Clubblad van

mei – juni 2017.

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 2 juni 2017 om 19.30uur (zaal gelijkvloer)
Dagorde: - welkomstwoord van de voorzitter;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- diavoorstelling van Dick Hamer over zijn duivenreizen
in het buitenland;
- rondvraag;
- 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.

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 zonnestralen kloppen zachtjes aan het raam. Ze strelen ons met een
deugdzame warmte door het glas en onze ‘koppeltjes’ rollen zich nu van
links naar rechts om ook zoveel als mogelijk van dit ultraviolet op hun
pluimenkleed te voelen.
De koude ijsnachten hebben recentelijk nog gezorgd voor averij op het
duivenhok. Alvast bij mij toch, ik neem ook aan bij jullie (?), want ik had
nog enige dode jongen vorige week en ik vermoed door de nachtelijke
vrieskou.
Maar nét vandaag 15 mei, kan ik aankondigen dat de laatste der ijsheiligen, namelijk Sophia van Rome, haar pakje nu al mag maken voor het
aankomende warme dagen.
Dus vrienden, laat ons hopen dat we naar ‘de langste dag’ toe in juni nog
wat jongen kunnen fokken en samen hopen op dat ene jong, dat in de winter de overwinning op een of andere tentoonstelling zal behalen, toch ?
Van overwinningen gesproken zeg, sedert mijn laatste voorwoordje zijn er
al wat verkiezingen geweest en niet van de minste.
Opvallend heden ten dage is dat langs de verkozen presidenten het vooral
de dames zijn die in de kijker worden gezet, niet ? Melania in de Verenigde Staten en Brigitte in ‘la douce France’ blijken minstens zoveel aandacht te genieten dan hun verkozen echtgenoten. Esthetisch te verantwoor— 3 —

den, dat wel, vooral de ‘first-lady’. …
Het spreekwoord dat achter een sterke man een sterke vrouw staat moeten
we even nuanceren dacht ik ?...
Eénzaat Donald John Trump pakt niet alleen uit met een ‘bijzonder persoonlijke’ politiek, maar vooral een mooie echtgenote. Of zij veel intellectueel zal bijdragen aan het bestuur is zeer de vraag, maar in ieder geval
geeft ze het land van pionier George Washington een mooi gelaat en voorkant. En binnenkort zien we haar hier in onze ‘hell-hole’’’ !!!
De partijloze Emmanuel Jean-Michel Macron van zijn kant wordt ‘het
handje gehouden’ door iemand die hem reeds als student de les spelde,
namelijk zijn ‘oude’ lerares en thans zijn echtgenote Brigitte. Op haar zit
ondertussen al wat meer sleet , maar vooral zij, de première dame, zal het
land van Louis-Napoleon Bonaparte de volgende 4 jaar moeten gaan leiden !! Een mooi cadeautje einde carrière.
Ja vrienden, er is al wat gebeurd dit jaar. Vergat ik nog te vermelden dat
Engeland (als eerste ?) de Europese Unie heeft verlaten en opvallend is dat
men de stroeve ‘bolhoeden’ opnieuw ziet lachen.
Allemaal minder goede berichtgeving dus, maar om af te sluiten zal ik jullie zich graag meegeven dat op 2 juni aanstaande de rasduif (voor jullie
dus) een gastpreker van formaat heeft uitgenodigd voor een niet te missen
spreekbeurt !!!!
Verder in het blad vinden jullie hiervan meer info (ook op site VIV) en
denken jullie eraan, dat jullie om het even wie mogen meebrengen ?!
Goed nieuws ook is dat de vogelgriep ondertussen begraven is en dat ik
hoop dat weeral geen
‘realituy-watchers’ graten zullen zijn in deze kleine column, die verwacht
wordt men een knipoog gelezen te worden !
Eendracht maakt macht !
Yvan
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VERENIGINGSLEVEN
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 31 maart. 2017
Aanwezig: Neven Yves, Cleynen Armand, Kielich Yvan, Punie
Marcel, Kerkhofs Luc, Aerts Jan, Crommen Renaat,
Dreesen Henri, Moors Maurice, Van Dueren, Martens
Jos, Leeten Rik, Gemis Roger, Swerts Yvan, Paul Ca
mille.
Bestuursverkiezing. Volgende leden waren uittredend en werden
bij acclamatie herkozen: Rik Leeten, Punie Marcel,
Yves Neven en Aerts Jan. Voor de vacante plaats was
Renaat Crommen kandidaat. Hij werd eveneens bij ac
clamatie verkozen.
De jaarrekeningen. Dezen werden nagekeken door Crommen Re
naat en Kerkhofs Luc. Zij tekenden ten ontlaste van de
penningmeester.
Dick hamer. Dick Hamer komt op 2 juni naar Houthalen om een
diavoorstelling te geven over zijn “duivenreizen”.
Inter-clubkampioenschap. Het bestuur besliste mee te doen aan
het inter-clubkampioenschap met 4 clubs. Deze vier
clubs zijn de volgende: De Rasduif, De Prachtduif, De
Luxeduif en de duivenclub uit Oostmalle.
Dhr. Juul Lauwers bracht ons een leerrijke voordracht over het
ontstaan en de geschiedenis van de pluimveetentoonstelingen. Hij kon hiervoor putten uit zijn rijke privéverzameling.
Dank U Juul, het was
schitterend.
M. Punie

— 55 —
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…. Genoeg ….
De secretaris stelde een advertentie op en schreef:
 Gevraagd: intelligente, jonge man, ongehuwd.
De knorrige directeur antwoordde:
 Dat ongehuwd kun je wel schrappen. Intelligent zegt genoeg.
…. Welkom ….
Opschrift bij het binnenrijden in een stad:
Welkom in Sint-Jan. Rijd voorzichtig ….. Anders komt u bij SintPieter.
…. Op ….
Maar Dorus, waarom zo haastig vandaag? Ik heb je nog nooit zo
snel zien werken! Riep de baas naar Dorus.
 Ik moet wel, baas, antwoordde hij, ik wil die muur klaar hebben
voor de verf op is!
…. Ziek ….
Pieterke wordt ziek tijden de zondagmis
 Mama, ik moet overgeven, fluistert hij.
- Ga vlug naar buiten zegt zijn moeder.
Nog geen minuut later is Pieterke terug.
Ben je al naar buiten geweest? Vraagt moeder wantrouwig.
- Dat hoefde niet, ik heb achteraan in de kerk een bakje gevonden
waarop stond: “Voor de zieken”.
Frans.
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DE ROTSDUIVEN: VOOROUDERS VAN ONZE TAMME
DUIVENRASSEN.
De rotsduif heeft heden een groot verspreidingsgebied: een praktisch horizontale band over het zuidelijk gedeelte van de oude wereld. Op de verspreidingskaart duidt de bovenste ononderbroken
lijn de bovenste verspreidingsgrens aan. De onderste onderbroken
lijn geeft de zuidelijke grens aan. De zuidelijke grens was in het
verleden de grens tot waar zich het blanke en mediterrane mensenras verspreid had. Van West naar Oost hebben wij de Berber- Arabische en Indiase cultuurvolkeren. Volkeren die de kunst van het
ploegen onder de knie hadden. In het gearceerde verspreidingsgebied in Zuidwest Afrika vinden wij een Benincultuur van zwarte
Afrikaners die duidelijk overeenkomsten vertoont met de bronscultuur uit het Middellandse zeegebied.
In deze gebieden begon ongeveer vijfduizend jaar geleden de domesticatie van de rotsduiven. D.w.z. het tam maken ven de rotsduif
en het bewaren van de uiterlijke veranderingen die de rotsduif tot
huisduif maakten. Deze “tamme” duivenrassen vermengden zich
dan in andere gebieden weer met rotsduiven zodanig dat heden
“zuivere” rotsduiven zeldzaam zijn.
De Noordelijke verspreidingslijn was oorspronkelijk de januariisotherm van 3 °C. Later werden er ook rotsduiven in de Oeral gevonden. En de Chinezen spreken ook van zuivere populaties rotsduiven in China. Tegenwoordig leven er in haast alle steden
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halfwilde duiven die duiden op een vermenging van huisduiven en
rotsduiven.
De oorspronkelijk zuidelijke begrenzing hangt niet af van de klimaatsomstandigheden, maar valt samen met de verspreiding met de
boven vernoemde Berber- Arabische en Indiase cultuur. Deze volkeren konden het land met hun ploegen bewerken en bebouwden
hun akkers met graan. Het Zuidwestelijk Afrikaans verspreidingsgebied (gearceerd) is later ontstaan nadat hier ook de graanteelt ingang had gevonden..
Tegenwoordig worden de rotsduiven ingedeeld in 14 rassen. Biologen hebben bij deze 14 rassen duidelijk verschillende uiterlijke kenmerken gevonden. Dit wil niet zeggen dat deze indeling in de toekomst zo zal blijven. Er zijn immers nog gebieden met twijfelachti— 8 —

ge rotsduivenstammen. Of misschien wordt er een ondersoort in de
toekomst niet meer erkend als zuiver ras.

Eenvoudige verspreidingskaart van de rotsduif naar het boek van
Derek Goodwin: “Pigeons and Doves of the World”.

wordt er nog een derde naam aan toegevoegd. Dit is bij de rotsduif,
die een groot verbreidingsgebied heeft, natuurlijk het geval. Ieder
van de 14 onderrassen heeft dus een derde naam die telkens verschillend is. Daar er voor de benaming van deze 14 onderrassen
geen Nederlandse vertaling is, wordt altijd gewerkt met de Latijnse
naam.
De Duitse professor J.F. Gmelin gaf in 1789 als eerste de naam Columba livia aan de rotsduif. Daarom wordt aan de Latijnse benaming steeds de naam Gmelin toegevoegd. Later werd de naam van
het ras Columba livia livia als standaardnaam ingevoerd, ofschoon
wij nu weten dat dit ras niet de oudste in de ontwikkeling is.
Columba livia livia. De livia-soort leeft aan de kusten van de Britse eilanden, de Deense Faroër in het Noorden, de Shetlanderlanden,
de Orkneys tot aan de Hybriden, Schotland en Ierland. Verder in de
Noordelijke en Zuidwestelijke landen rond de Middellandse zee.
Het Noordelijke verbreidingsareaal in West- en Midden Azië zijn
nog onvoldoende onderzocht. Vast staat dat de rotsduiven van West
Siberië tot de liviasoort behoren. De rotsduiven van het Altaigebergte (Noord China) behoren ook tot de Cloumbia livia livia in zover dat zij een donkerblauwe kleur met metaalglans en besokte poten hebben.

Vooraleer wij verder gaan met de geschiedenis toch nog even iets
over de wetenschappelijke naamgeving. Ieder plant en dier bekomt
in de wetenschap een Latijnse naam. Dit om internationaal te kunnen geïdentificeerd te worden. De naamgeving bestaat uit twee of
drie woorden. De eerste is de geslachtsnaam, die natuurlijk dezelfde
is voor het ganse geslacht. In dit geval Columba, met een hoofdletter. Zo begint de naam van de holenduif, de bosduif enz. met Columba. De tweede naam, steeds met kleine letter, is de naam van de
soort. Zo heet de rotsduif Columba livia. Heeft een dier of plant in
verfschillende streken afwijkende kenmerken (kleur, grootte…) dan

De bovenstaande foto toont rotsduiven van de liviasoort van de Fa-
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roëreilanden die in 1947 geschoten werden. In dit klimaat, beïnvloed door de golfstroom, vinden wij niet zelden gehamerde dieren.
Het gebande dier toont duidelijk een derde band: het stamt dus haast
zeker af van gehamerde voorouders.
Wordt voortgezet.
M. Punie.

Dringende oproep voor teksten!!!

Ik ben overgeschakeld van witte en zwarte
Brünners naar de zwartbonte Brünners.
Groetjes Frans.

Frans
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Duivenliefde van de eerst dag!

Kleinkinderen

— 13 —

— 14 —

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
Raadslid:

stamnr.032

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
67ste 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
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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Redactie:
Frans Bergmans
Tel.: 011-728274

Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
E-mail: fr.bergmans@telenet.be

Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór 15 AUG.
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Secretariaat De Rasduif:
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
Rek. BE74 979-4280515-07

