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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
vrijdag 29 mei 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;
- tentoonstelling;
- bespreking van de Engelse kropper;
- 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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plaats grijpen op een comfortabele afstand ?? (Metz-Frankrijk !!).

Woordje van de
voorzitter
Beste clubber en sympathisant,
Dit tussenseizoen, - tussen de jaarlijks vanaf augustus aangekondigde jongdierendagen en afsluitende tentoonstellingen van januari
heen-, staat natuurlijk volledig in het teken van de kweek. Voor de
meesten onder ons is deze periode het summum van het sportseizoen, toch ? Niet na te verstaan ook dat het natuurlijk de basis zal
uitmaken van succes of terugval voor komend T.T. seizoen.
Hebben we wel de juiste duiven geselecteerd ? Gaan de kwalitatieve wel gaan vererven zoals we in gedachten hadden ? Dragen de
eventuele nieuwkomers, -meestal uit Angela’s Land-, wel die genen waarnaar we op zoek waren ? Hoe evolueren onze eigen mutanten en kruisingen? Van zovele vragen dienen de resultaten afgewacht. Spannend !
De (eerste) samenstelling van de kweekkoppels is dus inmiddels
gebeurd , bij sommigen onder ons jongen vliegen er al jongen uit,
of rusten nog in hun schotels en eieren worden vol gevoelen gedraaid en bebroed door beide ouders tot de ‘langste dag’ toe. De
eerste analyse kan al worden gedaan naar de jongdieren toe en
‘her’ paringen zitten misschien al in de pijplijn? Boeiend hé !
Ik wens jullie alvast allen een bijzonder fokseizoen toe, zodat jullie
vanaf de herfst kunnen uithalen met prachtexemplaren in binnenen of buitenland. Vergeten jullie niet de Europese T.T. dit jaar zal
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Niet in het minst hoop ik jullie pupillen steevast te mogen ontmoeten ter gelegenheid van onze eigen T.T. (6-7 en 8 november.) Je
leest goed, dit jaar gespreid over drie dagen, daar, zoals jullie weten, we dit jaar huisvader zijn voor ondermeer de Brünner Club Belgium met haar internationale T.T. . Volgens hun eigen zeggen zullen ze gans de tweede zaal (achteraan) gaan vullen met brünnerkes.
Dit wil dus zeggen dat er minstens 600 brünners uit alle windstreken worden verwacht op onze T.T. !! We’ll see !!
Dat we in de markt liggen blijkt trouwens ook nog dat andere speciaal clubs, met name de Gentse Kropperclub, de Kingclub en onze
‘vaste getrouwe’ vrienden van de Duitse Modeneser club België
maar al te graag dit jaar ook op onze samenwerkingskar springen.
Samen met onze eigen dieren zullen we deze gaan onderbrengen in
de voorste zaal en zal dit geheel toch een spetterend evenement
voor onze sport in België betekenen, niet ?
Vrienden, jullie voelen jullie me op mijn sokken komen ? In dit
voorwoordje wil ik u allen sensibiliseren om ‘broodnodige’ hulp te
komen verlenen, ieder in de mate van het mogelijke natuurlijk. Het
zal nodig zijn, maar uw inzet en capaciteiten van vorige edities indachtig, weet ik dat ik dat de club op u allen kan rekenen. Jullie lieten ons dusver nog nooit in de kou staan en daarom verzoek ik jullie
nu vanaf nu al mee te komen brainstormen en de zaken te helpen
plannen en invullen. We realiseren ons dat deze happening van formaat nog een extra inspanning vraagt van ons allen. We zijn onszelf
verplicht er een ‘lap’ op te geven, vrienden !
We hebben taken in overvloed naar ieders capaciteit en mogelijkheden. Een knipoog naar onze ‘ouderen’ die we al te graag alsnog willen betrekken met een kleine, maar niet minder belangrijke doch
haalbare taak. Kwestie van onze verbondenheid !
Bij deze hou ik eraan reeds de secretaris van de Prachtduif
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(Turnhout) te danken, die van het ogenblik hij lont had geroken van
onze organisatie, spontaan zijn medewerking aan onze T.T. secretarissen Carine en Yves heeft betuigd. Bedankt Piet ! Mannen, het zal
dit jaar een ‘dikke’ palmares worden !

VERENIGINGSLEVEN

Zo vrienden, de paasklokken hebben ons in 2015 bedacht met een
serieus ‘ei’ en samen zullen we het koesteren om samen ervan te
genieten in november !!!

Aanwezig: Frans Bergmans, Henri Hendrikx, Sienen Jozef, Rigo
jacobs, Paul Mellemans, Roger Gemis, Jan Aerts, Yvan Kielich,
Henri Dreesen, Vic lambrichts, Swerts Yvan, Martens Jos, Cleynen Armand, Moors Maurice, Vangeel Stefan en Punie Marcel.

Dank bij voorbaat !

VERSLAG VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE
LEDENVERGADERING VAN 26 maart 2015

Verontschuldigd: Rik Leeten, Paul Camille en Yves Neven.

Yvan
================================================

Een dikke proficiat aan onze
voorzitter Yvan.
Hij is verkozen tot voorzitter
van de provinciale kring
Limburg.
Samen met Yves zullen ze de
liefhebberij in onze provincie
in goede banen leiden.

Woord van de voorzitter. Yvan Kielich deelt mee dat hij op de
laatste vergadering van de provinciale kring verkozen is tot voorzitter. Er waren twee kandidaten: dhr. Kielich en dhr. Lambrichts. Dhr. Lambrichts heeft toen zijn kandidatuur teruggetrokken zodat dhr. Kielich verkozen werd met algemeenheid van
stemmen. Er werd ook hulde gebracht aan Rik Leeten voor zijn
40 – jarig voorzitterschap van de provincie Limburg. Voorzitter
Kielich deelt ook mee dat er een vergadering van De Rasduif samen met De Brünnerclub Belgium heeft plaatsgehad. Hij schetst
kort wat er werd besproken.
Rondvraag. De leden stemmen bij handopsteken om de vergadering terug te laten plaatsgrijpen op vrijdagavond.

Tevens een wel gemeende dank aan Rik voor
zijn jaren van sportieve inzet in onze provincie voor de ganse liefhebberij.

Eerste deel van de erfelijkheidsleer. Werd gegeven door Marcel
Punie. De PowerPointpresentatie zal in het clubblaadje verschijnen.
M. Punie

De Rasduif
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ERFELIJKHEIDSLEER BIJ DUIVEN.
1. Elementaire celleer. Alle levende wezens zijn opgebouwd uit
cellen. Er zijn wezentjes die slechts uit één cel bestaan en grotere wezens die uit miljarden cellen bestaan. Ieder orgaan van het
lichaam heeft zijn eigen specifieke cellen. Iedere cel echter bestaat uit een celwand, cytoplasma en een celkern. In de celkern
bevinden zich de chromosomen.
Op de chromosomen liggen de genen: dragers van de erfelijke
eigenschappen. Het chromosomenaantal is steeds even en dus
deelbaar door 2. De chromosomen zijn langgerekte staafjes die
steeds paarsgewijze voorkomen. De chromosomen van ieder
paar zijn identiek: wij noemen dit de homologe chromosomen.
Een duif bezit 80 chromosomen. Een gewone duivencel die zich
deelt geeft twee dochtercellen met ieder 80 chromosomen. Dit
noemt men de gewone celdeling. Bij de geslachtscellen gebeurt
de deling op een andere manier.
Een nestjong (doffer of duivin) bezit oerzaadcellen en oereicellen. Zij bevatten telkens 80 chromosomen. Maar wanneer de
hormonen bij de jonge doffer beginnen op te spelen ondergaat de
oerzaadcel een reductiedeling: een oerzaadcel splitst zich in
twee zaadcellen met ieder slechts de helft van de chromosomen:
40. Hetzelfde geldt voor de oereicel. Wanneer bij de bevruchting eicel en zaadcel samensmelten krijgen wij een bevruchte eicel (zygote) met weer 80 chromosomen.
Volgende figuur geeft een schematische voorstelling van een reductiedeling. In figuur 1 zien wij een oerzaadcel (oereicel) met 4
chromosomenparen. In figuur 2 zien wij dat de chromosomenparen zich mooi in het evenaarsvlak van de cel leggen. De chromosomen worden met een soort draadje (kernfade) verbonden met
beide zwarte puntjes : de poollichaampjes.
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Deze draadjes “trekken” de chromosomen uit elkaar. In figuur 3
zien wij dat er een nieuwe celwand gevormd wordt. In figuur 4
hebben wij twee rijpe zaadcellen (eicellen) met ieder 4 chromosomen.

2. Geslachtschromosomen. Er komen twee soorten chromosomen
voor: de gewone chromosomen en de geslachtschromosomen.
De gewone chromosomen noemen wij autosomen: zij zijn in beide geslachten gelijk en zowel de doffers als de duivinnen hebben
er hiervan even veel. Bij de geslachtschromosomen is dit niet het
geval. Bij de autosomen vertonen 39 paar onderling geen verschil. Een paar vertoont wel duidelijk een verschil: de geslachtschromosomen.
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Bij de doffer zijn deze beide homologe chromosomen van dit
paar gelijk van vorm, maar bij de duivin is dit niet zo. Bij haar is
één van beiden kleiner dan de ander. De duivin bezit dus maar 1
groot geslachtchromosoom. Het kleinere chromosoom telt eigenlijk voor niet veel mee. In de erfelijkheidsleer worden de geslachtchromosomen aangegeven met de letter X. Het kleinere
chromosoom van de duivin wordt aangegeven door de letter Y.
Symbolisch kan men de doffer voorstellen door XX en de duivin
door XY. De doffer produceert dus zaadcellen met telkens een X
-chromosoom. De duivin produceert eicellen of met een Xchromosoom (50 %) of met een Y-chromosoom (50 %).

0,1
1,0

Y

X

X

XY

XX

X

XY

XX

Er is dus 50 % kans op een jonge duivin en 50 % kans op een
jonge duiver. In het tabelletje zetten wij de eicellen van de duivin horizontaal en de zaadcellen van de doffer verticaal.
Uit de paring komen twee duivinnen: XY en twee doffers: XX.
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3. Vererving van de tekening. Wij onderscheiden bij de duif 4 tekeningvariëteiten: holvleugel, geband, gehamerd en donker gehamerd. Het gen voor tekening kan dus 4 verschijningsvormen hebben: dezen noemen wij allelen.
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Het symbool voor holvleugel is c, dat voor geband is + (de wildvorm), dat voor gehamerd is C en voor donker gehamerd CT.
Geband is dominant (overheersend) over holvleugel, gehamerd
is dominant over geband en donker gehamerd over gehamerd:
CT>C>+>c. Het + teken staat hier voor erfinformatie van het
wilde type: geband. Het gen voor tekening ligt niet op de geslachtchromomen.

of duivin) ++. Verder krijgen wij nog twee fokonzuivere dieren (doffer of duivin) met banden: c+. Dit komt overeen met
de tweede wet van Mendel: de splitsingswet.
0,1
1,0

Wij paren nu een fokzuivere gebande duivin met een fokzuivere
ongebande doffer. De vier jongen die uit deze paring voortkomen hebben alle vier banden, doch zijn fokonzuiver voor banden. Uiterlijk is er geen verschil. Dit stemt overeen met de eerste wet van Mendel: de uniformiteitswet.

c

+

c

cc

c+

+

c+

++

0,1
+

+

c+

c+

1,0
c

Een laatste voorbeeld: wij paren een fokonzuivere donker gehamerde duivin met een fokonzuivere gehamerde doffer. Wij
krijgen hieruit twee fokonzuivere donkere dieren (doffer of
duivin): CCT en +CT, een fokonzuiver donker gehamerd dier
(doffer of duivin): C+ en een fokzuiver geband dier: ++.
0,1

c

c+

c+

Paren wij nu de nakomelingen uit de vorige kruising onder elkaar
dan krijgen wij een fokzuiver dier zonder banden (doffer of duivin) cc en een fokzuiver dier met banden (doffer
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4. Basiskleuren. De basiskleuren bij de duif zijn postduivenrood, zwart en bruin. Postduivenrood is het rood waarbij het
dier bleke slagpennen en een bleke staart heeft.

De eerste afbeelding is een postduivenrood dier, de tweede afbeelding een zwarte posituurtuimelaar en de derde afbeelding een
bruine mokee.
Deze kleuren liggen op de geslachtschromosomen. De postduivenrode kleur is dominant over zwart en zwart is dominant
over bruin. Rood wordt voorgesteld door BA, zwart door + en
bruin door b. Het + teken staat hier voor erfinformatie van het
wilde type. Iedere duivin, welke kleur zij ook heeft (wit, indigo,
sierduivenrood…) bezit één basiskleur op haar geslachtschromosoom. De doffer kan op beide geslachtschromosomen dezelfde
of een verschillende basiskleur hebben.
Wij gaan nu kleuren kruisen. Wij kruisen een fokzuivere postduivenrode doffer met een zwarte duivin.
Resultaat: allemaal postduivenrode nakomelingen. De postduivenrode doffers zijn allen fokonzuiver voor rood. De duivinnen
zijn fokzuiver voor rood.
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fokonzuivere rode doffers, fokzuivere rode doffers, postduivenrode en zwarte duivinnen.
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De twee fokonzuivere rode doffers zijn +BA en de fokzuivere
rode duivinnen zijn YBA.
Wij paren nu een jonge postduivenrode doffer met een jonge
postduivenrode duivin uit de vorige kruising. Dit geeft ons
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Een rode duivin: YBA, een zwarte duivin: Y+, een zuiver rode
doffer: BABA en een fokonzuivere rode doffer: BA+.
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Wij paren een zwarte doffer en een postduivenrode duiven.
Wij krijgen uit deze paring postduivenrode fokonzuivere doffers en zwarte duivinnen.

De blauwe kleur. De blauwe kleur bij duiven is eigenlijk een
zwarte kleur. De blauwe kleur gedraagt zich genetisch dus zoals
zwart. Een fokzuivere postduivenrode doffer met een blauwe
duivin geeft postduivenrode fokonzuivere doffers en blauwe
duivinnen (zie postduivenrode doffer gepaard met zwarte duivin). Een blauwe doffer met postduivenrode duivin geeft blauwe duivinnen en postduivenrode fokonzuivere doffers (zie
zwarte doffer met postduivenrode duivin).
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5. De uitbreidingsfactor of spreadfactor S.
De factor S verandert de structuur van het pigment (kleur) zodat
een eenkleurig gevederte verschijnt. Een duif met zwart
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pigment dat de S-factor bezit, is een eenkleurig zwart dier,
onafhankelijk welke tekening het bezit. Voor de rode en bruine kleur geldt hetzelfde. Wanneer de factor S bij de rode
kleur optreedt, bekomt men bij alle tekeningen een eenkleurig
bruin-rode kleur. Tegelijkertijd gaat de kleur dan ook dikwijls
een sterke blauwschijn vertonen, speciaal bij dieren die fokonzuiver zijn voor de rode basiskleur. Bij de bruine basiskleur
zorgt de factor S voor een eenkleurige chocoladebruine kleur,
onafhankelijk welke tekening de duif heeft. De S-factor ligt
niet op de geslachtschromosomen.
De afwezigheid van de S-factor wordt aangeduid door +

Paren wij de jonge dieren uit de vorige combinatie met elkaar
dan verkrijgen wij 25 % blauwgebande dieren, 50 % zwarte duiven fokonzuiver voor zwart en 25 % fokzuivere zwarte dieren
voor de S-factor.
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Paren wij een fokzuivere zwarte duivin voor S-factor met een
blauwe doffer met zwarte banden dan krijgen wij allemaal
zwarte jonge dieren fokonzuiver voor de S-factor. De jongen
zijn meestal niet mooi zwart en men ziet door de zwarte kleur
de banden doorschemeren.
0,1

+

Wij zien hier 1 blauwgeband dier: ++; twee fokonzuivere zwarte
dieren: +S en een fokzuiver zwart dier: SS.
M. Punie.
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+

S+

S+
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Wordt vervolgd.
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Sierduivenfok.

SPAGHETTI

Voor mij beschouw ik de kweekperiode als een van de mooiste periode van de hobby. De hoop op de nakomelingen wordt soms verstoort door tegenslagen en mislukkingen.
Men zal soms proberen het jonge duifje uit de dop te helpen. Maar
elke hulp bij het doorbreken van de eischaal is uit den boze. Een
levenskrachtig jong heeft onze hulp echt niet nodig. Is dat niet het
geval dan kan het beter niet geboren worden we hebben enkel sterke
jonge nodig.
Met selecteren kan men niet vroeg genoeg beginnen. Wanneer men
zit te pulken aan het ei als het jong klaar zit maar toch moeite heeft
om de wenteling in het ei voort te zetten. Er is namelijk een grote
kans dat wij met onze hulp op het slechte moment komen, namelijk
te vroeg, hetgeen onherroepelijk betekent dat het jong waarvan de
dooierzak nog niet geheel door het lichaam is opgenomen en door
ons ingrijpen zal dan door bloedverlies of infectie alsnog doodgaan.
Een jonge duif die gezond is zal, zal zelfs al ze een dag jonger is
dan haar broer of zus zonder onze hulp voortreffelijk opgroeien.
Bij dit alles horen natuurlijk ouders die zelf in goede conditie zijn.
Want menige oorzaken is te zoeken bij de ouderdieren die wat gebrek hebben aan vitaliteit.
Staren wij ons daarom niet blind op te veel showdieren en verliezen
de vitaliteit uit het oog.
Dieren die minder vitaal zijn mogen voor de show en zeer zeker
voor de fok uitgeschakeld worden.
Sterke dieren kunnen zeker de inteelt doorstaan.

Een man had al een paar jaar een affaire met een Italiaanse vrouw.
Op een avond vertelde de vrouw hem dat ze zwanger was.
Omdat hij zijn huwelijk en zijn reputatie niet wilde verpesten, betaalde hij haar zodat ze naar Italië kon gaan om heimelijk het kind
ter wereld te brengen.
Als ze in Italië zou blijven om het kind op te voeden, zou hij het
kind financieel ondersteunen tot het 18 jaar oud was.
Ze stemde ermee in en vroeg hoe ze hem moest laten weten wanneer het kind geboren was.
Om het discreet te houden, vroeg hij haar om slechts een kaartje te
sturen met daarop slechts het woord “spaghetti”.
Dan zou hij ervoor zorgen dat de betalingen geregeld zouden worden.
Negen maanden later haalt zijn vrouw de post uit de brievenbus.
“Schat”, zei ze, “je hebt wel een heel vreemd kaartje uit Italië ontvangen”.
“Geef maar hier”, antwoordde hij.
Zijn vrouw gaf hem het kaartje en keek toe terwijl haar man het
kaartje las, bleek werd en flauw viel.
Ze pakte de kaart en las :
“Spaghetti x 5, drie met balletjes en twee zonder !”
“Stuur extra saus”.

Succes
Frans.
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