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K.M. DE RASDUIF

Algemene
ledenvergadering.
Wordt vervangen door:
Beste sportvrienden,
op zaterdag 25 juni wil Armand Cleynen de leden van De Rasduif
bij hem thuis ontvangen. Armand is, zoals de meeste liefhebbers
wel weten, een vooraanstaand fokker van raadsheren. Daarnaast
fokt hij ook nog allerlei soorten wilde duiven en is hij ook een liefhebber park- en watervogels. Kortom, zo een fokker bezoeken is
een must voor iedere dierenliefhebber. Wij verzamelen op zaterdag 25 juni om 14 h ten huize Cleynen, Kelderkestraat 32, 3300
Tienen.

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

Dit hokbezoek vervangt de ledenvergadering van mei. Geïnteresseerden voor het bezoek graag een seintje aan de secretaris van De
Rasduif Tel.: 011/251236 of mpunie@telenet.be.

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 clubber en sympathisant,
Regen, hagel en sneeuw begeleiden ons naar de maand mei !
En ik vrees dat we ‘een truuk’ van de ijsheiligen gaan nodig hebben om
deze toestand om te buigen.
In dit tussenseizoen, dat natuurlijk volledig in het teken van de kweek
staat, worden onze dieren tot heden nog opgezadeld met aanhoudende
vocht en vrieskou. Voor de meesten onder ons is deze periode het summum van het sportseizoen, en ik hoop voor jullie allen alsnog op een
mooie gezonde vlucht jongdieren, zodat na selectie, de basis voor komend
T.T. seizoen alsnog verzekerd is.
De ‘flut’ winter blijft wel duren en vind ik, heeft ook zijn weerslag niet
alleen op onze duifjes, maar heeft ook op de hersenpan der mensen. Allen
hebben we dringend aangename warme zonnestralen nodig toch. De slechte weersomstandigheden gekoppeld aan de droeve ‘naast ons bed’ realiteit
brengen ons zowaar in een periode van treurnis.
Nu goed, ik word weemoedig als ik bij Zaventem en Maalbeek blijf stilstaan en daarom keren we best de bladzijde.
De samenstelling van de kweekkoppels is dus inmiddels gebeurd , bij
sommigen onder ons jongen vliegen er al jongen uit, of rusten ze nog in
hun schotels of eieren worden vol nog gevoelen gedraaid en bebroed naar
de ‘langste dag’ toe.
Mannen, ik wens jullie alvast allen een bijzonder fokseizoen toe, zodat
jullie vanaf de herfst kunnen uithalen met prachtexemplaren in binnen- en
of buitenland. En, ik vernam deze week voor ‘bijna’ zeker, dat er dit jaar
terug zal aangeknoopt worden met een ‘nationale’. We moeten eerlijk zijn,
maar als we willen respect blijven behouden in het buitenland , moet dringend hervat met de organisatie van een jaarlijkse nationale !
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Deze zal dit jaar doorgaan te Wallonië en de datum dient weliswaar nog
geprikt op de TT-kalender. (december)
Niet in het minst hoop ik jullie pupillen steevast te mogen ontmoeten ter
gelegenheid van onze eigen T.T. (5-6 november) Dit jaar terug gespreid
over slechts twee dagen, en, niet te vergeten, dat we dit jaar huisvader zijn
voor de Meeuwduivenclub met haar internationale T.T. Ze zullen gans de
tweede zaal (achteraan) gaan vullen met ‘môwchen’ ! Dit wil dus zeggen
dat volgens onze Luc tot 800 meeuwen uit alle windstreken verwacht op
onze T.T. !! Zou weer wat zijn hé !
Onze ‘vaste’ vrienden van de Duitse Modeneser club België lieten weten
maar al te graag ook dit jaar ook op onze samenwerkingskar te willen rekenen. Trouwe gasten, die mannen! Misschien valt er straks of morgen
nog een geïnteresseerde in de bus ? Samen met onze eigen dieren zullen
we deze gaan onderbrengen in de voorste zaal en zal dit geheel zal weeral
een spetterend evenement voor onze sport in België betekenen, niet ?
Vanaf nu alle HENS aan DEK dus aub !
In dit voorwoordje wil ik u allen terug wat sensibiliseren om
‘broodnodige’ hulp te komen verlenen, ieder in de mate van het mogelijke
natuurlijk. Jullie begrijpen toch ook dat deze happening van formaat nog
een extra inspanning vraagt van ons allen.
We zijn het onszelf verplicht er weeral een ‘lap’ op te geven, vrienden !
En trouwens we hebben voor ieder taken in overvloed naar ieders capaciteit en mogelijkheden.
Bevestig uw deelname aub !
Ook zal zeer kortelings het jaarboek in ieders bus vallen !
Zo vrienden, laat ons nu op de tonen van het schlagerfestival, samen, in
polonaise de richting inslaan van het komend T.T. seizoen, waarvan ik
hoop, dat we allen samen als vrienden binnen de rasduif, weer positief van
ons laten spreken.
Eendracht maakt macht !
Yvan
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De Duitse Modena
Het uiterlijk, de Duitse Modena is de kleinste van alle kipduivenrassen en heeft een opgerichte houding met geronde lichaamsvormen. De rug dient horizontaal te zijn terwijl de staart gering hoger
gedragen dient te worden. De hals met inbegrip van de kop, het lichaam en de benen maken elk één derde deel van de totale hoogte.
We verwachten een strak bevederde duif met een slanke hals en
gladde benen. Een Duitse Modena met rasadel zal vaak op zijn teentjes staan. De borst en buiklijn vormen een niet onderbroken geronde onderlijn, hiervoor moet de borst diep genoeg zijn en de achterpartij donsrijk en strak bevederd zijn. Het kopje is gerond waarbij er
sprake moet zijn van een duidelijk gevuld voorkopje, het oog dient
oranje rood te zijn met de nadruk op een rode oogkleur. De oogrand
is smal en de kleur is net zoals de snavelkleur afhankelijk van de
kleurslag.
Het Karakter van de Duitse Modena straalt eigenlijk van het duifje
af, de Duitse Modena is een vertrouwelijk, temperamentvol en levendig sierduifje. Op het hok is het continu in beweging en biedt
haar toeschouwers altijd een boeiend schouwspel. Het is een verdraagzaam duifje en is daardoor goed samen met andere rassen te
houden, u hoeft niet bang te zijn dat dit kleine duifje zich niet zal
handhaven tussen eventuele grotere rassen, het zijn dappere duifjes
waarvoor al menige grotere duif het veld heeft moeten ruimen.
Er zijn voldoende kleurslagen. Globaal worden de kleurslagen onderverdeeld in de volgende drie groepen:
1. Gazzi De lichaamskleur is wit. De kop, het bovenstuk van de
voorhals, de vleugel, de slagpennen, de staart en de kiel zijn gekleurd.
2. Schietti Hier is het gehele lichaam gekleurd met eventueel een
vleugelschildtekening zoals de witschildvariëteiten.
— 5 —

— 6 —

3. Magnani
Over het gehele verenpak, inclusief staart en slagpennen moeten tenminste 3 kleuren duidelijk herkenbaar zijn.
Hoe gevarieerder en hoe gelijkmatiger de kleurverdeling hoe
liever.
De vruchtbaarheid is uitstekend. Een onbevrucht ei komt zelden
voor en de verschillende legsels volgen elkaar snel op zodat elke
maand een nieuwe ronde gestart kan worden. Ze zijn betrouwbare
broedsters en zorgzame ouders die de jongen goed voeden. Vaak
worden ze gebruikt als voedsterduiven wat de capaciteiten van dit
ras al weergeeft.
Sportieve groeten,
Guido Maes

HOBBY, LIEFHEBBER, FOKKER OF
PASSIE
Hobby of passie, het kan heel ver uit elkaar tiggen maar ook heet
dicht bij elkaar zijn en aanstuiting vinden. Er zijn liefhebbers, fokkers en fokkerspassionisten.
Om bij de eerste groep te beginnen, deze liefhebbers hebben duiven
zomaar voor het plezier. Vaak houdt dit in dat er een til in de tuin
staat en er een paartje of meerdere paartjes in zijn gehuisvest en een
vrije uitvtucht genieten. Vaak zijn het wel rassierduifjes, maar die
minder geschikt zijn voor de tentoonstelling. Dat is dan ook niet de
bedoeling van de eigenaar, zijn bedoeling is om de duiven om huis
te hebben en daarvan te kunnen genieten. Hij hoeft niet zonodig zuiver getekende dieren te hebben en deze mogen dan ook hier en daar
wel een tekening- of rasfoutje tonen. Hij wil dat als hij 's ochtends
vanuit huis naar buiten komt, zijn dieren hem tegemoet komen vliegen om hun dagelijks kostje van hem te krijgen. Af en toe mogen er
ook wel eens een paar eieren worden uitgebroed, tenminste wanneer
er voor de jonge dieren afname bestaat, doch is het vaak dat het aantal te houden duiven beperkt moet blijven en er geen kolonie wordt
gevormd. Ten eerste is het houden een "aardigheidje". Ten tweede
met het vrijuit vliegen van de duiven moet ook in vete gevallen rekening met de buren worden gehouden en daardoor de aantallen beperkt blijven.
Hee[ anders is het met een fokker die dieren van zijn favoriete ras
fokt en tracht het ras te veredelen met het doet ze naar de geldende
geschreven standaardeisen te laten voldoen. Heel vaak zijn het diegenen die in hun jeugd al eens kennis hebben gemaakt met de duivensport en toen door het zo bekende duivenvirus zijn besmet.
Ze voeten zich op onverklaarbare wijze aangetrokken tot duiven en
zullen dan ook overgaan tot het aankopen van een paar dieren. In de
període van na de oorlog, duiven waren er toen haast niet meer, de-
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ze moesten worden afgemaakt op bevel, van de bezetter, hield dat
meestal in dat er een paar diertjes van een ondefinieerbaar ras werden aangeschaft en men daar dolgelukkig mee was. In verloop van
tijd, in het meest gunstig geval kon men later ook nog wel eens een
paar rasduiven bemachtigen, vaak was dat een paartje OudHollandse Meeuwtjes die men op de kop kon tikken. Hiermee werd
dan de basis gelegd voor een jarenlange hobby.
De man ( of vrouw ) die was aangetast door het virus en dat zich
stevig in alle ledermaten had genesteld, zou al spoedig bemerken
dat zijn duivenhokje te klein zou blijken.
Wilde hij of zij resultaten boeken met zijn dieren en zich meten met
zijn concurrenten, hij gauw zou ontdekken dat, wilde hij serieus
gaan fokken, een grotere duivenwoning noodzakelijk was.
Allengs werd het kleine hokje uitgebreid en ontstonden er hete duivenwoningen in alterlei afmetingen en vormen waarin dan werd
gefokt met wisselend succes, zowel met de fokkerij als wel met het
behalen van prijzen op tentoonstellingen.
Diegenen die gepassioneerd zijn door een bepaald ras, dat zij door
toeval of door het bezoeken van een tentoonstelling hiermee geconfronteerd werden door de schoonheid, door een uitbundige kleurenpracht, verenrijkdom, of door uitzonderlijke vormen werden getroffen, tot aanschaf hiervan overgingen. zij zijn dan als het ware ervoor “gevallen”. Vaak blijkt dan dat deze mensen hun hele leven er
aan zullen wijden het ras te houden en te veredelen. Zij zullen vaak
ook trachten zoveel mogelijk kennis hiervoor te vergaren met het
doet om deze toe te passen in hun fokkerij. Boeken worden aangeschaft en verder wordt ook wet getracht historische feiten te bemachtigen om zo ook meer achtergrond informatie over het ras te
verkrijgen, over de ontstaansgeschiedenis en het verdere verloop
van het ras naar de huidige tijd.
Van de fokresultaten wordt een fokboek aangelegd. Nauwkeurig
worden alle stamgegevens en ervaringen genoteerd, hoe de opgroei
is van de jonge dieren en welke kwaliteiten en fouten zij bezitten.
Daarmee wordt een inzicht verkregen ter ondersteuning bij het sa-

menstellen van de koppels voor het nieuwe fokseizoen. Het helpt
mede te voorkomen van het gevaar dat zich gevallen van te nauwe
inteelt kunnen voordoen.
Zo omstreeks de tijd in de herfst, wanneer de eerste jonge dieren
haast zijn uitgeruid, begint de fokker al na te denken hoe hij hiervan
voor het volgende fokseizoen dezen zal gaan koppeten. Naarmate
het jaar voortschrijdt, gaan deze gedachten vaster omlijnd worden.
Zelfs zal hij in zijn enthousiasme 's avonds bij het op bed gaan en de
slaap niet wil vlotten, zo in een schemertoestand, hete fokschema's
gaan opstellen, zelfs het naast zijn bed liggende kladblokje zat grijpen en daar zijn combinaties in opschrijven, om te voorkomen dat
hij deze de volgende dag niet vergeten zat zijn. Daarna zat hij zijn
fokboeken gaan raadplegen af zijn, in de vorige nacht samengestelde fokparen, niet teveel aan elkaar verwant zijn om het gevaar van
inteelt te vermijden"
Hij zat ook veel van zijn dieren kunnen onderscheiden en vaak ook
de afstamming hiervan tot een paar generaties terug zich kunnen
herinneren.
Deze fokkers zullen aanvankelijk bij het begin van hun loopbaan
eerst met de dieren deelnemen aan verenigings- en regionale tentoonstellingen. Blijkt dat er successen kunnen worden behaald, zullen zij hun vleugets al snel verder uit gaan staan en hun fokproducten naar grote landelijke- en nationale shows inzenden. Daar
wordt met de andere collega-fokkers de dieren besproken en beoordeeld en wordt de zo nodig vereiste kennis opgedaan. Zelfs gaan ze
op een gegeven moment hun geluk ook op internationale tentoonstellingen beproeven. Geeft dat heel goede resultaten dan is dat een
ultieme bevrediging voor de beleving van de sport en zal men hem
als een gerespecteerde fokker gaan waarderen.
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Geert de Vries Jr.

Overbevolking bij duiven!
De langste dag speelt namelijk een uiterst belangrijke rol. Menig
duivenfokker is er zich niet altijd van bewust dat men aan laatbroed
weinig of geen plezier heeft.
Men komt niet meer klaar voor de tentoonstellingen.
De zekerheid of het een doffer of duivin is, komt gewoonlijk na
nieuwjaar.
Het belangrijkste is, dat de "normale rui" door laat broeden wordt
verstoord .
On op tijd klaar te komen, en dan vooral bij voet bevederde rassen,
is het aan te raden, alle eieren die voor de langste dag gelegd zijn
nog te laten uitkomen, daarna broedhokken dicht op uitzonderingen
na. B.V. proefparing.
Men kan eventueel kunsteieren onder leggen, de duiven broeden
dan rustig verder, tot dat ze het niet meer zien zitten en stoppen met
broeden.
Als het fokseizoen ten einde is en de resultaten maar miniem zijn,
leg er u dan bij neer en zeg: volgend jaar beter!
Al te vaak houden sierduivenliefhebbers te veel dieren aan, die
werkelijk het houden niet waard zijn.
De ervari.ng heeft geleerd dat een radicale kweekstop veel kopzorgen bespaart.
Kijk niet terug, maar vooruit en ga uw gedachten concentreren op
het tentoonstellingsseizoen en op de toekomst. Kijk niet terug,
maar vooruit en ga uw gedachten concentreren op het tentoonstellingssezoen en op de toekomst.
Uw duivencollectie za] door een strenge selectie er waardevoller
uitzien, dit schenkt ons kracht om het steeds beter te doen.
Succes
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SELECTIE VAN JONGE SIERDUIVEN.
Op het hok van den vliegduivenliefhebber zul je nooit jonge
zwakke duiven met veerstoornissen, kruissnavels, vervuilde cloaca
enz. aantreffen. Die liefhebbers hebben het op gebied van selectie
toch iets makkelijker dan de sierduivenliefhebbers. Een vliegduif
die van in het nest een beetje “achterblijft” wordt normaliter onmiddellijk geliquideerd. Daarenboven is bij deze liefhebbers de verzendkorf de beste selectiemethode. Zij die geen prijs vliegen moeten er uit. Een vliegduivenliefhebber die selecteert enkel en alleen
op het uiterlijk heeft weinig kans op slagen.
Voor vele sierduivenliefhebbers is enkel en alleen het uiterlijk
het belangrijkste menen zij. Dit is volkomen fout. In de eerste
plaats moet hier ook gekeken worden naar gezondheid en robuustheid. Een sierduif die, wat betreft uiterlijk, op de tentoonstellingen
hoge ogen gooit maar over een zwakke gezondheid beschikt, is
waardeloos voor de fok. Zo een duif in de stam opnemen is uiteindelijk nefast.
Laten wij enkele voorbeelden nemen. Iedereen zal moeten
toegeven dat de selectie van sommige vlot kwekend kleurduiven,
langsnavelige tuimelaars, middensnavelige meeuwen, sommige
kroppersoorten en vormduiven enz. weinig moeite kost. Van zulke
duiven krijgt men een voldoende nakweek en is het doorhouden van
ieder zwak exemplaar uit den boze.
Anders is het gesteld met hoog doorgefokte en gesofistikeerde
rassen. Denken wij maar even aan rassen zoals raadsheren, pauwstaarten, kortsnavelige meeuwen en tuimelaars, sommige wratduiven, duiven met volledig tegennatuurlijke kleurvelden, sommige
kroppers enz. Hier moet de fokker altijd een compromis vinden
tussen gezondheid, voortplantingsvermogen en uiterlijk. Voor sommige liefhebbers zeer moeilijk. Neem nu een prachtig en veelbelovend jong altstammertje. Massief rond kopje met de ronding op de
juiste plaats, kort breed snaveltje, teruggebogen sidderhalsje maar…
kan zichzelf niet voldoende luisvrij houden. Steeds teveel van die
langwerpige vleugelluizen, zonder dan nog te spreken van de stuit— 12 —

luizen. Zeker dat zo een duifje te weinig levenskracht heeft. Het
hoort niet thuis in de fok en moet opgeruimd worden. Op termijn
zullen er bij zulke diertjes nog andere gezondheidsproblemen opduiken. Ik spreek van ondervinding. Maar hier dient de fokker van
zijn hart een steen te maken, hoe mooi het duifje ook is. Eveneens
moeten doorgefokte diertjes die voortdurend last hebben van trichomoniase, darmontsteking, ornitose enz. uit de stam verwijderd worden. Zij mogen zeker niet doorverkocht worden aan andere fokkers.
Ook in de zucht naar extreme verkleining, ik denk hier aan kortsnavelige tuimelaars, pauwstaarten … liggen veel wolfsijzers en schietgeweren. Zo was er in België een fokker die zijn wenertjes altijd
maar kleiner en kleiner wilde. Hetgeen hij vergat was dat zulke diertjes ook nog eitjes moesten kunnen leggen. Het spreekt vanzelf dat
met zulke extremiteiten niet te fokken valt.
Geef nu toe: van bijvoorbeeld moderne pauwstaartjes, carriërs, valkenetten, kortsnavelige tuimelaars en meeuwduiven… heb je
al niet teveel nakweek. En dan moet de fokker in die weinige dieren
nog beginnen te selecteren ! Uiteindelijk blijven er dan weinig jonge exemplaren over. Geen wonder dat zij, ook in het verleden, dikwijls zo zeldzaam waren en zijn.
En hier zit de tragiek voor de diegenen die zich wagen aan de
fok van zulke duiven. Zij moeten optornen tegen liefhebbers van
meer eenvoudige rassen zoals een ekstertuimelaar, Belgische tuimelaar, Thüringer snipduif … Vlot kwekende dieren met veel gezonde
nakomelingen en waar de selectie niet zo grote moeilijkheden geeft.
Indien de keurmeester dan de moeilijkheden van deze gesofisticeerde rassen niet incalculeert en dezelfde maatstaven hanteert als bij de
keuring van eenvoudige rassen, werkt dit zeer ontmoedigend voor
de fokkers die “iets meer” willen. Daarom een warme oproep aan
de collega’s keurmeesters om voor zulke rassen al eens een oogje
dicht te knijpen en ook met “Fingerspitzengefühl” te keuren. Zo
kan men zulke rassen helpen i.pl.v. weg te jagen van de tentoonstellingen.
M.Punie
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…. SLIMME KAT….
In het Ministerie zitten muizen in het archief.
De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan
te schaffen.
Na enkele maanden is de toestand al verbeterd.
Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het
archief.
Maar zegt de directeur, hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangeschaft?
Zegt een medewerker: "Ja maar die kat heeft nu een vaste aanstelling gekregen!"
…. DE SNELSTE….
Er zitten 3 jongens op een schoolplein.
Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld."
"Hoezo?" vragen de andere twee.
"Nou mijn vader is F-16 piloot."
Waarop nummer 2 antwoordt:
"Dan is mijn vader sneller want die is astronaut."
Reageert nummer 3:
"Dan is mijn vader sneller,

die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al
thuis."
Frans
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Raadslid:
Renaat Crommen
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Mail: renaatcrommen@gmail.com
Materiaalmeester:
Henri Dreesen
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9310 Neerpeld
Tel: 011/ 649535
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Materiaalmeester:
Jos Martens
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Overleden leden:
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+ Hubert Hoen
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+ Ivo Hanssen
+ René Troch
+ Jef Quintens
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