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Jullie zullen verrast zijn dat er deze maand uitzonderlijk een boekje
in de bus valt. Wel ja, het is niet naar onze gewoonte. Dit echter
omdat wij in dit boekje de paperassen voor de bestelling van de ringen en de ‘memo’ voor hernieuwing van de lidgelden plaatsen.
November zit er op en wil dus zeggen dat ook onze mooie tentoonstelling weeral tot het verleden behoort. Graag zou ik bij deze jullie
allen, helpers, dames en deelnemers nogmaals willen danken voor
uw aller inzet ! Het was een groot feest en samen kunnen we er weer
prat op gaan dit evenement, -dat ook trouwens al onze tweede provinciale organisatie was-, in zulke goede banen geleid te hebben.
Het seizoen is nog volop lopende en naar ik zag en vernam deelden
vele van onze leden ‘propere’ lakens uit. Als dit vuurwerk zo doorgaat tot het naderend eindejaar, kunnen Sinterklaas en de Kerstman
hun beste beentje voorstaan om onze ‘brave’ kampioenen een mooie
apotheose te bezorgen.
Alvast is de Sint reeds op de hoogte dat hij vele schoentjes zal mogen komen vullen, waaronder enkele maatjes 97 van Franske. Proficiat Frans ! Proficiat ook aan Yves, die dit jaar ook een even grote
voet had op ons kampioenschap !
Anderzijds trachten die ‘stoute’ hollanders de plumage van de arme
Sint af te nemen, lees zijn ‘zwarte pieten’ ! Het moeten er volgens
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hen witten zijn !!!!
Kijk vrienden, zoiets begrijp ik niet! Sinds eeuwen drammen we
onze kinderen erin dat zijn knechten echte schoorsteenvegers zijn,
steeds vuil en zwart, en nu dit. Zelf heb ik ze nooit netjes gewassen gezien en waarschijnlijk sluipt er ook al wel eens ene gele tussen, niet ? So what ! Sinds mensheugenis zijn ze trouwens ook in
ieders verlangend ‘kindsoog’ een trouwe vriend! Piets’ roe zou de
Sint enkel nog in Holland moeten gebruiken en voor zijn paard,
ocharme, zullen we anders wel voor een stalling zorgen…
Zijn C4, thans ergens zwevend tussen de wolken, zullen we alsnog
trachten te onderscheppen en hopelijk kan het gezond verstand van
de noorderburen het tij nog kan doen keren !! Van ‘einselgangers’
gesproken, zeg !
Ook binnen de sport zouden de Nederlanders eens moeten gaan
beseffen dat ze deel uitmaken van de Europese entente. Duitsland
weigert ze thans op hun tentoonstellingen ! Dit is een drastische
maatregel, maar anderzijds wordt het ook eens tijd dat ook zij ook
de verplichting om te enten opvolgen, voorstander of niet, toch ?
Ik hoorde zelfs dat de oosterburen zouden willen verzoeken aan
hun buurlanden, waaronder wij dus, om in de toekomst de Nederlanders systematisch op de T.T.’s te weren zo ze niet aan de entverplichting zouden willen voldoen. Dit vrienden, zou een zeer spijtige zaak zijn, zeker met onze doelstelling 2015 voor ogen
(internationaal brünnerkampioenschap).
Ach ja, wordt vervolgd hé ! Laat ons nu maar met een knipoog terugblikken op ons mooi afgelopen jaar en met veel plezier denken
aan de nakende feestdagen !
Mag ik jullie daarom bij deze reeds een zalig Kerstfeest toewensen
en een spetterend eindejaar !!
Uw
Emeritus
Sinterklaas & Kerstman.
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TRAINING VAN ONZE SIERDUIVEN
In het vooruitzicht van de tentoonstellingen is het ongetwijfeld interessant even stil te blijven staan bij het probleem van de training .
Het trainen van onze duiven is wel een van de belangrijkste voorbereidingen voor de tentoonstelling. Hoe dikwijls zien we in de tentoonstellingskooien onze vogels als wilden in het hok rondvliegen,
ze klauteren lang het traliewerk en vinden geen ogenblik rust. De
keurmeester zal deze duiven vlug passeren om meer aandacht te besteden aan getrainde vogels. Een weinig meer aandacht vóór de
show aan onze dieren en ze zouden het veel beter gedaan hebben.
Normaal vertonen zelfs ongetrainde dieren zich de laatste dag veel
beter. Ze zijn min of meer gewend aan de kooi en de omgeving, ze
worden rustiger. De schuld van onze tegenslag schuiven we meestal
in de schoenen van de keurmeester, we zijn mistevreden. Er zijn natuurlijk vogels die zelf met de beste wil, niet meewillen, deze dieren
laten we liever thuis.
Ten onrechte wordt dikwijls gedacht dat alleen kroppers moeten getraind worden. Ze slaan de bal mis. Ook andere rassen moeten de
trainingskooi in. Tijdens de training worden de dieren dikwijls in de
hand genomen. Ze worden zacht toegesproken, zeer langzaam gevat
in de hand en even langzaam uit de hand laten glijden. Hierna enkele korreltjes hennepzaad. Herhaald men dit gedurende veertiendagen
dan mag men zeker zijn dat zij u zullen onthalen op een vriendelijk
gekoer. Eenmaal de traingsperiode voorbij zullen ze het onthouden
voor gans hun leven. Het volstaat dan een paar dagen voor de tentoonstelling het spelletje te herbeginnen ze hebben het vast en weten
wat er van hen verlangd wordt. U hoeft niet bang te zijn, ze zullen er
staan op de show.

Succes.
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Ledenvergadering van 9 oktober 2014.

…. Mijn stiel ….
Mielke is op wandel en terwijl hij in diepe gedachten verzonken
is, wordt hij omvergereden door een auto. ‘t Is gelukkig niet erg.
 Het is je eigen schuld! Roept de chauffeur. Ik ken mijn stiel, ik
ben al twintig jaar chauffeur.
 En ik ken de mijne nog veel beter, antwoordt Mielke, ik ga al
meer dan vijftig jaar te voet.
…. Mals ….
 Zeg, ober, wat is het verschil tussen een biefstuk van 4 euro en
één van 6 euro?
 Bij die van 6 euro krijgt u een scherper mes, mijnheer.
…. Goede ….
- Ja, Droogmans was een goede kerel. Hij had alles voor een ander over.
 Ja, hij heeft zichzelf doodgedronken door altijd op de gezondheid van anderen te drinken.
…. Verdwijning ….
Een vrouw kwam de verdwijning van haar man aangeven aan de
politie.
 Hebt u soms een boodschap voor het geval we hem terug vinden? Vroeg de dienstdoende agent.
 Ja zeker, zeg hem dat mijn moeder helemaal niet komt.
Frans.
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1. Aanwezig: er war en 26 liefhebber s aanwezig.
2. Verontschuldigd: Joris Leon en Crommen Renaat.
3. Ziekteleer door Andy Verelst.
a. Het hok. Moet droog en fris zijn. Sierduiven kunnen niet
tegen te felle warmte of te felle koude en vocht. Er moet een
goede luchtcirculatie zijn op het hok maar geen tocht. Het
best wordt het hok voorzien van roostervloeren. Open fronthokken zijn aan te bevelen.
b. Zij moeten een goede tentoonstellingsconditie hebben. De
dieren hebben heel wat stress bij de tentoonstellingen. Na
een tentoonstelling mogen zij niet onmiddellijk doorgestuurd
woorden naar een volgende tentoonstelling.
c. Vitaminen. Het heeft geen zin teveel vitaminen te verstrekken; Het teveel aan vetoplosbare vitaminen wordt opgeslagen in het vetweefsel. Een teveel van deze vitaminen is vergif. Een teveel aan wateroplosbare vitaminen heeft ook weinig zin. Het teveel wordt rechtstreeks terug uitgescheiden.
Je gooit dus je geld weg.
d. Enten tegen paramyxo is zinvol. De pseudovogelpest is, door
mutaties, overgebracht op de duiven. Bij duiven die besmet
zijn door paramyxo werken de nieren niet meer. Gevolg: de
urine wordt niet meer geconcentreerd en het drinkwater
wordt gewoon terug uitgescheiden. De duif verliest haar lichaamszouten. Die moeten dan, onder de vorm van elektrolyten, via het drinkwater terug aan de duif gegeven worden.
De ziektesymptomen kunnen 6 à 8 weken aanhouden. Soms
treden er ook hersenproblemen op, maar die kunnen snel
voorbij gaan.
e. Pokken. Best wordt geënt. Pokken komen voor op de niet
bevederde delen. Samen met de pokken kan er ook een stafylokokkenbesmetting (ettervorming) optreden.
f. Paratyfus. Bij de acute vorm ruimt men best alle aangetaste
dieren op. Verdachte dieren die niet zeer waardevol zijn
ruimt men best ook op. De verdachte goede dieren moet
men behandelen: 2 weken.
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De niet acute vorm herkent men aan de volgende symptomen:
slechte conditie, niet bevruchten, niet leggen, kleine eieren en afgestorven embryo’s. Zij worden ook best opgeruimd want het blijven
uitscheiders hun leven lang.
Marcel Punie.
================================================
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OVER HET SHOWEN VAN DUIVEN.
Beste duivenvrienden, zoals we allen wel weten is het fokken van
duiven één zaak. Het showen van duiven is er echter een totaal andere. Als je wil een goed resultaat behalen is niet alleen de kwaliteit van het dier van belang, maar ook de verzorging en het toilet !
Een vuile, onverzorgde duif met vuile voeten of een afgebroken
voetbevedering, scoort dadelijk een of twee predicaten lager.
Belangrijk is in de eerste plaats de huisvestiging. Na de kweek zitten wij allemaal met vele duiven. Van belang, én voor de gezondheid én voor de show, is de dieren zo vlug mogelijk uit te selecteren. Wij moeten dan minder voeren, minder kuisen en de overblijvers zijn dan eens zo mooi.
De liefhebber moet ook goed begrijpen dat bijvoorbeeld rassen met
zware voetbevedering zoals kleurduiven en sommige kropperrassen
meer plaats nodig hebben dan gladbenige tuimelaars. Voor voetbevederde rassen zijn schotelzitters een must. Dezen moeten op een
voldoende afstand van de wand staan om beschadiging te voorkomen. Ook is het best om te werken met lattenroosters of metalen
roosters op de vloer. Wie dit niet heeft is veroordeeld tot het pijnlijk zuiver houden van de vloer tenzij men zijn toevlucht neemt tot
zand of strooisel. Maar zand moet ook regelmatig uitgezift worden
en is bovendien niet zo hygiënisch. Niets is immers zo nefast als
mest voor de voetbevedering. Mest zorgt er voor dat de voetbevedering zeer vlug afbreekt. Kaalbenige rassen hebben hier geen last
van.
Verder speelt de frequentie van het tentoonstellen een grote rol.
Voetbevederde rassen zal men hoogstens drie maal kunnen op een
ordentelijke manier in de kooien brengen. Om de voetbevedering
goed te kunnen brengen begint de fokker liefst een zestal weken
vooraf met de gebroken voetveders uit te trekken. De nieuwe pluimen hebben dan tijd genoeg om uit te groeien.
Minstens een dag voor de keuring moeten de dieren gewassen worden. Dus niet de dag zelf ! Zij moeten immers hun verenpakje kunnen in orde brengen en opdrogen in een liefst tochtloze en niet te
koude omgeving. Indien dit niet mogelijk is biedt de haardroger
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van de echtgenote een goede oplossing. Wij geven ze immers een
gedwongen bad en daar houden ze niet zo van. Wanneer ze zelf
spontaan een bad nemen is de situatie gans anders. Best nemen wij
lauw regenwater waaraan een beetje detergent gevoegd is. Regenwater is immers vrij van kalk. Witte duiven zijn hier in het nadeel.
Ieder spatje vuil valt bij hen op. Waar een gekleurde duif soms eens
kan ontsnappen aan een gedwongen bad, moet men een witte duif
bij iedere tentoonstelling wassen.
Maar niet alleen het wassen speelt een rol bij het klaarmaken voor
de show. Ook de overtollige witte of gekleurde veertjes moeten
weggeknipt, en niet uitgetrokken, worden. Als men de veertjes uittrekt zijn zij binnen de kortste tijd terug. Het spreekt vanzelf dat bij
structuurduiven de liefhebber veel meer werk heeft. De kappen
moeten zo goed mogelijk, binnen het toelaatbare, bijgeknipt worden. Bij pauwstaarten moet men reeds van jongs af de staart goed
leggen telkens men op het hok komt enz. enz.
Verder moeten nagels en snavel waar nodig bijgeknipt worden.
Haaksnavels zijn niet mooi en belemmeren de dieren om vlot te
eten. Bij valkenetten, kortsnavelige meeuwen- en tuimelaars enz…
moet zeker speciale aandacht besteed worden aan de snavels.
Wie het neusje van de zalm wil bij kaalbenige duiven moet eerst
goed de benen wassen. Daarna goed drogen en insmeren met vaseline. Dan met een (wollen) doek de vaseline wegnemen. De vaseline neemt alle loszittende huidschilfertjes mee en je krijgt mooie rode benen te zien.
Fokkers die denken dat nu alles in orde is voor de show hebben het
mis. De duifjes moeten ook gewend worden aan een tentoonstellingskooi en het rumoer en de mensen op een tentoonstelling. Dus
geen dieren op de show die je thuis niet eerst hebt gewend gemaakt
aan de tentoonstellingskooi. En zeg niet dat je een kleurduif niet
kunt mak krijgen ! Er zijn fokkers die hun jonge kleurduiven dadelijk na het spenen een tweetal weken in een kleine kooi laten doorbrengen. Het gevolg hiervan is: zeer tamme kleurduiven. Voor
kroppers is dit van uitermate groot belang. Een stugge, niet blazende kropper kan toch zo moeilijk beoordeeld worden. Vooral kaalbenige kroppers en kroppers afkomstig uit midden en Oost Duitsland
hebben veel last van schuwheid. Misschien nog een overblijfsel van

de verwantschap met de kleurduiven ? Een goed getrainde en blazende kropper van middelmatige kwaliteit haalt het telkens van zijn
buur die vaak veel betere eigenschappen heeft, maar niet blaast of
geen actie heeft. Een kropper die niet blaast tijdens de keuring
komt slechts weg met 92 of 93. Voor de keurmeester is dit ook niet
zo aangenaam ! En wanneer dan diezelfde kropper dan na de keuring met een mooie opgeblazen krop staat te paraderen is het hek
helemaal van de dam. Dus kropperliefhebbers: trainen, trainen en
nog eens trainen. Ohne Fleiß kein Preiß zeggen de Duitsers. En
gelijk hebben zij.
Bij het tentoonstellen komt ook een beetje psychologie te pas.
Wanneer men bijvoorbeeld 12 duiven wil inschrijven, maar tussen
die 12 zijn er twee van bedenkelijke kwaliteit. Dan ben je beter van
er maar 10 in te schrijven. Want die twee slechten trekken het niveau naar beneden. Hoe dikwijls hoort men de keurmeester niet
zeggen; “Ja, maar daar zitten slechten bij”. En zo worden dan dikwijls ook de goede dieren van de collectie bedacht met een predicaat dat gerust iets hoger mocht liggen. Zou niet mogen maar de
keurmeester is immers ook maar een mens.
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Marcel Punie.

Een dikke proficiat voor onze
provinciale kampioen!

Yves Neven met een Beierse
kropper blauw zwartgeband.

HERKENNEN DE DUIVEN ELKAAR ? ?
Vele onder ons zullen wel tijdens een vrij uurtje vertoeven bij hun
duifjes, om hun gedragingen vast te stellen. Men zal opmerken dat
iedere duif, net als de mensen, een eigen karakter heeft en in allerlei
omstandigheden hieraan uiting geeft. De duiven van een zelfde hok
kennen elkaar zeer goed dit kan men vaststellen aan hun gedrag tegen elke nieuweling die in de groep gebracht wordt, al is hij van het
zelfde ras en kleur. Wanneer een hokgenoot na enige dagen afwezigheid, bijvoorbeeld na een tentoonstelling, terug in het gezelschap
komt. Dat beide partners van een paar elkaar ook goed aan het geluid kennen hoeft geen uitleg.
Waarom herkennen de duiven zich zo bijzonder, zelfs als ze van
hetzelfde ras en kleur zijn?
Wie dergelijke vogels heeft zal kunnen bemerken dat er met deze
erkenning iets schort wanneer ze met hun kop in de overdekte voederbak zitten, zelf een nestjagende duiver herkend zijn duivin niet
meer en loopt zenuwachtig, als verloren en wanhopig rond de troep.
Zodra hij echter de kop van de duivin bemerkt stormt hij er op af om
haar door bekslagen in het nesthok te drijven.
Moeten wij door dit gedrag niet besluiten dat het aan het gezicht is
dat ze zich herkennen?
Frans
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VRIJE UITVLUCHT OF VOLIERE?
Welke is de beste manier om in de fok het schoonste resultaat te
bekomen en het meeste plezier aan zijn dieren te beleven?
In de volière heeft men steeds zijn duiven bij de hand, men loopt
geen risico dat ze verdwalen, aan roofvogels ten offer vallen of door
chemische producten op het veld vergiftigt te worden. Benevens
deze voordelen zijn er echter een halve reeks nadelen. Door de beperkte ruimte in de ren is er bijna altijd overbevolking, de dieren
moeten altijd op dezelfde plaats rondtrippelen en zelfs als men de
grootste reinheid betracht, loopt men nog gevaar dat de vogels besmet worden door het pikken in de grond, waarin de uitwerpselen
van een of ander ziek dier, de kiemen weelderig tieren. Daarbij
moet men onder vorm van grit, piksteen, groenvoer, vitaminen, enz.
trachten ter beschikking te stellen wat zij in de vrije natuur zelf zoeken, de jongen van vrij vliegers zullen steeds flinker opgroeien. De
duif is geschapen, evenals alle vogels, om te vliegen en vooral rassen van wie een sterk gespierd lichaam verlangd wordt, zullen bij
opsluiting moeilijker tot volle ontwikkeling komen.
Niet iedereen kan of mag zijn duiven vrije uitvlucht geven. Zij die
het kunnen zulle gezonde dieren en weinig ziekten kennen, geen
last van onbevruchte eieren, de jongen groeien flink o en men heeft
het genoegen zijn kunstenaars te bewonderen wat zeker aangenaam
is.

DE PROVINCIALE!
Wanneer jij dit leest, zijn de provinciale wedstrijden 2014 met groot
succes afgesloten. De verenigingen “De Rasduif” en “Avivaria”
brachten voor de tweede maal op rij met een gesplitste versie meer
dan 1300 dieren in de hokken. Bekijken wij het aantal dieren welke
bij de andere provincies op de tentoonstelling waren, dan mogen wij
zeker van een succes spreken.
Dit mooie resultaat mogen wij toeschrijven aan alle Limburgse fokkers. Zij presenteerden hun mooiste dieren aan de keurmeesters en
aan het belangstellende publiek.
Wat De Rasduif betreft mogen wij zeker niet klagen.

Prijzen werden toegekend.
beste kipduif
Manshoven Davy
beste kleurduif
Brabants Ludo
beste kropper
Neven Yves
beste meeuwduif
Schorpion Senne
beste structuurduif
Quintens Jef
beste tuimelaar – hoogvlieger – wratduif Gemis Roger
beste vormduif
Mellemans Paul
Aan al deze winnaars een dikke proficiat.
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SHOWSEIZOEN
Conditie

Duiven in showconditie brengen is een kunst. Natuurlijk heeft het
voordeel om de dieren enige weken tevoren in de trainingskooi aan
de tentoonstellingssfeer te wennen. Het geeft in elk geval een
voorsprong bij de beoordeling door de keurmeester. Maar als de
kwaliteit ervan bij de geboorte niet in zit, haalt de beste trainer ze
er niet uit. Wel kan hij een goede kwaliteit nog wat opvijzelen met
een rustige stelling en goede stand..
Houdt er echter rekening mee, dat hoofdzaak is een goede lichaamsconditie en een fijne veer conditie. Dat is iets wat men de
laatste weken niet kan forceren. Dat zijn eigenschappen, die vanuit
de nestpan mee moeten groeien naar de tentoonstelling. In die tussentijd dient u elke hapering op te vallen. Die moet u zien en uw
maatregelen nemen voor het te laat is.
Kortom, het is niet mogelijk om in 14 dagen voor de tentoonstelling uw dieren in topconditie te brengen. Dat vergt maanden van
voorbereiding en begeleiding vóór de tentoonstelling. Conditie
geldt op de eerste plaats als u succes wilt boeken met de fok, maar
is minstens zo belangrijk op de weg naar succes als tentoonsteller.
H.M.

Lidgeld De Rasduif 10,00 Euro
Fokkerskaart– fokkersboek- tijdschrift 12,00 Euro
(samen 22,00 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 aandacht
Voor het
volgende !

Prettige
kerstdagen!

Bestellen ringen:
Het aanvraagformulier voor ringen sturen naar de provinciale
verdeler Rigo Jacobs.

Ringen kosten 0,25 Euro per stuk.

En een

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.

Vrolijk einde
van 2014!

Hoe eerder jij je ringen besteld en betaald hebt, hoe eerder jij
de ringen in je bezit krijgt!
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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
Ondervoorzitter:
Renaat Crommen
Laakstraat 7
3582 Koersel
Tel. 011/ 421375
Mail:
renaatcrommen@gmail.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

DE RASDUIF
=================

Gesticht in 1949

64ste JAARGANG
NR. 5

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