Clubblad van

sept. – okt. 2015.

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

VRAAGPROGRAMMA
SIERDUIVENSHOW
VRIJDAG 6 T/M ZONDAG 8 november 2015
Vormduiven
Kroppers
Wratduiven
Kipduiven
Trommelduiven
Kleurduiven
Meeuwduiven
Structuurduiven
Hoogvliegers & Tuimelaars
UITGIFTEKANTOOR
3510 KERMT
P 508051

vrijdag 25 sept. 2015 om 20.00uur
Dagorde:

- welkomstwoord van de voorzitter;
- eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie;
- rondvraag;
- tentoonstelling;
- erfelijksleer (vervolg);
- 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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Beste soulmate,
Hallo sierduivenvriend,
Namens onze club K.M. De Rasduif heb ik het genoegen u wederom
uit te nodigen op onze zesde officiële sierduivententoonstelling met
internationaal karakter, dewelke dit jaar zal plaatsgrijpen weliswaar
over 3 dagen , te weten 6-7 en 8 november. Het vraagprogramma is
in bijlage gevoegd.
Naar gewoonte willen we jullie als inzenders ontvangen in ons mooi
ontmoetingscentrum (OC) in de Kastanjestaat 7 te Houthalen-Oost.
We trachten weerom uw ‘aller heiligen’ een prima onderkomen te
verschaffen tijdens de ‘vier’ dagen dat ze bij ons gaan verblijven.
De eerdere deelnemers konden reeds ervaren dat de opmerkelijke
inzet van onze leden en medewerkers in het verleden reeds de nodige
waarborgen dienaangaande boden.
Uw participatie door inschrijving sterkt ons weeral in ons opzet er
door jullie toedoen een kleurrijk en hoogstaand sportief spektakel
van te maken.

ve ‘boost’ bezorgen om mee naar de wimpel te dingen ! Natuurlijk
blijft ook het traditioneel interclubkampioenschap met onze zusterverenigingen de Luxeduif en de Prachtduif van kracht ! En ook zullen onze leden weeral persoonlijk de mooie prijzenkast aanvullen.
Bij deze wens ik ook reeds de reeds toegezegde keurmeesters vanuit
alle regio’s ( + 15) uit zowel binnen- als buitenland reeds bij voorbaat te danken.
Vrienden, deze (voor ons) mega organisatie vergt natuurlijk veel
hulp en ik doe vandaag nog een oproep aan bereidwillige medewerkers. Jullie verstaan dat deze T.T. roept om bereidwillige reikende
handen voor zowel logistieke taken als voor de ondersteuning van
ons centraal secretariaat !
Je kan je steeds melden bij onze secretaris Marcel of mezelf.
Al least zou ik je willen vragen om al deze redenen samen tijdig
( attentie: vervroegde inschrijvingsdatum ) te willen inschrijven
aub !!
See you soon ! Eendracht maakt macht !
Namens het ‘rasduifgezinden-team.
Yvan

Onze bijzondere dank gaat vandaag ook al uit naar de volgende
clubs, die hun samenwerking hebben toegezegd:
De Brünnerkropper Club
‘Ouwe getrouwe’, de Belgische Modeneser Club
De American Kingclub
De Koninklijke Kroppersclub Gent
Veel loyaliteit van deze clubs dus, die, naar we hopen, u een positie— 3 —
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INTERNATIONALE BRUNNERKROPPER SHOW 2015
HOUTHALEN

Elke Europese Brünnerkropperliefhebber kijkt reikhalzend uit naar
deze eerste internationale Brünnerkroppershow op Belgische bodem.
Het kan niet anders of deze tentoonstelling moet een succes worden! Topfokkers uit België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland en zelfs Fuerte Ventura hebben reeds hun deelname bevestigd!
Het organisatiecomité bestaande uit zowel de Belgische alsook de
Nederlandse, Franse en Engelse speciaalclub heeft alles in het werk
gesteld om een fantastische prijzentafel bijeen te krijgen waardoor
de Olympische gedachte 'enkel meedoen om de eer' misschien toch
wat laag gegrepen is!
In totaliteit verwachten wij zo'n 600 Brünnerkroppers in alle mogelijke variëteiten en kleuren!
Ons organisatieteam heeft ook speciale aandacht voor de sterke
band tussen de liefhebbers en organiseert op zaterdagavond 7 november een fokkersavond in het vakantiecentrum De Bosberg.
Vooraf inschrijven in noodzakelijk!
Het spreekt voor zich dat zo'n organisatie niet haalbaar is zonder
het sterke team van 'De Rasduif' dat ook alles in het werk zal stellen om de organisatie, de kooiopstelling, de catalogus en tal van
andere zaken voor deze gelegenheid op een internationaal peil te
realiseren!
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid met of zonder enkele prachtige Brünnerkroppertjes!
Gregor Mathieu
Voorzitter “Brünner Club Belgium”
Bestuurslid “Brünner Kröpfer Europaclub”
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LANDELIJKE TENTOONSTELLING DUIVEN 2015
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE RASDUIF.
1. De tentoonstelling wordt ingericht volgens de regels van het algemeen tentoonstellingsreglement en de voorschriften van het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.,
waaraan de exposant zich door zijn inschrijving automatisch onderwerpt. Het tentoonstellingsreglement ligt ter inzage op het secretariaat.
2. De tentoonstelling staat open voor alle leden waarvan het Landelijk Verbond aangesloten is bij de Europese Entente. De dieren
moeten voorzien zijn van een officiële ring overhandigd door hun
Landelijk Verbond. De Belgische exposanten moeten in het bezit
zijn van een fokkerskaart waarvan het nummer dient vermeld te
worden op het inschrijvingsblad.
3. De inschrijvingen dienen uiterlijk op donderdag 15 oktober
2015 toe te komen bij Neven Yves, Ekkerputstraat 56, 3520 Zonhoven. Tel.: 011/82.13.42; e-mail neven.yves@gmail.com.
De inschrijvingsgelden dienen tegelijkertijd gestort te worden op
rekening nr. BE74-9794-2805-1507 van “De Rasduif” p.a. Punie
Marcel, Pollenusstraat 5, 3510 Kermt-Hasselt.
4. De tentoonstelling gaat door in het ontmoetingscentrum “Het
Park” van Houthalen-Oost, Kastanjestraat 7, 3530 Houthalen.
5. Inrichtend comité:
Voorzitter van De rasduif: Yvan Kielich ;
Tentoonstellingsvoorzitter: Frans Bergmans ;
Secretaris-penningmeester: Punie Marcel ;
Tentoonstellingscoördinator: Neven Yves ;
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Alle bestuursleden en leden van De Rasduif.
Provinciale afgevaardigde: Jean Dupont.
6. Tentoonstellingsprogramma:
Inkooien: donderdag 5 november 2015 van 17 h.00 tot 22 h ;
Keuring: vrijdag 6 november 2015 van 08 h.00 tot 13 h.00 ;
Openingsuren: vrijdag 6 nov. vanaf 16 h tot 22 h
zaterdag 7 nov. 2014 van 10 h tot 17 h
zondag 8 nov. van 10 h tot 14 h.
Uitkorving: zondag 8 november om 14 h na de korte
prijsuitreiking
7. Volgende diergroep wordt toegelaten: gedomesticeerde duiven.
De duiven dienen ingeschreven te worden als volgt: per ras, per
kleur en in de volgende volgorde: man oud (M-O), vrouw oud
(V-O), man jong (M-J) en vrouw jong (V-J).
8. Op de tentoonstelling van De Rasduif zelf zullen dit jaar geen
brünnerkroppers kunnen ingeschreven worden. Fokkers die
willen tentoonstellen met brünners kunnen dezen inschrijven op
de Internationale Brünnertentoonstelling. Deze tentoonstelling
zal op hetzelfde tijdstip plaatsgrijpen in het O.C. van Houthalen
-Oost. Vraagprogramma voor deze internationale tentoonstelling is te verkrijgen bij Dhr. Jef Van Camp, Duffelse Steenweg
57, 2547 Lint. 03/4557308. De inschrijvingslijsten van de brünners moeten toekomen op het secretariaat van de brünnerclub.
9. De Belgische brünnerclub richt op zaterdag 7 november een fokkersavond in op De Bosberg, Kelchterhoef. Liefhebbers die willen
deelnemen aan deze avond kunnen zich wenden tot de secretaris van
de brünnerclub: dhr. Jef Van Camp of de voorzitter Gregor Mathieu,
Benedenstraat 90, 9520 Bavegem. 0493/171111

derlijk gekeurd worden. De ringnummers dienen op het inschrijvingsblad vermeld te worden.
11. Het diergeneeskundig toezicht wordt gedaan door dhr. Timmers
en indien van toepassing door een aangestelde van de diergeneeskundige keurkring waartoe Houthalen behoort. Zieke dieren zullen
ten strengste geweigerd worden.
Volgens de bepalingen van het B.S. van 11 februari 1995, gepubliceerd op 28 november 1995, houdende maatregelen betreffende de
aviaire influenza en de ziekte van Newcastle dienen de tentoonstellers een reglementair attest (kopie) voor te leggen dat hun dieren
ingeënt zijn met de toegelaten vaccins.
12. Volgende keurmeesters zijn gevraagd:
Lauwers, Spaepen, Bruyndonkx, Campo, Lawaree, Van Drogenbroek, Punie, Crommen, Paridaen, Smeyers, Ernsthausen, Rose. Het
keurmeestercorps kan aangevuld of verminderd worden, dit naargelang het aantal inschrijvingen.
Tijdens de keuring is voor iedereen de toegang tot de tentoonstelling
verboden, met uitzondering van de commissarissen en de afgevaardigde van het Provinciaal Verbond van neerhofdieren van Limburg.
13. De keuring geschiedt volgens het stelsel:
- 97 punten: excellent dier (8 punten) ;
- 96 punten: prima dier (7 punten) ;
- 95 punten: zeer goed dier (6 punten) ;
- 94 punten: zeer goed dier (5 punten) ;
- 93 punten: zeer goed dier (4 punten) ;
- 92 punten: goed dier (3 punten) ;
- 91 punten: vrij goed dier (2 punten) ;
- 90 punten: voldoende dier (1 punt).

10. Inschrijvingen gebeuren afzonderlijk per dier en ze zullen afzon-

14. Het inschrijvingsgeld per dier bedraagt 3,00 €. De prijs van de
verplichte palmares bedraagt uitzonderlijk dit jaar 7,00 € (één per
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gezin). De toegang is gratis.
15. De dieren kunnen te koop gesteld worden mits aanduiding van
de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren
via het secretariaat. De verkoper betaalt 10 % op de verkoopprijs
aan de inrichters. De verkoop begint één uur na de officiële opening
(17 h).
16. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade wegens diefstal, verlies of ziekte. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de ganse duur van
de tentoonstelling (opbouw, inkorving, bezoek, prijsuitdeling, uitkorving en afbraak). De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. In voorkomend geval zullen de kosten van de aangerichte
schade op de betrokkenen verhaald worden. Er is een nachtwacht
voorzien.
17. Bij gelijkheid van punten wordt het klassement opgemaakt in
volgende volgorde: vrouwelijk voor mannelijk, jong voor oud. Is de
stand dan nog gelijk dan zal het lot beslissen.
18. De inrichters zorgen voor drank en voedsel voor de dieren.
19.Het is de deelnemers en bezoekers verboden kooien te openen
tenzij in bijzijn van een clublid of commissaris.
20. Vervanging van dieren is toegelaten mits hetzelfde ras, dezelfde
kleur en tekening, hetzelfde geslacht en oud door oud en jong door
jong.

22. Door zijn/haar inschrijving bevestigt de deelnemer bovengenoemd reglement te kennen en er zich naar te gedragen.
Y. Kielich. F. Bergmans.
Prov. secretaris Y. Neven
Provinciale coördinator: Y. Kielich
PRIJZEN.
1. Per duivengroep zal een prijs van 10 € gegeven worden voor het
beste dier en 5 € voor het tweede beste dier. Voorwaarden: minstens 15 dieren aanwezig van twee liefhebbers.
2. Iedere keurmeester zal 50 € aan prijzengeld te verdelen krijgen
als volgt: 2 x 10 en 6 x 5 €. Drie geldprijzen mag de keurmeester
schenken aan verdienstelijke duiven. Dit zijn bijvoorbeeld zeldzame rassen of zeldzame kleurslagen. Hierdoor worden liefhebbers
beloond die weliswaar niet de hoogste predicaten halen, maar idealisten die met zulke dieren durven tentoonstellen.
3. Prijzen Versele-Laga. De firma Versele-Laga schenkt een zak
duivenvoer voor het beste dier per duivengroep. Er moeten minstens 15 dieren van twee liefhebbers aanwezig zijn. Bovendien bekomt het beste dier van de show nog eens een zak voer van dezelfde
firma.

21. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement worden onderzocht door het inrichtend comité al dan niet in samenwerking met
de provinciale afgevaardigde.

4. Speciale geldprijzen zullen gegeven worden aan drie winnende
liefhebbers die meedoen aan de tentoonstellingen van de drie in de
titel vermelde clubs. De liefhebber kan meedoen met zoveel rassen
als hij wil en dit zonder aanduiding. Op iedere tentoonstelling
wordt het resultaat van zijn 5 beste dieren in ieder ras in aanmerking genomen. De enige voorwaarde is dat hij op alle drie de ten-
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toonstellingen exposeert met dezelfde rassen. Bijvoorbeeld exposeert hij in Houthalen en Turnhout met kings en brünners en in Mechelen met kings en modenas dan komen alleen de kings in aanmerking en niet de modenas en brunners. In de veronderstelling dat hij
op alle drie de tentoonstellingen met kings en brünners exposeert, en
haalt hij met de kings 92 punten en met zijn brünners 88 punten,
dan dingen zijn kings mee voor een van de drie prijzen en niet zijn
brünners. Bij gelijkheid van punten gelden volgende voorrangsregels: meeste 97, meeste 96, meeste 95, meeste 94, minste kleurslagen. Indien er dan nog gelijkheid is, zal het lot beslissen. De prijzen worden gegeven onder de vorm van aankoopbonnen.

5. De Rasduif schenkt aan iedere deelnemende specialclub 50 € vrij
aan te wenden door de club. Voorwaarde: er moeten minstens 50
dieren van de specialclub ingeschreven zijn en hun inschrijvingsgeldgeld betaald hebben.
— 11 —

6. Prijzen van de liefhebbers.
a. Prijzen van Yvan Kielich, clubvoorzitter.
- 20 € voor de beste duif van de show ;
- 15 € voor de tweede beste duif van de show ;
- 10 € voor de derde beste duif van de show.
b. Prijzen Rik Leeten, erevoorzitter.
- 10 € voor de beste Gentse kropper dominikaan ;
- 10 € voor de beste brünner wit ;
- 10 € voor de beste brünner blauw ;
- 10 € voor de beste Duitse modena gazzi.
c. Prijzen Yves neven, tentoonstellingscoördinator.
- 10 € voor de beste krulduif ;
- 10 € voor de beste mannelijke king jong ;
- 10 € voor de beste king vrouwelijk jong ;
- 10 € voor de beste duif in de zeldzame rassen.
d. Prijzen Marcel Punie, clubsecretaris.
- 10 € voor de beste lahore ;
- 10 € voor de beste Duitse modena schietti ;
- 10 € voor de beste basra wamduif ;
- 10 € voor de beste Duitse schoonheidspostduif.
e. Prijzen Frans Bergmans, tentoonstellingsverantwoordelijke.
- 10 € voor de beste cauchois ;
- 10 € voor de beste Belgische tentoonstellingsreisduif ;
- 10 € voor de beste mondain ;
- 10 € voor de beste Belgische tuimelaar.
f. Prijzen Jan Aerts, bestuurslid.
- 10 € voor de beste kaalbenig kleurduif ;
- 10 € voor de beste vedervoetige kleurduif ;
- 10 € voor de beste brünner in de bonte tekening ;
- 10 € voor de beste Smalkaldiche moorkop ;
- 10 € voor de beste Limburgse kraagduif.
g. Prijzen Jozef Croes, clublid.
- 10 € voor de beste Beierse kropper ;
- 10 € voor de beste vedervoetige eksterkropper ;
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- 10 € voor de beste eenkleurige Gentse kropper ;
- 10 € voor de beste raadsheer ;
- 10 € voor de beste moderne pauwstaart.
h. Prijzen Camille Paul, clublid.
- 10 € voor de beste ronsenaar ;
- 10 € voor de beste Chinese duif ;
- 10 € voor de beste niet kortsnavelige meeuw.
i. Prijzen wijlen Gustave Kielich.
- 10 € voor de beste kortsnavelig tuimelaar ;
- 10 € voor de beste buitenlandse, niet kortsnavelige tuimelaar ;
- 10 € voor de beste kortsnavelige meeuw.

2e voorzitter : VAN DROOGENBROECK Lars – Opgeëistenstraat
48 – 9470 DENDERLEEUW - 0477/48 20 71
Secretaris : KERKHOFS Luc - Maastrichtersteenweg 234 - 3770
VROENHOVEN -  012/45.50.75
email : kerkhofs.honinx@gmail.com
8. De Deutsche Modeneser Club België brengt haar clubshow
onder bij de tentoonstelling van De Rasduif en geeft prijzen voor de
volgende tekeningvariëteiten:

7. De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende geldprijzen
voor haar leden die in orde zijn met het lidgeld op het moment van
de wedstrijd.
€ 5,00 voor iedere meeuwduif met 97 punten;
€ 2,50 voor iedere meeuwduif met 96 punten.
Deze prijzen worden uitbetaald op de eerstvolgende algemene vergadering, waarop onze leden worden uitgenodigd.
Wordt lid van onze speciaalclub en ontvang jaarlijks ons prachtig
meeuwenbulletin
(i.s.m de meeuwduivenclub Nederland)
U kan lid worden door € 10,00 over te schrijven op
IBAN rekeningnummer: BE46 8270 8225 0336 BIC: ETHIBEBB
Voorzitter : HASSELMAN Free - Koning Boudewijnlaan 2 - 9170
SINT-PAUWELS – 03/779.91.92
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Beste Gazzi ;
Beste Schietti ;
Beste Magnani .
Uitreiking op de clubdag.
Eerst secretaris: Bjorn Engels; Massemstesteenweg 208
9230 Massemen. Tel.: 0497384657
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9. De Koninklijk Kroppersclub Gent brengt haar show onder bij De
Rasduif.

Prijzen alleen te winnen door leden die correct zijn met lidgeld van
2015

KONINKLIJKE KROPPERSCLUB
GENT

10. De Vlaamse American Kingclub brengt eveneens haar clubshow onder bij De Rasduif.

Speciaalclub voor alle kropperrassen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

met als hoofdras de Gentse kropper
PRIJZENSCHEMA CLUBSHOW 2015
sec: Hans Brouwers
E-mail: hans-riny@skynet.be
clubrekening: Iban: 4769 0718 8148 t.n.v Koninklijke kroppersclub Gent. Bic: kredbebb.
Prijs 1: Voor de Beste Gentse kropper € 15,00
Prijs 2: Voor de Beste Groot kropper Man of Vrouw € 10, 00
Voor de Beste op 1 na Man of Vrouw € 8,00
Prijs 3: Voor de Beste Middelgrote kropper. Man of Vrouw € 10,00
Voor de Beste op 1 na Man of Vrouw € 8,00
Prijs 4: Voor de Beste Dwergkropper. Man of Vrouw oud € 10,00
Voor de Beste op 1 na Man of Vrouw € 8,00

De fokkersboeken (voor de leden van
De Rasduif) zijn af te halen bij de
secretaris na een voorafgaand seintje.
De niet afgehaalde fokkersboeken
worden door de secretaris meegebracht
naar de vergadering in september.
Marcel.

Voor alle prijzen geldt minimum predikaat van 95 punten.
Voor winnaar van prijs 1 vervalt prijs 2
Deze worden dan toegekend aan de 2e de Beste.
Jong gaat voor Oud
Vrouw gaat voor op Man
De aangestelde keurmeesters bepalen de prijzen
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TENTOONSTELLEN MET KROPPERS.
"JONG GELEERD IS OUD GEDAAN !''
Er is geen enkel duivenras ter wereld, waar dit spreekwoord zo goed
tot uiting komt.
De africhting van een jonge kropper, ongeacht het ras, za1 u veel
voldoening geven en dit gedurende de levensduur van de vogel.
Ongetrainde kroppers laten nooit hun echte kwaliteiten zien. Hierdoor verliezen soms prima vogels predikaatpunten.
Men moet beginnen vanaf het ogenblik dat de jongen zelfstandig
zijn. Niet in een trainingskooi, maar in een ruime volière voorzien
van een brede plank, waarop ze rustig kunnen paraderen. het komt
er vooral op aan dat de jonge duiven zich rustig kunnen ontwikkelen. Na enkele weken van geduld leert men ook het karakter van het
individu kennen. De jonge kroppers gaan maar best in de trainingskooi vanaf de 4e maand, beginnen met 1 dag per week. Het is maar
na de rui, dat de eigenlijke training een aanvang neemt goed getrainde kroppers kunnen maar eerst geshowd worden, 2 maand na de rui,
m.a.w. wil men inschrijven voor een tentoonstelling in sept/okt, dan
moet men reeds fokken vanaf januari. Getrainde duiven, zijn duiven
die luisteren naar hun verzorger. Men kan zijn kroppers imiteren
met het. bekende roepende geluid. het zal niet lang duren, of ze zullen reageren en reeds ba1lon tonen. geef ze dan een snoepje en blijf
steeds kalm, verlies nooit uw geduld. Veel hangt al1es af van de
liefhebber ze1f. Een goed afgerichte vogel is een lust voor het. oog.
Spijtig genoeg staan er nog veel niet getrainde kroppers 1n de tentoonstellingskooien. !!
Maar ja het lukt altijd niet, met stugge en schuwe dieren.

DE BRUNNER KROPPER
In de talrijke rassen die we regelmatig aantreffen op de tentoonstellingen, neemt die Brünner kropper ongetwijfeld een vooraanstaande
plaats in.
Dit, vogeltje, het kleinste onder de kropperrassen, is zijn populariteit
ten volle waard. Typisch is zijn gestalte, pittig in zijn uitdrukking,
vitaal in zijn bewegingen kan en moet ieder liefhebber hiervan de
indruk ondergaan. Uiterst kalm en vertrouwelijk tegenover zijn
meester, uitstekende broed- en voetsterduif, met zeer weinig te vrede en steeds in actie, is het een aangenaam ras, zelfs voor de beginneling.
Aanwezig in verschillende kleurslagen hieruit kan de beginnende
liefhebber naar hartenlust een keuze maken. Bij de beoordeling
speelt het type de bijzonderste rol.
Als fouten worden aanzien: plompe en te korte figuur, brede rug, x
en o benen, rood gekleurde oogranden, roestige banden, bevederde
loopbenen en tenen, te korte hals, overblazen of scheef geblazen
ballon, te brede vleugels, overmatige brede of lange staart, zwarte
snavel bij de witte, rode, gele en isabellen, evenals lichte snavel bij
zwarte en blauwe, geheel witte rug bij de blauwen.
Een goede raad: neem niet te veel kleurlagen, houdt de Brünners
afzonderlijk, breng loopplanken aan in de volière. Voeder matig
evenwel geen uithongering-systeem. Wees kalm met de dieren en
spreek ze regelmatig toe, train ze voor de tentoonstelling. Selecteer
streng, want in dit zo populair ras hebben de beste slecht kans van
slagen.
Succes.
Frans

Veel succes.
Frans
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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
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be

stamnr.032

Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

K.M. DE RASDUIF
===================
Gesticht in 1949
65ste JAARGANG
NR. 4 2015

Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com
Provinciale secretaris.
Raadslid:
Rik Leeten
Geraard Mercatorlaan 40
3500 Hasselt
Tel: 011/ 222326
Mail: rik.leeten@skynet.be
Provinciale coördinator.

SEPT.– OKT;
==========

TWEEMAANDELIJKS
TIJDSCHRIFT

Raadslid:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel: 011/ 793841

Redactie:
Frans Bergmans
Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
Tel.: 011-728274 E-mail: fr.bergmans@telenet.be
Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór 25 oktober.
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Secretariaat De Rasduif:
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
Rek. BE74 979-4280515-07

