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Algemene 

ledenvergadering. 
 

                       Beste sportvrienden, 

  

 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze    

   

        ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 
   

 Deze zal doorgaan in “DE KWINT” 

 Heuvenstraat 9  Zonhoven ( centrum van Zonhoven) 

 

  vrijdag  29 januari 2016 om 20.00uur 
 

Dagorde:    - welkomstwoord van de voorzitter;  

  - eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie; 

  - rondvraag; 

  - verkiezing nieuwe bestuursleden; 

  - bespreking tentoonstelling 2015 en aandacht voor de 

     tentoonstelling 2016; 

  - nababbel.         

Beste vrienden, zonder voldoende bestuursleden functioneert een 

vereniging niet.  Dus is onze club op zoek naar nieuwe bestuursle-

den.  Clubleden die zich geroepen voelen om bestuursfunctie waar 

te nemen kunnen zich opgeven bij onze voorzitter of secretaris.  

Men kan ook zijn kandidatuur mondeling bekend maken op de ver-

gadering zelf.  Aarzel dus niet beste vrienden en steun uw club door 

u kandidaat te stellen ! 
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Woordje van de 

 voorzitter 
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Beste clubbers en sympathisanten, 

 

Het voorbije jaar 2015 heeft ons veel vreugde, maar anderzijds ook 

veel verdriet gebracht !  

Ik schreef eerder ooit dat onze wereld heel klein is geworden, het-

geen wordt geïllustreerd door de massale vluchtelingeninstroom 

der vreemdelingen richting Europa. Een vluchtige blik op de we-

reldkaart zal aantonen dat er die mensen vanuit alle windrichtingen 

naar België zijn gekomen. Kosovo en Rusland lijken nog net niet 

de andere kant van de wereld, maar Afghanistan, Angola, Congo, 

Iran, Senegal en Syrië, zijn landen die in mijn jeugdjaren als, heel 

ver weg, beschouwd werden. 

Nu lopen deze mensen in onze straten en vragen onze gemeenschap 

te delen. Niet als bezoekers maar wel als medeburger. Wellicht wat 

vreemd voor ons, maar heel zeker ook vreemd voor hen, ja, zelfs af 

en toe beangstigend voor beiden.  

Op hun rug dragen zij een onzichtbare maar voor hen wel voelbare 

rugzak mee. Een rugzak gevuld met positieve maar ook negatieve 

ervaringen, vanuit hun thuisland tot hier in het kleine België. 

Moest elk van hen ons vertellen wat zij hebben meegemaakt, dan 

zouden wij met al deze verhalen, boeken kunnen vullen en zou het 

lezen ervan, ons een inzicht kunnen geven van de wijze waarop on-

                —   4   —  

ze wereld vandaag leeft. Vandaag ben je nog een ingenieur of infor-

maticus in Afghanistan of India en één dag later ontvlucht je je va-

derland om te overleven, berooid van hebben en houden, op zoek 

naar een legaal papier, brood en onderdak naar een hun ten onrechte 

door oplichters voorbehouden beloofde land.   

Laat ons ook even stilstaan met de laffe terroristische aanslagen, die 

spijtig genoeg ons eigen landje rechtstreeks in een toestand van mo-

bilisatie brachten.  Net honderd jaar na W.O. I , -de grote oorlog-, 

dreigt er of woedt er thans een derde !! Hopelijk hoeven we zelf die 

onzichtbare ‘voelbare’ rugzak zelf nooit meer te dragen…  

“L’Union fait la force” ! Bewust haal ik deze kernzin in het Frans 

aan omdat deze waarheid ons ook moet drijven naar solidariteit op-

zichtens Verviers en Parijs enerzijds - en de vluchtelingenstroom 

anderzijds! Ook hier zal de eendracht en samenwerking het funda-

ment zijn willen we enerzijds het terrorisme het hoofd indrukken en 

anderzijds een leefbaar compromis afsluiten met de nieuwe buren!   

 

Maar niettegenstaande:  

“zoals het klokje bij ‘de rasduif ‘tikt, … luidt het morgen , -na 

2015’s  zwanenzang-, …het nieuwe jaar in !”    

Mag ik jullie bij deze dan ook in persoonlijke naam allen persoon-

lijk en natuurlijk ook al uw dierbaren op de walstonen van Strauss 

‘Vienna Philharmonic’ veel voorspoed toewensen in 2016 !! Prosit 

Neujahr ! 

Ten twaalver ure zal op oudejaar het vuurwerk spetteren als klank-

volle bekroning van ons voorbije sportieve jaar en schichten haar  

prachtige kleurrijke lichtbundels op de nieuwe vooruitzichten van 

hetgeen komen gaat in ons volgend seizoen.   

Want vrienden, met dit team en u aller inzet zijn we tot veel in staat. 

Dank zij jullie allen zijn we erin geslaagd onze club op de internati-

onale kaart te plaatsen. Aan allen, merci hiervoor!!!  

“Eendracht maakt macht ” dragen we reeds vanaf onze 

‘hergeboorte’ in 2009 in ons vaandel weet je nog ?  En mannen, het 

heeft ons gebracht waar we thans staan. Onze samenwerking met 



gelijkgezinde clubs heeft ons nooit windeieren gelegd. Denken we 

aan onze samenwerkingsverbanden die we als club hoog in het 

vaandel dragen doorheen ons bestaan, bijvoorbeeld, met de duiven-

clubs van Turnhout, Mechelen, de clubs De Parel Tongeren, de Ster 

Meeuwen, het Limburgs Erf wat het materiële betreft, daarbovenop 

met de manuele hulp die we recentelijk nog kregen van de clubs Al-

ken, Avivaria, Genker Mijnstreek en het Scharrelhoen, en tenslotte 

de sportieve samenwerking ooit gerealiseerd met de speciaalclubs 

zoals Duitse Modeneserclub, de Gentse Kropperclub, de Kleurdui-

venclub, de Smierelclub, de Pauwstaartclub, de Meeuwduiven-

club…  en bij onze laatste tentoonstelling anno 2015 natuurlijk de 

Brünnerkropperclub ! 

Samen met deze laatsten kregen we het voor de afgelopen maand 

klaar van allerheiligen een internationaal feest te maken door een 

prachttentoonstelling aan te bieden. Een ieder van jullie heeft in om 

het even welke hoedanigheid zijn ‘rotsje’ bijgedragen tot het welsla-

gen. Allen, zonder onderscheid,  nogmaals dank !!! 

Samen met jullie wacht ik thans de objectieve commentaren af die 

er zullen gegeven worden op onze mooie organisatie, en inderdaad, 

onze tentoonstelling vormde binnen de sport een lichtpunt voor het 

jaar 2015 en een mikpunt voor 2016 , niet ?  

                      Ook van harte welkom geheten aan onze nieuwe leden 

Patrick Pot en Dennis Bijnens ! 

 

Vrienden, blijft me enkel u allen van ganser harte te danken voor uw 

steun in 2015!!  Jullie begrijpen wel wat ik bedoel hé, en vooral, 

voor 2016 , vrienden , een goede gezondheid en véééél geluk met 

alles en nog wat !!! 

                                                  Yvan 
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EEN  STUKJE  GESCHIEDENIS  VAN  ONZE   

INTERNATIONALE  SHOW  IN  HOUTHALEN. 

 

Toen in 2012 Gregor Mathieu vroeg of het niet mogelijk was om in 

Houthalen een internationale brünnershow te organiseren werd er 

door het bestuur van De Rasduif positief op geantwoord, zij het dan 

ook met de nodige huiver van verschillende bestuursleden.  Het was 

immers een sprong in het onbekende.  Kunnen wij het wel aan ?  

Gaan wij onze spreekwoordelijke broek niet scheuren ?  Waar halen 

wij de kooien ?  Hoe zit het met de financiën ?  Hebben wij genoeg 

volk voor de opbouw ?  Wie zorgt voor het logement en de fokkers-

avond ?  Hoe zit het met de vraagprogramma’s naar het buitenland ? 

enz. enz.  Er werd dan ook dapper vergaderd met de brünnerclub 

gedurende de voorafgaande jaren.  Kortom, het was een drukke en 

vooral enerverende voorbereidingsperiode.  Het bleek achteraf dat 

wij ons toch een beetje teveel zorgen hadden gemaakt.  Het afhalen 

van de kooien verliep vlot in Valmeer en Mechelen. De opbouw en 

afbraak liep als een trein dankzij de hulp van vele handen (Maurice, 

Jos, Henri, Ivan, Yvan, Marnicq, Jef, Gregor, Rik, Benny, Roger, 

Camille, Yves, Frans, Leon, Fons, Renaat, Paul… en nog enkele 

voor mij onbekende helpers). Ik hoop dat ik geen namen vergeten 

ben. De ruimte was immers perfect uitgetekend door Rik.  Hopelijk 

doet hij in 2016 nog hetzelfde.  Zelfs het financiële kluwen werd 

ontrafelt dankzij de boekhoudkunde van Lieve en Jef.  De fokkers-

avond, georganiseerd door Gregor, werd een voltreffer. De perfecte 

cataloog, gemaakt door Yves en Carine , zag het levenslicht na een 

weliswaar moeilijke bevalling. Barkeeper Jan deed goede zaken en 

de tombola van Henri draaide op volle toeren.  Hij slaagde er zelfs 

in om aan de Duitsers tombola’s te slijten.  Wat een koopmansgeest 

toch !  Onze lieve dames zorgden voor een voortreffelijk middag-

maal en de lekkere belegde broodjes.  En al dit gebeuren stond on-

der de kundige supervisie van onze voorzitter Yvan.  In ieder geval, 

wij mogen fier zijn op onze prestatie want zij was af.  Een beetje 

chauvinisme is hier wel op zijn plaats. 
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De kwaliteit van de geshowde dieren was volgens mijn bescheiden 

mening zeer goed.  Een bont palet brünners van uitstekende kwali-

teit was aanwezig.  Niet minder dan tien keurmeesters hadden hun 

handen vol met de keuring van 607 dieren.  De kampioenen stonden 

te pronken op de bühne.  Ook de verkoop van hoogwaardige brü-

nners liep als een trein. Drie van onze leden, Jan, Marnicq en Frans 

wisten mooie resultaten te behalen: alle drie een 96.  Marnicq in 

geel, Frans in zwart en Jan in blauw met zwarte banden.  Vooral de 

Duitsers hadden hun best gedaan.  Zij waren in grote getale opge-

daagd en hadden hun beste dieren meegebracht.  Ja, het zijn nog im-

mer die fanatieke en “grundliche Leute” als het op werk of hobby 

aankomt.  Ik meen ook wel dat de brünner al sinds jaren het meest 

geliefde duifje is in Duitsland. 

 

Onze gewone tentoonstelling mocht ook dit jaar op een goede be-

langstelling terugblikken.  Bij de duiven die ik mocht keuren zat 

heel wat kwaliteit.  De Saksische kroppers toonden zich op hun 

best: een wondermooie gehamerde duivin jong kreeg terecht een 97: 

goede tekening, mooi voetstuk en bovendien zeer elegant blazend.  

Van de isabellen zagen wij slechts een tweetal  vertegenwoordigers.  

Spijtig, want dit zijn toch wel de pareltjes onder de middelgrote 

kroppers.  De vedervoetige eksterkroppers, een prachtig duivenras, 

gooiden eveneens hoge ogen.  De ingewijde weet dat dit een zeer 

moeilijk ras is.  Je hebt vooreerst de mooie tekening, het grote voet-

stuk en het grote blaaswerk.  Geen sinecure om zulke dieren in top-

vorm op de tentoonstelling te brengen.  Alleen al het voetstuk vergt 

een enorme verzorging en oplettendheid.  Een blauwe duivin van 

Mertens bekwam de hoogste onderscheiding.  Bij de Gentse krop-

pers waren er alleen witten aanwezig, hetgeen zeer jammer was.  

Hier ging fokker Minnen met de hoofdprijs aan de haal.  Een mooie 

witte duivin stond te pronken met een 97.  Er waren dit jaar zelfs 

blauwe holletjes aanwezig.  Een duifje van Mebis kreeg een welver-

diende 96.  Bij de Voorburgse schildkroppers behaalde een duifje 

van Engels op één na het hoogste predikaat.  En vergeten wij niet de 
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mooie Beierse kroppers van Yves Neven, een nog jong ras dat reeds 

in goede kwaliteit voorhanden is.  Zeldzame rassen bij ons in België 

zoals de Rijsselse, de Thüringer en de Stellerkropper  maakten ook 

dit jaar in Houthalen hun opwachting. 

 

Van de vormduiven mochten wij heel wat exemplaren begroeten.  

Zoals steeds bracht Paul Mellemans enkele Ronsenaar s van zeer 

goede kwaliteit in de kooien.  Zelfs 4 Romeinen van Jos Martens 

kon men bewonderen. Waar vind je ze nog die Romeinduiven ?  

Ook de carneaux  blijken uit onze streken weg te zijn.  Slechts 4 

exemplaren van Engels uit “de Vlaanders”.  De Cauchois daarente-

gen mogen nog op heel wat populariteit rekenen, getuige de 25 

kwaliteitsvolle dieren.  Slechts een fokker met strassers: Henri Hen-

drikx die met een 96 best tevreden mocht zijn.  De Kingclub was 

met 48 exemplaren goed vertegenwoordigd.  Hier haalde René 

Diels tweemaal 97 !  Een ras dat blijkbaar ook in de lift zit is de 

Basra wammenduif.   Brabants Ludo en Ivan Swerts toonden enkele 

dieren met kwaliteit. 

 

Bij de structuurduiven waren de pauwstaarten ondervertegenwoor-

digd.  Toch wel spijtig dat dit eeuwenoud duivenras niet meer fok-

kers telt.  De fok is weliswaar zwaar maar loont de moeite om een 

goed dier te showen.  Van de raadsheren waren er meer exemplaren.  

Fokker Armand bracht enkele topexemplaren in de kooien.  Niette-

genstaande ons clublid Jef omwille van hoge ouderdom gestopt is, 

waren er toch nog een behoorlijk aantal exemplaren van de kruldui-

ven gemeld.  Hier ging fokker Billen met het beste predicaat aan de 

haal.  De Smalkaldische  moorkoppen, voor mij één van de mooiste 

rassen ter wereld, werden door twee van onze leden in goede kwali-

teit gebracht.  Ook zo een zware fok die uiteindelijk veel voldoe-

ning geeft als men een goed exemplaar weet te fokken.  Verheugend 

is het te moeten vaststellen dat de Chinese duif met 23 exemplaren 

nog steeds goed in de belangstelling staat. 
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Traditiegetrouw heeft de speciaalclub van de Duitse modena’s haar 

show ondergebracht in Houthalen.  Twee Duitse keurmeesters heb-

ben het beste van zichzelf gegeven om de 95 dieren te keuren.  En-

gels Bjorn, Heymans Patrick en Yves Neven mochten fier zijn op 

hun resultaten: ieder een 97. 

 

Bij de meeuwduiven schijnen de oud oosterse meeuwen aan een 

steile opmars bezig.  Een mooi duifje met wondermooie tekening  

en dat bovendien zijn jongen nog zelf groot brengt.  Wat wil je nog 

meer !  Toch zal er nog veel werk aan de winkel zijn om de juiste 

voorhoofdlinie te bekomen: nl. een weinig stop tussen snavelwrat-

ten en voorhoofd. Helaas was een ganse serie figurita’s van Jeff 

Bols afwezig. 

 

De voetbevederde kleurduiven hebben het dit jaar laten afweten op 

onze show.  Spijtig want een fijn verzorgde voetbevederde kleurduif 

is een juweeltje.  Meestal fokproducten van de oude Saksische 

meesters.  De kaalbenige kleurduiven waren er wel.  Enkele goede 

vinkduiven, Deense svabers, Nürenberger leeuweriken en schilddui-

ven.  

 

Ten slotte komen wij bij de tuimelaars.  Zij waren deze keer niet in 

grote getale vertegenwoordigd.  De serie Belgische tuimelaars van 

Jurez Louis was afwezig gemeld.  Gelukkig had René Diels zijn 

mooie Nederlandse helmduiven ingeschreven.  Ook de Rijnlandse 

ringslagers van Guido Campo, en de mooie Engelse nonduiven van 

René De Herdt konden bekoren.  Voor de eerste maal werden Duit-

se showtipplers getoond in Houthalen.  Jos showde zoals steeds ook 

zijn mooi getekende shriratuimelaars.  De mokeeduiven van René 

hadden m.i. wel iets hogere predikaten verdiend, maar de keurmees-

ter beslist in eer en geweten ! 

         M. Punie 
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In het volgende boekje volledige bespreking over de Brünner show 

door Marnicq Demeur.  

================================================ 

               Subliem !!! 

De eerste contactvergadering was in 2013 met de Brûnner kropper 

club. De eerste stenen werden gelegd. Met een klein hartje werd 

door  De Rasduif  het akkoord gegeven om de internationale Brü-

nner show onder te brengen op  onze tentoonstelling. 

 

Het was een echte uitdaging, om 607 Brünners een goede ontvangst 

en behandeling te geven. Ze kwamen uit verschillende windstreken: 

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en natuurlijk onze Belgi-

sche Brünner vrienden. 

 

Het was een onverhoopt succes, zowel de ontvangst, huisvesting, 

fokkersavond als de samenhang met al de Brünner vrienden. 

Iedereen was vol lof over alles wat de vrienden samen met het be-

stuur van De Rasduif  en de Brünner club verwezenlijkt hadden. 

 

Nu met de nodige ervaring  durven wij met de hand op het hart stel-

len dat wij in de toekomst deze uitdaging aankunnen. 

Zoals  onze voorzitter zegt samen staan wij sterk, eendracht maakt 

macht. 

 

Aan iedereen een dikke proficiat!     

                                                                                          Frans 

                                         Enkele toppers! 

 

 



Beste Leden en Brunnervrienden 

 

De Internationale Brunnershow te Houthalen: enkele jaren over ge-

praat, veel voorbereiding en … één vingerknip en het is alweer 

voorbij. 

Een groot succes was het zeker en vast, 607 Brunners aanwezig, 54 

inzenders verdeeld over zes landen, en dit in ons klein Belgenlandje, 

Duitsland terzijde gelaten: wie doet ons dit na?  

Maar ere wie ere toekomt, zonder de sterke schouders van onze 

voorzitter Gregor Mathieu  met al zijn connecties en het vele werk 

had dit niet mogelijk geweest. Ook moeten we het bestuur van De 

Rasduif niet vergeten want zonder hun medewerking en hun ijver 

was het ook niet zo vanzelfsprekend geweest. Tevens kregen we een 

compliment voor de rijk gespijsde prijzentafel. 

En hiervoor danken we natuurlijk ook de schenkers, want zonder 

hen ook niet dit succes.  

Het zeer gezellige avondfeest was tevens de kers op de taart, alles 

was TOP, TOP, TOP. 

 

Jef Van Camp  

Sectetaris BCB 
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Aminozuren (deel 1) 

 
Het lichaam is opgebouwd en functioneert op koolhydraten, vetten, 

eiwitten en water. Allen hebben een functie en allen zijn eigenlijk 

onmisbaar. Toch zijn het zeker de eiwitten die in de opbouw en het 

herstel van het gestel de voornaamste positie innemen. En achter dit 

gegeven zitten eigenlijk de aminozuren verscholen. Want eiwitten 

zijn eigenlijk opgebouwd uit aminozuren. Eiwitten zijn als het ware 

een aaneenschakeling van aminozuren. Voor de scheikundige onder 

jullie is het eigenlijk wel merkwaardig dat alle aminozuren een ge-

meenschappelijke structuur hebben waarbij enkel de restgroep het 

onderlijk verschil maakt. 

COO- 

/ 

H3N+---C---H 

/ 

R 

Eiwitten vormen dus een lange keten van aaneengeschakelde ami-

nozuren. Het is eigenlijk zo dat de unieke volgorde en de hoeveel-

heid van deze aminozuren de eigenschappen van deze eiwitten be-

palen. Nu eiwitten vind je in het lichaam ondermeer in: het bloed , 

hersenen, zenuwcellen, spierweefsel, hormonen en enzymen. Eigen-

lijk vinden deze specifieke verschillen zich allen terug in de rang-

schikking van de verschillende aminozuren. 

Men heeft of beter gezegd men deelt de aminozuren op in 2 grote 

groepen. Degene die door het lichaam op zijn beurt aangemaakt 

kunnen worden , die noemt men de niet essentiële aminozuren en 

deze die niet aangemaakt kunnen worden maar die men via de voe-

ding moet opnemen namelijk de essentiële aminozuren. Is er aan 

deze laatste een tekort in de voeding dan zal dit de gezondheid ern-

stig schaden. Het is dus wel dat wij dus via de voeding eiwitten bin-

nen krijgen die afgebroken worden tot aminozuren die het lichaam 

dan weer op zijn beurt gebruikt om nieuwe eiwitten mee aan te ma-
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ken. Hoogst merkwaardig toch? 

We zullen een aantal van de belangrijkste aminozuren bespreken.  

Eén van de meest belangrijke is zonder twijfel arginine: Dit amino-

zuur speelt een zeer voorname rol in het functioneren van spieren, 

groei en genezing. Ook bij de mannelijke vruchtbaarheid zou deze 

een voorname plaats innemen. Hij wordt door het lichaam in kleine 

hoeveelheden gemaakt maar er kan een tekort optreden tijden de 

groei fase. In deze periode is het dus absoluut noodzakelijk dat het 

via de voeding opgenomen wordt. Arginine is echter in voldoende 

mate aanwezig in de verschillende granen. Dit aminozuur wordt een 

heleboel eigenschappen toegeschreven. Zo zou het de weerstand 

vergroten en belemmert het in grote maten de groei van tumoren. 

Het is ook zeer belangrijk in de opbouw van spieren en ook zou het 

de aanmaak van het eigen groeihormoon stimuleren. Over de grootte 

van deze invloed zijn de wetenschappers het niet eens maar het zou 

zeker zijn rol spelen. Het speelt ook een hoofdrol in de functie van 

de lever en zeker in het zuiverend effect van dit orgaan. Het wordt 

ook ingezet om het Herpes virus te bekampen. Men mag het echter 

ook niet over doseren omdat men dan spreekt over nervositeit en 

diarree. Maar het is in ieder geval een zeer belangrijke schakel in 

verschillende eiwitten. Een volgende aminozuur dat zeker en vast 

een rol speelt is: cysteïne. Dit aminozuur is niet essentieel en kan 

dus door het lichaam aangemaakt worden indien nodig. Het bevat 

een zwavelgroep en wordt daarom beschouwd als een anti-

oxydantia. Het zou ook het lichaam helpen in het ontgiften maar 

meer is hierover nog niet bekend. Onze duiven zouden dit amino-

zuur via de voeding niet veel opnemen maar het is ook niet echt een 

probleem omdat het lichaam het zelf kan aanmaken.  

Fenylalanine is weer een zeer belangrijk aminozuur dat echter wel 

essentieel is m.a.w. broodnodig in de voeding. Het zou een zeer be-

langrijke rol spelen in alle biochemische processen van het lichaam 

en is onder andere belangrijk door het goed functioneren van de her-

senen. Door zijn invloed op het hormoon metabolisme zou het ook 

helpen de honger reguleren. Het is een grote mate aanwezig in pin-
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da’s, sesamzaad maar ook in andere eiwitten in de voeding. In de 

winterperiode waarbij de duiven weinig gevoederd worden en dan 

hun eigen mest beginnen te eten, dan zou dit aminozuur wel eens 

zijn rol kunnen spelen en het probleem oplossen. Kaas geven zou de 

oplossing zijn omdat het hierin ook massaal aanwezig is of gewoon 

een eiwitrijkere mengeling. Men kan dan ook gebruik maken van 

een voedingssupplement waarin dit aanwezig is zoals Amino-tonic 

of een eiwitrijk supplement zoals Tovo opfokvoer. 

 

 Aminozuren (deel 2) 
 

In onze verdere uiteenzetting over aminozuren gaan we zeker en 

vast dieper ingaan op het aminozuur GLUTAMINE. Ondanks het 

feit dat dit een niet essentieel aminozuur is wordt er toch door haar 

een grote rol beschreven in het lichaam. Het wordt in principe door 

het lichaam aangemaakt en het is voldoende te vinden in de voeding 

maar toch beweren verschillende onderzoekers dat bij zware fysieke 

inspanningen het lichaam behoefte heeft aan extra portie glutamine. 

Het komt in grote getallen voor in long- en spierweefsel. Het is het 

aminozuur dat het meest voorkomt in de spieren. Het zou ervoor 

zorgen dat de spieren sneller herstellen na een zware inspanning en 

is daarom ook het nummer 1 aminozuur dat door kracht- en duur-

sporters wordt gebruikt. Wat we dus al eerder vernoemde was de 

hoeveelheid glutamine in het longweefsel, uit onderzoek blijkt dat 

astma patiënten een tekort kunnen hebben aan dit aminozuur. Een 

misschien nog grotere rol van glutamine is weg gelegd t.h.v. de 

darm. Vooral in de mucosa van maag en darm komt glutamine mas-

saal voor. Daarom speelt ze ook een belangrijke rol in het afweer-

systeem van het lichaam en wordt het aanbevolen bij allerlei infec-

tieziekten. Ook bij bepaalde tumoren thv de darm wordt glutamine 

ingezet als hulpmiddel. Onderzoekers bewezen dat het inzetten van 

glutamine na een operatieve ingreep wel degelijk het genezingspro-

ces bevorderde. Waarschijnlijk omdat het herstel van spieren sneller 

ging en omdat het immuunsysteem ook sterk op de proef gesteld 
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wordt. Maar er worden nog meer functies aan glutamine toegeschre-

ven, zo zou het een gunstige invloed op de hersenfuncties hebben en 

de geest nieuwe energie geven en leerprocessen bevorderen. On-

danks het feit dat dit geen essentieel aminozuur is zouden er toch in 

geval van ziekte of zware inspanningen een tekort kunnen ontstaan. 

Hierdoor mag de rol van dit aminozuur niet onderschat worden.  

Glycine is misschien van bouw één van de eenvoudigste aminozuur, 

zijn functie is echter niet zo eenvoudig te beschrijven. Hieraan wor-

den ook diverse eigenschappen toegeschreven. Dit aminozuur speelt 

een voorname rol in de aanmaak van hormonen in het lichaam die 

op hun beurt weer van essentieel belang zijn. Ook hier zou dit ami-

nozuur een belangrijke rol spelen in de opbouw van het immuunsys-

teem. De energie die vrijkomt door de opbouw van lichaamscellen 

is grotendeels afkomstig van glycine. Men vind dit aminozuur vol-

doende in de voeding zoals tarwekiemen, pinda’s en sesamzaad. 

Eigenschappen die aan dit aminozuur worden toegeschreven zijn oa 

bij de behandeling van hypofyse problemen of bij spierdystrofie.  

Drie nog zeer belangrijke aminozuren die best samen besproken 

worden omdat ze zoveel gemeen hebben met elkaar zijn LEUCINE, 

ISOLEUCINE en VALINE. Het zijn alle drie essentiële aminozuren 

en moeten dus via de voeding opgenomen worden maar meer nog 

zij behoren tot de BCAA’s. Dit staat voor branched chain amino 

acid of te wel vertakte keten aminozuren. Zij zijn werkelijk het be-

langrijkste bestanddeel van spiereiwitten. Zij gaan zowel spieraf-

braak door intense inspanning of training tegen en zijn broodnodig 

in de aanmaak van nieuwe spiermassa. Zij worden ook als eerste 

aangesproken als energie reserve indien de koolhydraten zijn opge-

bruikt, al is deze functie bij duiven waarschijnlijk van ondergeschikt 

belang. Zij verschillen wel van andere aminozuren omdat ze onmid-

dellijk door de spieren worden opgenomen en niet in de lever opge-

slagen. Enerzijds zal dus bij zware inspanning minder spieren wor-

den afgebroken en anderzijds zullen ze sneller herstellen door deze 

heilige Drievuldigheid. Gouden tip: duiven die moeilijk rond te krij-

gen zijn en te spits blijven geeft men best een supplement met deze 
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3 aminozuren erin. 

 

 Aminozuren (deel 3 

 

In ons betoog over aminozuren wil ik toch nog even hebben over 

een zeer belangrijk aminozuur nl: L-carnithine. Dit aminozuur 

wordt in principe in de lever gemaakt uit Lysine. Het is echter be-

wezen uit wetenschappelijk onderzoek dat L-carnithine de vetver-

branding stimuleert. Het zorgt ervoor dat vetzuren gemakkelijker de 

mitochondria in geloodst worden. Een extra hoeveelheid carnithine 

verhoogt dus de vetverbranding. Aangezien duiven als energiebron 

vooral presteren op de vetverbranding is dit een zeer belangrijk ami-

nozuur door hen. Het werkt eigenlijk eiwit sparend en sterk vet ver-

brandend en wordt daarom gerekend tot de fat burners. Maar er is 

een “maar”. De praktijk wees uit dat duiven die teveel en te eenzij-

dig carnithine toegediend kregen, sterk uitgeput arriveerde. Alsof de 

batterijen volledig op waren. Alle vet verbrand en veel te diep in de 

reserve gegaan. Ook recupereerde deze duiven zeer moeilijk. Men is 

dus gewaarschuwd. Ga hiermee niet experimenteren want je komt 

gegarandeerd op de koffie. Indien je carnithine wil inzetten gebruik 

dan een preparaat dat de goede verhoudingen heeft en speciaal voor 

reisduiven is samengesteld anders kan je de deksel wel eens op de 

neus krijgen. 

Aminozuren in de praktijk: 

Wanneer moet je nu aminozuren inzetten op je duivenhok? 

Eerst en vooral tijdens de rui. Duiven die een volledig nieuw veren-

kleed krijgen hebben behoefte aan aminozuren en vooral de zwavel-

houdende aminozuren zoals methionine. Ieder goed ruiproduct be-

vat daarom ook methionine en kan daarom goed ingezet worden tij-

dens de rui. De meest bekende zijn rui-mineral, sedochol of me-

thioforte. In aanvang geef je dit best gedurende 5 dagen dagelijks 

om daarna dit 2à 3 keer toe te dienen tijdens de rui periode.  

Tijdens de kweek kan men best aminozuren inzetten indien er op-
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groeiende jongen in de schotels liggen. De behoefte is dan het 

grootst. Een veelzijdig aminozuren preparaat is dan aangewezen 

zoals amino-tonic, of volamine. Overdrijven is echter niet nodig. 2 à 

3 x per week is meestal voldoende om tekorten te voorkomen.  

Tijdens het vliegseizoen worden aminozuren best ingezet vanaf 300 

kilometer of in het 2de gedeelte van het vliegseizoen. Ook hier geldt 

de regel niet overdrijven. 2x per week over het voer is ideaal. Zeker 

indien je merkt dat de duiven te weinig rond komen geeft dit de op-

lossing, indien ze verder gezond zijn natuurlijk. Best wordt dit ge-

geven midden in de week. 

 

Indien de duiven te veel oude dons bezitten kan men ook gedurende 

7 dagen amino-tonic of sedochol op het voer doen. Het geeft een 

positieve werking op de lever en de oude dons laat meestal al na 

enkele dagen los. Zoals hoger reeds is aangehaald moet men goed 

opletten met catnithine al heeft het reeds in een goede verhouding 

zijn nut bewezen. Ook zijn aminozuren nodig samenwerking met 

creatine. Creatine is een spier- hersteller en opbouwer alleen moeten 

er voldoende stoffen aanwezig zijn om de spieren te herstellen. Best 

combineer je dus creatine met aminozuren gedurende 2 keer de 

week.  

Indien je duiven steeds naar het veld gaan kan dit te wijten zijn aan 

een tekort aan dierlijke eiwitten die zeer daar gaan zoeken in de 

vorm van insecten of wormpjes. Geef je duiven daarom kaas gedu-

rende enkele dagen of meng een aminozuren preparaat over het voer 

voor enkele dagen. Je zult versteld staan wat een resultaat je ervan 

zult hebben.  

Voor u gelezen op “Duivensportbelgië.be” 

 

Maurice Moors 
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….  Het lukt niet …. 

De  pastoor komt Christianneke tegen op straat. 

Wat is er Christianne? Je kijkt zo triestig. 

"Och meneer pastoor" zegt Christianne,"je weet dat mijne Ed-

gard drinkt, maar nu krijg ik de laatste tijd ook nog slaag." 

"Dat  is wel erg" zegt meneer pastoor, “maar probeer hem toch 

te  vergeven !"  

"Dat  heb ik al drie keer geprobeerd meneer pastoor, maar hij 

heeft een maag van beton !" 

 

…. Waardevol …. 

Dat  bejaarde mensen heel waardevol zijn 

Ze  zijn waardevoller dan om het even welke jonge mens 

Ze hebben .... 

Zilver  in hun haar. 

Goud  in hun tanden. 

Stenen  in hun nieren.  

Lood  in hun benen en ........ 

Ze  zijn geladen met een heel hoop natuurgas… 

                  Frans 
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Lidgeld De Rasduif 10,00 Euro 

 

Fokkerskaart– fokkersboek- tijdschrift 15,00 Euro 

 

(samen 25,00 Euro) 

 

Lidgelden:  

 - te storten zo snel mogelijk naar onze secr. Marcel 

    

 - de aanvraag fokkerskaart moet eveneens verzonden 

    worden naar onze secr. Marcel. 

 

 

Zoals je gemerkt hebt is het aanvraagformulier voor ringen 

bijgevoegd in ons clubblad. 

De bedoeling is alles correct in te vullen en zo snel mogelijk te 

bezorgen aan de provinciale ringen verdeler. Ringo Jacobs. 

 

     Doen !!! Doen !!! Doen !!! 
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Even aan-

dacht 

Voor het 

volgende ! 

 

Bestellen ringen: 
 

Het aanvraagformulier voor ringen sturen naar de provinciale 

verdeler Rigo Jacobs. 

 

Ringen kosten 0,25 Euro per stuk. 

 

Betalen ringen: 

 

Moet  rechtstreeks gestort worden op reknr. 063-4082771-76 van 

de ringenverdeler Ringo Jacobs. 

Deze zal dan de ringen naar de betreffende fokker sturen. Porto € 2 

De ringen komen rechtstreeks van de ringenverdeler. 

Er zullen geen ringen bij onze secr. Marcel liggen. 

Je kan de ringen, na afspraak, ook persoonlijk gaan ophalen bij de 

ringenverdeler. 

 

Hoe eerder jij je ringen besteld en betaald hebt, hoe eerder jij 

de ringen in je bezit krijgt! 

                —   22   —  

EEN GEZOND EN GELUKKIG 
2016! 

VROLIJKE FEESTEN! 



 Redactie: 
 Frans Bergmans       Bergbeemdenstraat 7   3530 Houthalen 

 Tel.: 011-728274     E-mail: fr.bergmans@telenet.be 

 Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór  25 februari. 
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