. Door dhr. Lauwers zelf teruggefokt uit een
Gentse dominicaner met slechte tekening en slecht type,
Pommerse kleurstaarten en een witte Saksische kropper.
Kraagduif.
Gefokt door wijlen Ivo Hanssen.
Antwerpse smierel.
De ongekapten zijn zuiver van ras. Oorspronkelijk waren de Vlaanderse smierel en de Antwerpse smierel even
zwaar. De Vlaanderse had een puntkap en de Antwerpse niet. In de dertiger jaren werd de Antwerpse gekruist
met turbits. Na de tweede wereldoorlog kruiste men met
showhomers en nog allerlei andere rassen. Tegenwoordig kunnen zij hun eigen jongen niet meer grootbrengen.
Luikse barbet.
25 Fokkers in België. Sedert 25 jaar bestaat er in Duitsland een speciaalclub. Men noemt de barbet daar ook
“Der starke Belgier”.
Luikse meeuw.
26 Fokkers. De hedendaagse Luikse meeuw is eigenlijk
de oude Antwerpse smierel.
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Vlaanderse smierel.
Het is de basis van vele andere meeuwduivenrassen.
Het is nog steeds het type van het oude boerenmeeuwtje.
Gentse meeuw.
13 fokkers. Het werd door O. Depraet geselecteerd uit
Vlaanderse smierels.
Belgische hoogvlieger.
20 Fokkers. Werd oorspronkelijk geëxposeerd onder de
Franse naam: haut volant indigenes (inlandse) maar zonder Belgische er voor. In 1939 kwam de “Belgisch” er
voor staan. Oorspronkelijk gehouden om hun hoge en
langdurige vlucht.
Belgische tuimelaar.
22 Fokkers. Oorspronkelijk gehouden om hun tuimelkunsten. Nu slechts een tentoonstellingsduif.
Speelderke.
16 Fokkers. Oeroud Vlaams ras. Het werd reeds afgebeeld op de doeken van David Teniers in de 17e eeuw,
samen met ongekapte meeuwduifjes. Het waren toen
zeer onregelmatig bontgetekende blauwe duifjes. Zij
hadden vroeger een oeroud baltsspel dat men nu probeert terug te verankeren.
Belgische ringslager.
13 Fokkers. Is hoogstwaarschijnlijk veel jonger dan het
speelderke. Hij zou gekweekt zijn uit de Gentse kropper
en het speelderke.
Marcel Punie.
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