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K.M. DE RASDUIF 

Woordje van de 

 voorzitter 

                    Beste clubber en sympathisant, 

 

Toen ik jullie in mei verklaarde te hopen op betere tijden en dat we samen 

die aangekondigde covid-19 heropflakkering zouden wel omzeilen, kon ik 

niet voorzien dat dit even buiten de waard gerekend was .  

De ontastbare macht heeft zich inmiddels terug stevig opgedrongen en 

volgens de virologen moeten we de schuld  hiervan niet elders zoeken 

maar in eigen boezem!  

Volgens de wetenschapslui zijn wij zelf verantwoordelijk voor de opflak-

kering en zijn wij Belgen echt wel slecht bezig ! Begrijpen wie begrijpen 

kan! Opgesloten als we zitten in onze homes, met mondmaskers op straat 

en tot kleine bubbels veroordeeld, vinden de academici dat we nog niet 

voorzichtig genoeg zijn om de ‘vijand’ op een sociaal distance van ons 

verwijderd te houden.  

Volgens de dagelijkse statistieken draagt ons landje een kleurtje (geen po-

litiek !) voor de buitenstaanders dat ons ooit zo mooie imago van paradijs-

je neerhaalt naar het niveau van een ‘hell-hole’. Waar hoorden we dat eer-

der nog ? 

Ongeacht de raadgevingen ten spijt kregen alle reizigers naar buitenland 

een wild cart om terug te keren zonder veel poespas. Geen kleurtje hield 

hun tegen ! Zij steunen de economie trouwens. Maar het zijn de  thuiszit-

ters die wél beter moeten doen.   

De opening der scholen is vandaag een mediagebeuren. Een wereldgebeur-

tenis ! 
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Hebben jullie dat ook meegemaakt ?  

Dat we al een jaar zonder regering zitten, -net in deze periode dan nog- , is 

thans allemaal ondergeschikt. Zo vergeten we de uitslag . Maar een eerste 

schooldag, dat is pas nieuws !!! 

 

Neen, vrienden, wat ik jullie vandaag moet vertellen weegt me zwaar om-

dat er geen  clubnieuws is. Ik durf geen enkel sportief vooruitzicht doen 

daar er ook geen is, totdat er waarschijnlijk een vaccin in de handel zal 

zijn. En welke farmaceutische firma gaat dat mogen uitbrengen ?? Lot-

to….!!!   

 

U zag ook dat ‘bijna’ alle Vlaamse clubs ons voorbeeld van opschorting 

van tentoonstelling voor dit seizoen hebben opgevolgd. Wat ik zo her en 

der vernam is dat onze Waalse vrienden nog enthousiast zijn en dat de cij-

fers in Duitsland blijkbaar veel beter zijn dan hier, maar dat de VDT en 

Duits-Nationale wel doorgang zouden vinden ?? Leipzig en Hannover 

dus ??? In ieder geval lopen de  inschrijvingen.   

Ook zag ik op de site dat Affligem zijn tentoonstelling uitstelde, maar als 

compensatie de nationale TT  zou organiseren in januari, zo de ‘vijand’ 

tegen die tijd overwonnen is ?? 

Ook Avivaria wil de handdoek niet gooien en wenst alsnog te organiseren 

op hun gebruikelijk weekend.    

 

Hopelijk vrienden krijgen we nog iets soelaas om onze kweekproducten te 

tonen en de overschotten in onze duiventillen weg te werken, maar ik vrees 

dat we dit seizoen zelf een zeer zware selectie op hok zullen moeten doen 

om ons al voor te bereiden op een volgend, hopelijk terug ‘normaal’ sei-

zoen.   

 

Van zodra er enige mogelijkheid is, zullen we niet nalaten eens een verga-

dering te ‘bubbelen’.  

  

Be safe. 

Eendracht maakt macht !     

 

Yvan   
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RUIEN 
By Ome Willem  

 

Ruien is een jaarlijks terugkomende periode. we kunnen de rui ver-

snellen of vertragen maar uitstellen is niet mogelijk. De rui moet 

zich voltrekken en dat is maar goed ook. Na de rui zien onze duiven 

er top uit en onze duiven zijn helemaal klaar voor de winter. 

De rui duurt 170 dagen 

Het ruien begint zodra de eerste pen wordt gestoten en eindigt wan-

neer de laatste staartpen is gevallen. Jonge duiven zullen op een 

leeftijd van zeven weken al hun eerste pen gooien. Volwassen dui-

ven beginnen omstreeks Mei met het gooien van hun eerste pen. 

Wanneer we het echter over het ruien van duiven hebben bedoelen 

we de grote rui. In deze ruiperiode worden alle veren gewisseld, 

broekpennen, staartpennen, dons. Alle veren worden vervangen 

voor nieuwe veren. Afhankelijk van diverse factoren zoals tempera-

tuur, korter worden van de dagen maar ook hormonale beïnvloeding 

bepalen wanneer werkelijk de grote rui begint. Wat we zeker weten 

is dat de grote rui zich zal voltrekken tussen begin Augustus  en half 

November. Hoe later de rui begint, hoe langer de rui zal voortzetten. 

Een duif heeft tussen de 160 en 170 dagen nodig om volledig te 

kunnen ruien. 

Ruien en voer 

Veren bestaan uit keratine en zwavelhoudende eiwitten wat weer 

veel cysteine bevat. Daarnaast worden er veel vetten, mineralen, 

sporenelementen en vitamine aan het lichaam onttrokken. Belang-

https://www.duivenhouden.com/author/admin/
https://www.duivenhouden.com/spelen/rui-vertragen/
https://www.duivenhouden.com/houden/duiven-houden/
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rijk is dan ook dat we het beste voer geven wat er te koop is.  Een 

goed voer tijdens de rui hoort  gevarieerde vetrijke zaden te bevatten 

en vooral eiwit. Bezuinig hier niet op want een goed voer helpt je  

duiven makkelijker door de rui heen te komen. 

Extra producten, zonde van je geld 

Behalve het beste voer te geven hoef je verder niets te doen. Alles 

wat je extra geeft zal niet bijdragen aan het verloop van de rui. Een 

goed voer is het enige wat nodig is en de rest is geldverspilling. Je 

kunt dan ook beter vijf euro meer uitgeven voor een goede kwaliteit 

voer dan tien euro voor allerlei middelen die het ruien moeten ver-

gemakkelijken. Wat je wel kunt doen om de rui goed te laten begin-

nen is begin Juli je duiven een week lang een zuiveringsmengeling 

te verstrekken en om je gemoedsrust tevreden te stellen. Vervol-

gens te beginnen met een goede rui mengeling. De veren zullen dan 

heel snel door het hok stuiven. Maar is het nodig, nee. 

Rui vertragen 

Ziekte vertraagt de rui. Worden je duiven ziek tijdens het ruien, zul-

len ze een flinke vertraging in het ruien kunnen oplopen. Waardoor 

ze tot December hun rui kunnen uitstellen. Het kan zelfs zo erg zijn 

dat ze hun laatste pennen niet stoten en dit pas in Mei het jaar erop 

doen. 

Kunstmatig bijlichten na de langste dag van het jaar vertraagt de rui. 

Grootste voordeel is dat je tijdens het mooie weer een paar weken 

langer kan genieten van vliegende duiven. Nadeel is dat de rui tot 

zeker half November zal duren. 

Zolang er gekweekt wordt zal de rui worden vertraagd. Het kweken 

en ruien zorgt ervoor dat het natuurlijke afweersysteem van je dui-

ven erg zwak wordt. Waardoor het risico op infecties etc toeneemt. 

Rui bespoedigen is eigenlijk onzin 
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We kunnen de rui niet voorkomen maar wel iets bespoedigen of ver-

tragen. Stel dat je op tijd stopt met kweken en je duiven zijn super 

gezond.  Zal het volledige ruiproces altijd tussen de 160 en 170 da-

gen duren.  De rui sneller laten verlopen als 160 dagen is niet  mo-

gelijk maar de rui vertragen is wel mogelijk. 

 

Enige uitzondering is dat jongen geboren in April of Mei iets sneller 

ruien als jongen die eerder in het jaar worden geboren. 

Daarnaast  bespoedigd eiwit de rui soms tot tien dagen sneller als 

duiven die te weinig eiwitten krijgen. Maar wanneer je niet bezui-

nigd op een goede kwaliteit  voer. Hoef je hier verder geen zorgen 

over te maken.  

https://www.duivenhouden.com/voer/voer-is-vergif/
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DE  SAKSISCHE  WITSTAART. 

De Saksische witstaart behoort tot de reeks van die oude prachtige 

kleurduivenrassen waarin wij de hand van de oude Saksiche fokkers  

herkennen.  In het verleden werd hij in zijn thuisland door bekende 

kleurduivenfokkers zoals Neubert, Hahn, Engmann, Bremer … ge-

fokt.  Ook bij ons vond het ras destijds bij enkele goede fokkers on-

derdak. 

Het is een ras met een krachtig veldduiventype dat voorkomt in tal 

van kleurslagen.  Zij zijn altijd voorzien van een krachtige en voille 

voetbevedering en zijn steeds gladkoppig. Echter moet opgelet wor-

den dat de voetbevedering naar voor toe goed afgerond is. 

Aan kleurslagen is het ras zeer rijk.  De roden en gelen hebben 

steeds oranjekleurige tot gele ogen, terwijl de zwarten, blauwen, 

blauwzilveren en koperkleurigen donkere ogen hebben moeten.  

Zonder vleugelbanden en schubbing vindt men ze in rood, geel, 

blauw en blauwzilver.  Witbanden en witgeschubten vindt men in 

zwart, blauw en  blauwzilver.  Witgeschubten en koperkleurigen 

kan men met of zonder vinktekening tentoonstellen. 

Het cruciale punt bij de Saksische witstaart zijn de 12 witte staart-

pennen en de gekleurde kiel.  Bij de keuring is men zo streng op de 

zuivere staartaftekening, dat zelfs witte veertjes rond de aars als gro-

ve fout wordt aangerekend.  Vanzelfsprekend is schilf of een afwij-

kende kleur in de kiel een zware tekortkoming. 
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Saksische witstaart blauw witgeschubt. 

Ook de buikkleur moet aan zeer hoge eisen voldoen.  Zij moet van 

dezelfde intensiteit zijn als de kleur op de andere lichaamsdelen.  

Zoals bij alle kleurduiven is de lakkleur bij deze duiven van groot 

belang.  Doffe en matte kleuren zijn uit den boze.  De sniptekening 

moet peervormig zijn: smal aan de snavelbasis en weinig verbre-

dend tussen de ogen.  Merkwaardig is dat bij witbanden de banden 

elkaar op de rug niet raken maar onder en boven dezelfde afstand 

bewaren. 
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Koperkleurige Saksische witstaart. 

Gewenst zijn ook gelijkmatige, brede en langgerekte vleugelbanden 

en een scherpe driehoekige schubbing.  Logischerwijze verhoogt 

een vinktekening bij bijvoorbeeld de zwart-witgeschubde dieren 

hun tentoonstellingswaarde.  Een speciale vermelding verdient de 

koperkleurige witstaart.  Een volkomen zwart glanzend lichaam 

(behalve de witte staart en de snip) met een koperkleurig geschubt 

vleugelschild.  De slagpennen zijn al dan niet voorzien van een ko-

perkleurige vinktekening.  Een lust voor het oog als je het mij 

vraagt. 
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Witstaarten rond 1900.  Schilderij van J. Scheurer. 

Het spreekt vanzelf dat het volle en prachtige voetstuk van deze dui-

ven de nodige verzorging vereist.  Afgebroken vervuilde voetbeve-

dering in de tentoonstellingskooien geeft een zeer slordige indruk.  

Niettegenstaande hun volle voetbevedering kun je deze duiven hou-

den in vrije uitvlucht. De fokker moet er alleen op letten dat hij, na 

de rui en tijdens het tentoonstellingsseizoen zijn dieren bij nat weer 

niet laat uitvliegen.  In de fok zijn het betrouwbare dieren en zij be-

hoeven geen speciale oplettendheid in verband met hun gezondheid.  

En een ervaren fokker kan deze, van natuur schuwe dieren, ook 

handtam maken. 

 

M. Punie. 
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