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Mag ik jullie bij deze dan ook in persoonlijke naam allen heel veel
voorspoed toewensen in 2017 zowel op familiaal-, gezondheids- en
sportief vlak !!
Prosit Neujahr !
Wat is er van onze sport ?
Het tentoonstellingsseizoen is thans volop lopende en in bijgebrachte palmaressen zagen we dat er reeds prachtige resultaten werden
geboekt door onze Limburgse vriendfokkers, zowel op limburgsedan wel bij ‘buitenhuis’- tentoonstellingen.
Vooral de organisatie van de tentoonstellingen en het afleveren van
mooie fokproducten getuigen dat de onderlinge kameraadschappen
in onze sport aan de basis liggen om tot resultaat te komen . De dansende cijfertjes en de al dan niet rode of witte kaarten hebben de opdracht ons te blijven bijsturen in ons opzet, namelijk onze neerhofdieren te trachten te veredelen !
En zoals het klokje bij ‘de rasduif ‘tikt, tikt… het morgen , na
2016’s zwanenzang, voor ieder, het nieuwe jaar in !
De voorbije maand slaagden we er als provincieclubje toch weer in
een internationale-TT te organiseren ism met de Vlaamse Meeuw— 2 —

duivenclub om ‘ U ‘ tegen te zeggen, niet ?
Graag val ik uiteraard in herhaling u allen hier op een schavotje te
plaatsen als voorbode van een standbeeld dat u allen heeft verdiend !! Geen enkele oneffenheid werd me bekend gemaakt, geen
enkele samenwerking verliep zo vlot als met Luc, en resulteerde in
een ‘ei’ zo na benaderen van perfectie !!! Proficiat en bedankt !!
Vrienden, we appreciëren ten volle jullie aller inzet ! Laat ons aannemen dat de organisaties van onze laatste 2 jaar (internationaal)
niet meer zo gauw zullen terugkomen en we vanaf 2017 weer zullen
terugvallen op onze gewone getrouwe TT.
Het feit dat de nieuwe americaanse president en onze ‘heilige’ sinterklaas thans beiden worden afgeschoten als racisten , quod not natuurlijk, stoort ons geenszins in onze planning ons sportief seizoen
verder te zetten ieder naar eigen best vermogen en stilaan reeds
vooruit te blikken naar de ‘late’ afsluiter ovr het jaareinde heen ,
met name de ‘nationale’ te Bastogne ? Een Belgische titel valt nooit
te versmaden, toch ?
Laat ons samen hopen dat de recente (ook vandaag) meldingen van
vogelgriep in onze buurlanden, onze organiserende clubs -en ook
wij als fokkers- weer niet gaat afremmen naar het jaareinde toe.
Een samenscholings- of een vervoersverbod zou een drama zijn
voor al degenen die nog aan het organiseren zijn ! Ook voor ons
natuurlijk ! We leven allen mee !
Mag ik jullie wel aanraden de toestand op de voet te volgen hetzij
via de aankondigingen op de site van onze VIV of rechtstreeks op
de site van het FAVV(=voedselagentschap).
Op dit eigenste ogenblik in ieder geval ‘geen paniek’ er is nog niets
belettends wat ons (België) betreft!!
Zalige Kerst en een voorspoedig 2017 !
Yvan
Eendracht maakt macht

— 3 —

…. Bericht ….
Bericht op de kerkdeur:
Geen mis vandaag!
De pastoor ligt in bed met een snotneus...
…. Vrouw ….
Simpele vraag, prachtig antwoord!
de lerares vraagt aan jefke in de klas :
- welke soort vrouw zou jij later graag hebben ?
- ik wil een vrouw zoals de maan.
- Wow wat een keuze ! je wil dus dat ze mooi en rustig is.
- Nee ik wil dat ze 's avonds komt en 's morgens verdwijnt.
…. Pikken ….
Eigenlijk zijn we allemaal gelijk…
Polen pikken onze banen
Roemenen pikken onze auto’s
Marokkanen pikken onze handtas
Nederlanders pikken onze huizen
Grieken pikken ons geld
En wij Belgen : Wij pikken dat allemaal !
Frans

— 4 —

Even aandacht
Voor het
volgende !

Lidgeld De Rasduif 10,00 Euro
Fokkerskaart– fokkersboek- tijdschrift 15,00 Euro
(samen 25,00 Euro)

Bestellen ringen:

Lidgelden:
- te storten zo snel mogelijk naar onze secr. Marcel

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

- de aanvraag fokkerskaart moet eveneens verzonden
worden naar onze secr. Marcel.

Ringen kosten 0,25 Euro per stuk.

Betalen ringen:
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 !!!

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!

— 55 —
—
—
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Heren,
Jammer voor de verenigingen die hun inspanningen verloren zien
gaan, maar hoeveel geluk hebben wij niet gehad twee weken geleden! Mag er niet aan denken welke de financiële gevolgen waren
geweest voor De Rasduif en De Meeuwenclub. Het hotel voor onze
gasten was immers gereserveerd en "vogelgriep" wordt niet aanvaard voor hotelreservatie en dan spreken we al vlug over duizenden euro's.
Kan alleen maar zeggen dat we een goede engelbewaarder hebben. Ook na onze eerste verblijf in "De Bosberg" in 2005 brak enkele weken later de vogelgriep uit met een verbod tot tentoonstelling voor de rest van het seizoen.
Wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allen te bedanken voor de gezellige en spontane medewerking. In een ongedwongen "Limburgse" sfeer hebben we er een topevenement van gemaakt. Felicitaties mag ik dagelijks ontvangen voor onze gastvrijheid en prima organisatie. doet werkelijk deugd dat, onze buitenlandse gasten, onze inspanningen weten te waarderen en ons feliciteerden met de prima locatie en hokopstelling. Een dikke puim op
de hoed van "De Rasduif" die synoniem staat voor "kwaliteit" en
"gezelligheid"; een zeldzame combinatie!
Bedankt.
Luc

Graag teksten!
— 7 —
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Frans

VERENIGINGSLEVEN
LEDENVERGADERING VAN 30 sept. 2016
1. Aanwezig: Roger Gemis, Armand Cleynen, Henri Hendrickx,
Maurice Moors, Yvan Swers, Yves neven, Jos Martens, Henri
Dreesen, Luc Kerkhofs, Jan Aerts, Marcel Punie.
2. Verontschuldigd: Yvan Kielich, Rik Leeten, Paul Camille, Rigo
Jacobs, Bergmans Frans.
3. Rondvraag: de club van Lommel dringt aan op duiven dit i.v.m.
haar jubileumshow. De secretaris zal de leden van De Rasduif
een herinnering voor de t.t. in Lommel sturen. Henri Hendrickx zegt dat hij, met pijn in het hart, omwille van gezondheidsredenen zal ophouden met de liefhebberij. Op de tentoonstelling van Affligem zal hij al zijn dieren te koop aanbieden. De aanwezige fokkers vinden dit zeer spijtig, maar aan
alles komt een einde. Wij hopen Henri toch nog af en toe als
bezoeker te ontmoeten op een of andere duivenshow. Henri
deelt ook mee dat het materiaal van De Rasduif, dat bij hem
gestapeld is, moet weggehaald worden. Hij gaat immers verhuizen. Dit zal opgelost worden tijdens de t.t. in Houthalen.
4. Tentoonstelling.
a. Henri Dreesen zal Henri Hendrickx helpen met het zagen van
de afschermingen tussen de kooien.
b. Op 2 november moeten de kooien in Valmeer in de voormiddag afgehaald worden. Dit zal gebeuren met de hulp van 4
liefhebbers: Luc Kerkhofs, Punie Marcel, Paul Camille en
Jean Dupont (beide laatsten moeten nog gevraagd worden).
De firma Croes doet het vervoer. Het adres is Bitsingerweg
in Valmeer. Het nr. wordt nog medegedeeld. Er zal ook gevraagd worden of de firma een transpalet kan meebrengen.
Het uur van aanvang wordt nog medegedeeld door Marcel
zo vlug als de details van het vervoer vastliggen. Rik
Leeten regelt het vervoer met de firma Croes. Dit zal zo vlug
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c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

mogelijk gebeuren. Er moeten in totaal 131 bodems 40 x 40
meegebracht worden (33 van De Rasduif en 98 van De Parel).
Het aantal bodems 50 x 50 (van De rasduif) zal vastgesteld
worden nadat het aantal inschrijvingen bekend is. Verder
moeten er ook bokjes (van De Rasduif en Limburgs Erf), gieters, stokken en goede drinkbakken meegebracht worden. De
nieuwe stokken liggen bij Jan Aerts.
De resterende hokken komen van De Luxeduif Mechelen. Henri
Dreesen regelt het vervoer voor Mechelen. De kooien van
Mechelen zouden op zaterdag (29 oktober) of maandag (31
oktober) moeten afgehaald worden en gestapeld in de podiumzaal. Marcel vraagt volgende week na aan het c.c. Houthalen
of dit mogelijk is en verwittigt Henri Dreesen.
De opbouw begint op woensdag 2 november in de podiumzaal.
Het uur van de aanvang van de opbouw zal door Marcel
nog meegedeeld worden. Dit zal normaal rond 7 h zijn
(woensdag en donderdag). Tegen 18h30 dienen de werkzaamheden die dag gestopt te worden omwille van de kienavond. Tegen dan moet ook alle materiaal dat van De Rasduif is, uit het foyer verwijderd worden. Donderdag wordt de
voorste zaal opgebouwd.
Afbraak van de meeuwduivenafdeling zal door Luc Kerkhofs geregeld worden. Deze afbraak zal al beginnen na het uitkorven
van de meeuwduiven om 13 h. Ook hier zijn natuurlijk medewerkers meer dan welkom.
Na 17 h wordt begonnen met de afbraak in de voorste zaal.
Maandag zal het vervoer naar Valmeer verzorgd worden door
de firma Kumpen. De camion wordt maandag verwacht tegen
12 h. Graag dan ook nog enkele vrijwilligers om mee naar
Valmeer te gaan.
Rik tekent de zaal uit, dit in samenwerking met Jan Aerts.
Het golfkarton van 40 en 50 cm en het strooisel voor de kooien
wordt door Henri Dreesen geregeld.
Luc Kerkhofs vraagt om de verkoopsruimte boven te voorzien.
— 10 —

De korven zullen op het podium geplaatst worden.
j. Keurmeesters. Luc heeft 14 keurmeesters voor de kortsnavelige
meeuwduiven. De Belgische meeuwduiven zullen gekeurd
worden door Lauwers en Lars. De verdeling van de duiven
per keurmeester: Rik en Lars.
k. Metskoord, colsonbandjes worden door Yves meegebracht. Yves
zal ook voor de prijslijst van de dranken zorgen. De prijzen
worden vastgelegd op 1,70 € voor de gewone dranken
(inclusief broodjes, taart…) en 3,40 € voor zwaar bier. De
keurmeesters krijgen ieder twee jettons.
l. Yves zal aan de firma Garvo vragen om de dieren te voederen.
m. Tombola van Henri. Henri zal twee geschenkbonnen van de firma Versele-Laga opkopen in prijzen. De firma Garvo zal gevraagd worden voor 200 € prijzen. De Rasduif betaalt hiervoor 100 €.
n. Rik Leeten vraagt veearts Timmers voor de controle.
o. Catering woensdag en donderdag. Marcel zorgt woensdag,
donderdag en vrijdag voor een eenvoudige broodmaaltijd ’s
middags. Speciaal op vraag van Henri Dreesen zal er ook
erwtensoep met een “varkenspoot in” geserveerd worden.
p. Catering vrijdag, zaterdag en zondag. Luc regelt voor zaterdagmiddag eten voor de buitenlandse liefhebbers in De Bosberg.
Voor vrijdagavond, zaterdag en zondag zal Jan zorgen voor
belegde broodjes (taart enz.) voor binnen- en buitenlanders.
De buitenlandse meeuwduivenkeurmeesters zullen op zaterdag hun ontbijt krijgen in De Bosberg. Dit ontbijt is in de
overnachtingprijs begrepen.
De overige keurmeesters en uitslovers hebben hun ontbijt, zoals ieder jaar, op zaterdag in het foyer. Jan zorgt voor het
ontbijt op zaterdag.
Eten voor de keurmeesters en werkers op zaterdagmiddag.
Jan en vooral echtgenote zorgt voor het eten. Er wordt geschat dat het om minimum 40 personen zal gaan.
— 11 —

q.

Bestelling buffet. Er zal dezelfde hoeveelheid besteld worden
als verleden jaar. Marcel bestelt. Jan en Marcel plegen volgende week nog overleg.
r. Volgende vergadering in de Kwint: 21 oktober 2016 om 20
h. Tegen die tijd hebben wij een overzicht van het totale aantal inschrijvingen en kunnen alle praktische en financiële zaken tot in detail geregeld worden.
M. Punie
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KLEURDUIVENNOSTALGIE.
Ik weet het beste vrienden, hoe meer de dingen in het verleden liggen, hoe meer zij geglorificeerd worden. Zo ook geschiedt het in de
sierduivenwereld. Dertig, veertig jaar terug waren de kleurduiven
in onze provincie toch zo talrijk aanwezig. Op iedere tentoonstelling kon je ze met tientallen bewonderen. En zeg nu zelf, een volière met zorgzaam gepoetste voetbevederde kleurduiven, is toch een
lust voor het oog. Ik weet het: zij zijn schuw, maar dat wordt voldoende gecompenseerd door hun prachtige tekening en dito kleuren.
Maar vooral de voetbevederden vergen veel zorg om ze op een fatsoenlijke manier in de kooien te krijgen. Niets dus voor een gehaaste liefhebber.
Laten wij nu overgaan tot het bespreken van enkele voetbevederde
rassen. Wij beginnen met de maanduiven. Destijds aanwezig in de
fokkerij van Louis Houbrechts, Leon Joris en Valère Polus zaliger.
Zij waren toen de specialisten van de voetbevederde kleurduiven.
De voetbederden zijn haast allen afkomstig uit Saksen. Van de
maanduiven kennen wij twee kleurslagen: de bruinen en de gelen.
Wij mogen wel zeggen dat de Saksische maanduiven een kleinood
onder de voetbevederde kleurduiven zijn. Zij zijn echter nooit zeer
populair geweest. Zij zijn echter in Saksen al met zekerheid aanwezig geweest in de 18° eeuw Zij was meestal onder verschillende
namen bekend: maanduif, Zwitserse duif, borstduif, poederkop. In
Zuid-Duitsland was vooral de gladkoppige variëteit aanwezig. Volgens oude fresco’s kwam de gladkoppige variëteit in de 18° eeuw
ook voor in Italië. Fresco’s in bekende patricierswoningen in Rome
bevestigen dat. O.a. in de villa Farnisini zijn dergelijke duiven op
het plafond van de living afgebeeld. Ik heb het zelf met eigen ogen
kunnen vaststellen
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Afbeeldingen
van maanduiven
uit de
zeventiger
jaren.

De maanduif heeft een brede en goed gewelfde borst en gelijkt qua
figuur goed op een krachtig ontwikkelde veldduif. Zij is evengoed
geschikt voor volièrefok als voor vrije uitvlucht. Alleen moet men ,
als zij in vrije uitvlucht gehouden wordt, na de rui binnenhouden.
Dit om de grote voetbevedering niet te beschadigen. Zij bezit, zoals
de meeste voetbevederden, een snelle en geruisloze vlucht. Op het
hok is zij zeer hardnekkig bij het uitkiezen van een nestcel en een
zitplaats. Bovendien is zij zeer handig en snel om uit de handen
— 14 —

van de fokker te blijven. Bij het baltsen is zij zeer terughoudend.
Alleen bij volle rust en wanneer de fokker zich op afstand houdt, zal
de doffer beginnen met zijn duivin het hof te maken.
De maan, het hoofdkenmerk, is een halve maanvormige tekening op
de bovenborst. Zij is zuiver begrensd en loopt van vleugelboog tot
vleugelboog. De maan en de twee smalle vleugelbanden zijn diepbruin of diepgeel. De maan moet van de grondkleur scherp afgelijnd
zijn. Het is raadzaam om beide kleurslagen naast elkaar te fokken.
Zo kan men regelmatig aan kleurkruisingen doen. In de vererving
bestaat tussen de maan en de banden een wisselwerking. Dieren
met een fijne en diepgekleurde maantekening laten het dikwijls hangen in de vleugelbanden en omgekeerd. De meest voorkomende
fouten in de tekening zijn een uitgelopen maan of een te korte tweede band. De oorzaak hiervan is een kleurstofoverschot of een kleurstoftekort. Tussen de twee vleugelbanden moet een afstand van ongeveer een vingerbreedte zijn. Lange en smalle banden zijn te verkiezen boven korte en brede. Dieren met aanleg tot een derde band
bezitten meestal smalle en lange vleugelbanden. Zij kunnen daarom
waardevol zijn als fokdier. “Zakkige” banden bij jonge dieren komen na de rui even slecht terug. Jonge dieren met banden die niet
op hun plaats zitten, kunnen na de rui op de juiste plaats verschijnen. De maantekening en de banden komen bij jonge dieren meestal na de rui goed afgetekend tevoorschijn. Daardoor is het zeer
moeilijk om reeds vroegtijdig te selecteren. Men moet wachten tot
de jongen volledig uitgeruid zijn. De gelen hebben meesstal een
mooie ivoorkleurige grondkleur. De bruinen hebben een melkblauwe grondkleur die dikwijls durft ontaarden in een sterk blauwe
weerschijn over het ganse lichaam, hetgeen zeer foutief is. Ook
bonte pluimen in de hals en nek gelden als foutief.
Het paren van steeds maar gelijkmatige gekleurde duiven met elkaar geeft een nakweek die steeds maar bleker in maan- en bandenkleur wordt. Vooral de gele kleurslag heeft hier last van. De gelen
kan men dus best eens kruisen met de bruinen. Ook kan men de
grondkleur van de bruinen verbeteren met de gelen. De bruinen

neigen, zoals reeds hierboven aangehaald, naar een blauwachtige
grondkleur. Echter die verbetering is slechts in de tweede generatie
te zien.
De snavelkeur wordt in de standaard bij de gelen vleeskeurig en bij
de bruinen hoornkleurig verlangd. Dit is niet gans correct. De bruinen hebben dikwijls een donkere snavel. Deze donkere snavel is
nodig om de nodige kleurintensiteit in de banden te kunnen behouden.
Ook de voetbevedering en de gierhakken moeten bij dit ras in overvloed aanwezig zijn. Te korte voetbevedering met “gaten” is natuurlijk een fout. Om de voetbevedering te verbeteren kan men best
witte dubbelkappige trommelduiven inkruisen. De kruisingsdieren
zijn haast volledig wit, maar hebben een zeer mooi voetstuk. De
snavelrozet van de trommelduif is reeds verdwenen in de eerste generatie. De maantekening komt terug in de tweede generatie.
Bij zulk een zeldzaam en moeilijk ras moet de keurmeester niet op
pietluttigheden letten, maar wel op de belangrijkste zaken !
Dezen zijn: te licht in type, korte voetbevedering, bij roodogigen
zeer bleke ogen, ongelijkmatige of blauwe grondkleur, te korte of
matte banden, aanleg tot derde band, matte of doorbroken maantekening, niet scherp afgetekende maantekening, gekleurde pluimen in
hals en nek en verschillende oogkleur.
Overigens is de maanduif, zoals alle kleurduiven trouwens, met een
eenvoudige huisvesting en voeding tevreden. Het genoegen om een
mooi exemplaar gefokt te hebben loont zeker de moeite. Voetbevederde kleurduiven behoren volgens mijn smaak tot het mooiste wat
de dierduivenwereld ons kan bieden.
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M. Punie
Geflügel-Börse 1976.
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EEN GEZOND EN GELUKKIG
2017!
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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
Onder voorzitter:
Jan Aerts
Salviastraat 21
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel: 011/ 793841
Secretaris:
Marcel Punie
Pollenusstraat 5
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/ 251236
Mail: mpunie@telenet.be
Raadslid:
Yves Neven
Ekkerputstraat 56
3520 Zonhoven 011/ 821342
Mail: neven.yves@gmail.com
Provinciale secretaris
Raadslid:

stamnr.032

Rik Leeten
Geraard Mercatorlaan 40
3500 Hasselt
Tel: 011/ 222326
Mail: rik.leeten@skynet.be
Provinciale coördinator.

Tweemaandelijks tijdschrift
Van

K.M. DE RASDUIF
===================
Gesticht in 1949
66ste JAARGANG

Raadslid:
Renaat Crommen
Laakstraat 7
3582 Koersel
Tel. 011/ 421375
Mail: renaatcrommen@gmail.com
Materiaalmeester:
Henri Dreesen
Romeinse Dijk 76
9310 Neerpeld
Tel: 011/ 649535
Materiaalmeester:
Jos Martens
Rubenslaan 8 bus 11
3590 Diepenbeek
Gsm: 0479/704364
Overleden leden:
+ Clement Vanderstraeten
+ Gust Vanzeer
+ Hubert Hoen
+ Gustaaf Weckx
+ Ivo Hanssen
+ René Troch
+ Jef Quintens
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Frans Bergmans
Tel.: 011-728274

Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen
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Secretariaat De Rasduif:
Pollenusstraat 5
3510 Kermt
Rek. BE74 979-4280515-07

