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Woordje van de
voorzitter
Beste clubbers en sympathisanten,
Bij deze wens ik u allen reeds in persoonlijke naam heel veel voorspoed voor 2018 !!!
на ваше здоровье !!!!!!!!!!! ( = Russisch voor ‘proost’’ )
Het tentoonstellingsseizoen is thans volop lopende en in bijgebrachte palmaressen zien we dat er reeds prachtige resultaten werden geboekt door onze Limburgse vriendfokkers, zowel op limburgse- dan wel bij ‘buitenlandse’- tentoonstellingen en jongdierendagen.
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Vrienden, kennen jullie nog een ander sporttak waarin zoals bij
ons hoopvol wordt uitgekeken naar een ‘rode kaart’ ??
Wensen worden erop geformuleerd en met de jaarwissel lijkt het
ogenblik aangebroken om,- behoudens mooie cijfertjes-, happyness aan jullie toe te wensen zowel op familiaal-, gezondheidsen sportief vlak !!
Verantwoordelijke uitgever:
PUNIE Ghislain
Pollenusstraat 5
3510 HASSELT - Kermt

Een medelid,- dewelke anoniem wenst te blijven-, wist zelfs Duitse vestigingen op eigen slagveld te doen ‘kermen’ (heb je hem ?)
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en met een 97 de ‘Germaanse iconen der kortbekken ’ bloederig in
de ban te slaan!. Als romeins krijgsheer lauweren we hem voortaan
als ‘Marcellus’ Magnus !
Graag val ik hierbij misschien in herhaling u allen hier ook op een
schavotje te plaatsen bij de organisatie van onze laatste regionale
T.T. !! De samenwerking binnen onze rangen, dewelke zich nu al 9
jaar manifesteert, vormt echt het fundament van de kameraadschappelijke ruggengraat, die steeds ‘staat’ ,- lees garant staat- , voor een
onberispelijk resultaat !
Vrienden, uw inzet kleurt niet enkel de dag maar ook steeds onze
T.T. !! Pluim !!!!!
Laat ons samen hopen dat vogelgriep ook onze vriendverenigingen,
die nog moeten aan de gang schieten dit jaar, niet gaan belemmeren
naar het jaareinde toe. Fingers cross uit solidariteit met onze soulmates.
De vergrijzing in onze sport laat voorlopig nog geen té zware littekens na, me dunkt. Ouderen met een jong hart vormen steeds de
ruggengraat! Denk ook bijvoorbeeld aan de tweede carrière van de
Kreuners ! Hoewel, ik heb echt wel
compassie met de hoogste bejaarden
die thans reeds in moeilijke omstandigheden kreunend aan hun de muzikale
tonen zullen worden overgelaten in de
tehuizen.

…. Minder ….
Marie: “Ik denk dat Noëlla heel wat gelukkiger geweest zou zijn als
ze getrouwd was met een man die minder geld had dan Kamiel!”
Jean :”Och, maak je maar geen zorgen. Hij zal er binnenkort heel
wat minder hebben!”
…. Gehad ….
Gast: “Kelner hoeveel moet ik betalen”?
Kelner: “Wat heeft mijnheer gehad”?
Gast: “Wat ik gehad heb, weet ik niet, maar ik heb filet américain
besteld.”
…. Dankbaar ….
De directeur luisterde aandachtig naar de jongeman die om opslag
vroeg:
“ Luister, zei hij, ik weet dat je met wat je nu verdient onmogelijk
kunt trouwen en een gezin onderhouden, maar, geloof me vrij, je
zult me daar ooit héél dankbaar voor zijn.”

Zalige Kerst en een voorspoedig 2018 !

…. Terug ….
“Heb je eigenlijk ooit terug gekregen wat je schoonzoon van je geleend heeft om een zaak te beginnen?”
“Het geld niet, maar mijn dochter wel.”

Yvan

Frans.

Voor iedereen:
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LIDGELDEN LIDGELDEN LIDGELDEN !
Beste vrienden, alweer loopt een jaar op zijn einde ! Dus weeral
eens tijd om lidgelden te innen.
Ons lidgeld bedraagt 10 €. Geef toe een bescheiden bedrag ! De
prijs van 1 koffie en twee trappisten. Te storten op de bankrekening
BE74 9794 2805 1507 van De Rasduif, Pollenusstraat, 5, 3510
Kermt. Door dit bedrag te betalen is men lid van onze club maar
niet lid van het VIVFN (Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdierren). Om ook lid te worden van het VIVFN
dient men een fokkerskaart aan te vragen.
Fokkerkaarten voor het seizoen 2018-2019. Voor de leden die
hun fokkerskaart wensen te hernieuwen zal de secretaris contact
met hen opnemen. Ook op de ledenvergadering in januari kan men
zich in orde stellen. Blanco formulieren voor aanvraag van een
fokkerskaart vindt men terug in het fokkersboek. Een fokkerskaart kost 15 €. Te storten op het rekeningnummer van De Rasduif.
Vergeten wij niet dat een fokkerskaart nodig is om deel te nemen
aan tentoonstellingen die vallen onder de reglementering van het
VIVFN. Een fokkerskaart geeft recht op het fokkersboek 20182019 en de vier nummers van het kleindiermagazine Het Neerhof.

RINGEN.
De ringen kunnen besteld worden bij de provinciale ringenverdeler
Rigo Jacobs. Bestellen kan via het bijgevoegd bestelformulier.
Iedere liefhebber bestelt zelf zijn ringen. Kostprijs: 0,25 €/stuk.
Verzendkosten: 3 €. De ringenmaten vind je terug in het fokkersboek.

Vlaams Interprovinciaal Verbond van fokkers van Neerhofdieren/
onze organisatie/neerhofdieren/ringen en merktekens.
M.Punie.
*******************************************************

Groenvleugelduiven

Links de
doffer

De smaragdduif, ook wel groenvleugelduif, (Chalcophaps indica)
is een duif uit het geslacht Chalcophaps die voorkomt van in een
groot gebied van Sri Lanka en India via Zuid-China en Taiwan, tot
in Zuidoost-Azie en de Filipijnen, Australie en Nieuw-Guinea.
De Groenvleugelduif is prima geschik voor onze voliere en is winterhard.
Is iets kleiner en compacter van bouw dan een lachduif, met kortere
staart en vleugels.
Bovenrug en vleugels groen, snavel en poten koraalrood.
Zijn vreedzaam voor medebewoners.
Grootte: ongeveer 25 cm
Vleugellengte: ongeveer 15 cm

Het bestelformulier van de ringen kan men ook downloaden via
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Staart: 8,5 cm
Gewicht: tussen 108 en 160 gram.

Franse adel.: de Cauchois

De doffer/duivin
Het voorhoofd van de doffer is wit alsook de bovenoogstreep. Schedel en nek zijn meer blauwgrijs van kleur. De hals en de borst zijn
warmbruin (wijnrood) naar de buik en de flanken overgaand naar
een grauwere kleur. De schouderbanden zijn wit. De bovenrug en de
vleugels zijn groen met veel glans (bij sommige ondersoorten is
hierin een koperglans aanwezig). De onderrug is grauwzwart met
twee overlangse, grijze tot witachtige banden. De staart is zwartgrijs.
De middelste staartveren zijn zwartbruin en de buitenste helgrijs met
een donkere omzoming. De snavel, de oogring en de poten zijn rood.
De oogiris is roodbruin.
De duivin is gewoonlijk iets kleiner van bouw. Ze mist de witte
schouderbogen alsook de witte wenkbrauwen. De borst en de buik
zijn doffer van kleur (zie foto boven).
De jonge vogels zijn bruin van kleur met op de borst enkele zwarte
streepjes. De groene veertjes zijn nauwelijks aanwezig.
Ringen (5,5 mm) moet je past doen wanneer ze uitgevlogen zijn, anders verstoor je het nest en dan verzorgen de ouders de jongen niet
meer.
De doffer lokt de duivin met een vaak lang
herhalen ‘hoo-hoo’-geluid.
Tip van een ervaren fokker was:
Wanneer men deze vogels aanschaft zorg
dat ze wel drinken, want het gebeurt wel
eens dat een duif dood gaat omdat ze de
plaats waar ze kunnen drinken niet kunnen
vinden.
Maurice Moors

Duivin
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Door Ronny Arryn
Uit le Pays de Caux
ln het prachtige Normandiè,
in het noodwesten van Frankrijk bevindt zich “le Pays de
Caux”. Deze geografische
regio is nog meer specifiek
gesitueerd binnen de driehoek Le Havre. Dieppe en
Rouen. net boven de Seine
die aan de monding de prachtige ruige kliffen van de côte
d'Albatre scheidt van de historische landingsstranden van wereldoorlog II. De inwoners van deze streek worden “les Cauchois” genoemd. Wie even de grote wegen verlaat. hetgeen sedert de GPS
geen enkel risico meer inhoudt, zal snel gecharmeerd geraken door
de wijdse landschappen met uitgestrekte velden, gigantisch grote
boerderijen, gebouwen. Kastelen en ... duiventorens of restanten ervan. Vele van de duiventorens zijn echte juweeltjes en werden in de
oorspronkelijke staat gerestaureerd. Sommigen bevinden zich op
privéterrein. anderen kunnen bezocht worden. Er beslaat een ''route
des pigeonniers" waarvan een plan bij de toeristische diensten aldaar
beschikbaar is. Echt de moeite van een ommetje waard! Daar in die
duiventorens moet de wieg van de Cauchoisduif hebben gestaan. Bij
het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis verwijzen diverse auteurs reeds naar de 18de eeuw, in het werk “Les pigeons de volière
et de colombier” uit 1824 hebben de auteurs Boitard en Corbie het
over “les pigeons maillès” (de geschubde duiven) We mogen aannemen dat deze als eerste rasgenoten van de Cauchois beschouwd mogen worden. Als variëteiten worden immers “maillé jacinthe, maillé
couleur de feu, maillé noyer en maillè pëcher”
genoemd
(witgeschubd, roodgeschubd, geelgeschubd en rozegeschubd). ln
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een eerder werk van de heer Vieillot wordt gesteld dat het ras allicht ontstaan is uit een toevallige kruising tussen (toenmalige)
kroppers en Mondain. Dit is niet onmogelijk, want de Cauchois etaleert nog steeds een levendigheid en zelfs (heel) licht blaaswerk die
mogelijks kroppervoorouders verraden. De grootte zou dan van de
toenmalige Mondains kunnen komen. Maar zoals bij de meeste rassen is het nagenoeg onmogelijk om een met zekerheid juiste ontstaansgeschiedenis te schrijven. Wat er ook van zij, in al die tijd is
de Cauchois enorm geëvolueerd van toevallige kruising. over goed
doorgefokt ras tot hedendaagse pure adel !

Zoals gezegd zijn grootte en gewicht blikvangers bij de Cauchois.
Wat houdt dit concreet in? Het gewicht bij de doffer 700 à 800
gram en voor de duivin 650 tot 700 gram.
In gestekte vorm gehouden bedraagt de lengte van bek tot staart tussen de 42 en de 46 cm. De omtrek rond borst. schouders en gesloten
vleugels gemeten bedraagt tussen de 30 en 35 cm. Met deze cijfers
kunnen we stellen dat de Cauchois een middelgrote duif is. Soms
wordt de fout gemaakt om zich vooral te fixeren op de grootte van

de dieren en in hel verleden werden al te vaak de grootste en
zwaarste dieren geprimeerd.
De richtcijfers uit de Franse
standaard moeten niet met een
meetlat en evenmin met een
apothekersweegschaal
gehanteerd worden. Ze hebben
wel hun belang om enerzijds
voldoende gewicht. lengte en
volume te behouden, maar anderzijts om erover te waken dat de elegantie niet verloren gaat. Elegantie is het sleutelwoord bij de beoordeling van het algemeen voorkomen van de Cauchois. Staande neemt de Cauchois een fiere houding aan waarbij de ruglijn een hoek van maximum 45 graden met
de bodem vormt. De ruglijn is slechts lichtjes gebogen. Bijna recht
en zeker niet hol. met in het verlengde ervan de staart. De staart is
tot 15 cm lang en redelijk breed. met brede veren. In stand raakt de
staart de bodem niet. Het is opletten dat de staart zich niet open
spreidt. Ook op een juiste vlakke inplanting van de staartveren moet
gelet worden. Voldoende borst- en schouderbreedte zijn belangrijk.
De borst moet ook voldoende geprofileerd zijn en liefst in een doorlopende lijn zonder insnoeringen doorlopen in de buiklijn. Bij voorkeur komt die onderlijn nog lichtjes onder de vleugels. Niet te veel
want de Cauchois mag ook niet te plomp zijn. Zeker mogen de lijnen van de vleugelboeg niet voor de borstlijn of onder de buiklijn
komen. Dit geeft hel beeld van een te grote jas en ook daarbij is alle
elegantie zoek. Ook vleugels die afhangend gedragen worden of
over de grond slepen zijn in dat verband storende fouten. De vleugels moelen voldoende strak gedragen worden zodat ze bovenaan op
de rug goed tegen elkaar sluiten, Dit is één van de moeilijkste punten bij hel ras. De eerder lange vleugels hebben soms neiging om
wal slapper gedragen te worden waardoor op de rug een wigvormige
opening gelaten wordt en de witte onderrug nagenoeg volledig
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De vormduif met de mooiste kleuren
Aangezien alle rassen geclassificeerd worden in één van de negen
duivengroepen. is dit bij de Cauchois niet anders, Met zijn grootte
en gewicht boven het gemiddelde valt de duif heel snel op. Allicht
daardoor is het ras ondergebracht bij de groep van de vormduiven.
Toch is het ook door kleur en tekening dat de Cauchois leek, liefhebber en keurmeester weet te bekoren. Bij een goede beoordeling
wordt bijgevolg niet enkel op de vorm gelet. Er wordt gezocht naar
een evenwicht tussen alle componenten. Daarbij moet opgemerkt
worden dat een Cauchois waarvan de kleur en tekening niet goed
zijn, in de topcompetities niet aan de bak komt.
Algemeen voorkomen

zichtbaar gelaten wordt. Hierop moet door de keurmeesters geen
heksenjacht ontketend worden. Er moet rekening mee gehouden
worden dat het een moeilijk punt is bij het ras. Anderzijds mag dit
punt nog meer aandacht krijgen van de fokkers. Een Cauchois met
een perfect gesloten rug heeft qua elegantie altijd een streepje voor.
En toch wordt er veel aandacht gegeven aan de kleur van de stuit of
onderrug. Deze moet namelijk geheel wit zijn over een strook van
zowat 4 crn. Ook stuipvleugeis moeten vermeden en bestraft worden. Daarbij blijven vleugelveren rechtop slaan in plaats van het lichaam op de onderrug te omsluiten. In dat geval krijgen we in profiel een verstoring van de rechte afhellende ruglijn. De vleugeleinden moeten tenslotte bovenop de staart rusten zonder elkaar te kruisen. De poten zijn middellang en moelen voldoende breed onder het
lichaam geplaatst zijn. Poten die te dicht bij elkaar staan geven een
te smal beeld aan de duif. De poten zijn onbevederd. Hoewel de
Franse standaard expliciet stelt dat enkele pluimpjes aan de poten
van de zwaardere dieren niet als fout moeten aangemerkt worden,
adviseren wij om de poten voor de tentoonstellingen mooi glad te
poetsen met het oog op een nog mooiere presentalie. De nagelkleur
is zwart bij de variëteiten mei blauwe grondkleur en bij de eenkleurig zwarten. Bij de variëteiten met blauwzilver grondkleur. bij eenkleurig rood en bij eenkleurig geel is de nagelkleur witroze. De kop
is breed en goed gerond, zij het iets lang van vorm, meegaand met
de vorm van het lichaam. De aanhechting van de kop aan de hals is
fijn met een goede keeluitsnijding. De hals zelf is redelijk kort en
goed breed aan de basis.
Het oog moet levendig oranje-rood zijn. De oogrand smal en zo onopvallend mogelijk. Daarom blauwachtig grijs bij de variëteiten met
blauwe grondkleur en rozig-geel bij de variëteiten met blauwzilver
Grondkleur.
Vanop een afstand van zowat 1 meter mag de oogrand eigenlijk
nauwelijks te zien zijn. Kenmerkend voor het ras zijn ook de lange
zachte veren. Dit wordt zelfs vermeld in de standaard met de
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opmerking dat de pluim gemakkelijk los
komt als de duif niet met voorzichtigheid genomen wordt. Deze zachtheid
van de pluimen mag evenwel geen excuus zijn om de veren niet toch zo strak
mogelijk tegen het lichaam aan te laten
liggen. Een los gevederte is niet in overeenstemming te brengen met de elegantie die nagestreefd wordt.

Kopstudie
Prima rugafdekking

Bijzonder kenmerk voor het ras is de slab De slap is een wit veerveld boven de borst. De slap moet zo regelmatig mogelijk gevormd
zijn als een soort halvemaanvorm met de buitenste cirkellijn onderaan geplaatst en de bovenste holle lijn zowat 4 cm onder de bek. De
slap die eveneens zowat 4 cm hoog en loopt breed uit met de punten
tot ongeveer 4 cm onder de ogen. De afmetingen van de slap zijn
indicatief en zijn ook niet opgenomen in de standaard. Belangrijk is
dat de slap een sieraad is waarmee de natuurlijke schoonheid van de
duif nog extra in de verf gezet wordt. Op te merken valt dat elke
variëteit van de Cauchois niettemin zowel met als zonder slap erkend wordt.
In de fokkerij is het vaak zoeken naar een evenwicht tussen het voldoende aanwezig zijn van de vereiste of gewenste witte veervelden
zoals slap en onderrug enerzijds en het in bedwang houden van ongewenste witte veervelden zoals wit op de buik, aan de aars of aan
de poten (broekveren) anderzijds. Daarom worden exemplaren met
slap geregeld eens (terug) gekoppeld aan exemplaren zonder slap.
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TENTOONSTELLINGSVERSLAG.
Beste vrienden, na de geslaagde tentoonstellingen van 2015 en
2016, mochten wij ook deze keer terugblikken op een mooie duivententoonstelling. Ditmaal was het een manifestatie met alleen
duiven uit ons Belgenland. Geen internationale brünner- of meeuwduivententoonstelling. Wij slaagden er in om niet minder dan 844
dieren bijeen te brengen.
1. De kroppers. Een mooie selectie Gentse kroppers was er te
bewonderen. Bij de eenkleurig witten was het (alweer) een jonge duivin van Karel Minnen die met het hoogste predicaat aan
de haal ging. Slechts drie mooie dominicanen aanwezig. En dat
terwijl er toch nog veel meer dominicanen in Vlaanderen en zeker in Limburg aanwezig zijn. Een spijtige zaak. Ook goede
bonten en verhemelstaarten hadden hun opwachting gemaakt.
Niet minder dan 72 brünners waren gemeld. Het is m.i. een van
de populairste duivenrassen in Europa. Spijtig genoeg waren er
verschillenden bij die op het moment van de keuring niet thuis
gaven. Zo bijvoorbeeld een gele doffer die, op het ogenblik van
de keuring, er nogal ongeïnteresseerd bij zat. Hij kwam weg
met 96 omdat de keurmeester in hem veel potentieel zag. Maar
tot ‘s keurmeesters ergernis zat dat gele sloebertje na de middag
in vol ornaat te pronken. Anders was het gesteld met de zwartbonten. Daar zaten twee duivinnen bij die van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat onophoudelijk in actie waren. Zo iets spreekt
aan ! De snoering en het ronde blaaswerk was er. Het smalle
vleugelschild en de vleugelkruising waren prima. Zij werden
beloond met een 96 en 97. Bij de blauwen zaten er ook duifjes
met veel potentieel. Eén jonge duivin en één jonge doffer gingen
terecht aan de haal met 96. Nu is het zo dat de blauwe kleurslag
bij de brünners moeilijker zijn in de dressuur. Zij komen moeilijker in actie. En hier weer hetzelfde als bijvoorbeeld bij dat
gele doffertje: na de keuring stonden er verschillenden mooi te
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blazen. Precies of zij het met opzet doen om de keurmeester
in diskrediet te brengen. Dus nog werk aan de winkel voor de
fokker.
De zwartbonten zijn op gebied van actie veel makkelijker.
Misschien door het inkruisen van de Engelse dwergkropper ?
De zwarten waren ook van goede kwaliteit, maar toonden dikwijls te weinig snoering en ronde ballon. In het algemeen zijn
zij ook iets zwaarder in type. De collectie zilvers en blauwschimmel mocht ook gezien zijn. Spijtig genoeg maar één
isabel. Zeer mooie kleurslag, maar o zo moeilijk omwille van
de extreme kleur. Het tentoongestelde exemplaar was al wat
te grof (ouderdom ?)
Een ganse collectie witten. De kwaliteit was op een behoorlijk
niveau, maar de zwarten en vooral de zwartbonten waren beter. De witten vond ik al wat groot en dikwijls ontbrak het
kogelvormige kropje.
De vedervoetige eksterkroppers, een van de mooiste vedervoetige kroppers die er bestaan, waren ook in goede kwaliteit aanwezig. Spijtig dat de roden en gelen bij ons ontbreken.
De Saksische kroppers in blauw zwartband, nog een uitvloeisel van de fok van Jef Croes, zijn er gelukkig nog en in goede
kwaliteit ! Een Saksische kropper moet zijn zoals Saksisch
porselein: slank en elegant. Wel, volgens mijn persoonlijke
mening waren de Saksische kroppers tijdens de
“Croesdynastie” toch slanker. Vooral de blauwen stonden
toen model. En wist je dat de blauwen geen oorspronkelijke
Saksen zijn ? Zij werden in de zeventiger jaren door M. Lindner uit Hollandse kroppers en een Engelse kropper opnieuw
gefokt.
Zoals steeds bracht Joris Deneire, kropperspecialist in hart en
nieren, een imposante reeks Norwichkroppers ten tonele. Een
lust voor het oog zo een opgeblazen schoonheid.
Holle kroppers, in België niet altijd zo geliefd geweest, werden door Danny Mebis geshowd. Van goede kwaliteit waren
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de blauwen. De witten iets minder maar mochten er toch zijn.
2. De reisduiven. De Belgische tentoonstellingsreisduif en de
Luikse reisduif waren beiden aanwezig in degelijke kwaliteit.
De bedenking die ik mij steeds maak is of het niet beter geweest was slechts 1 Belgisch ras te hebben i. pl. v. twee. In
een klein land zoals België twee variëteiten is volgens mij van
het goede teveel.
3. De vormduiven. Deze groep is in België altijd al zeer geliefd
geweest. Traditiegetrouw geven de Ronsenaars altijd present
op onze tentoonstellingen. Ook nu was er een reeks ingeschreven. Al moet ik zeggen dat ik ze ooit beter heb gezien.
De Romeinen, een zeer moeilijk ras, is bij ons in België en
ook in de ons omringende landen zeldzaam. Gelukkig is er
hier in Limburg toch een fokker die ze in de tentoonstellingskooien durft brengen. Misschien geen absolute topdieren,
maar toch niet slecht.
Momenteel zijn in België de Cauchois “hot” zoals men in de
volksmond zegt. Een mooie reeks in goede kwaliteit. Wat wil
je nog meer. En geloof het of niet, maar plotsklaps doken op
onze tentoonstelling de legendarische gebroeders Unglaube uit
het Akense land op met hun strassers. Een ras dat in vroegere
tijden bij ons veel meer liefhebbers telde. Blijkbaar hadden de
gebroeders een goede fok gehad dit jaar want zij stonden allen
te koop.
En wie de naam René Diels uitspreekt denkt in Vlaanderen
onmiddellijk aan de lahore. Ook ditmaal kwaliteit te over bij
deze duiven.
De Poolse lynxen en de Basra wamduiven sloten de rij van de
vormduiven. Wat er met de Poolse lynxen van Frans scheelde, weet ik niet. Zes keer 92 op acht dieren !
De wamduiven van Ivan Swerts en Brabants Ludo deden het
weeral goed. Wel geen makkelijk ras om te keuren.
4. Kipduiven. De king, is eveneens een van die geliefde rassen
in België. Ontsproten aan de Amerikaanse nutfok heeft de
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king bij ons een ware zegetocht ondernomen. Veel goede
dieren, maar geen enkele met het hoogste predicaat.
Duitse modena’s te kust en te keur. Niet minder dan 147
exemplaren, genoeg voor 2 keurmeesters. Viermaal het
hoogste predicaat met de oude doffer van Yves Neven als primus.
5. Structuurduiven. Waar vorige jaren een ganse serie krulduiven in de kooien zaten, waren er nu maar twee aanwezig. Een
bekende fokker is er, om ouderdomsredenen, mee gestopt.
Ook de kapucijntjes waren ondervertegenwoordigd en de
pauwstaarten waren volledig afwezig.
Gelukkig werd dit gecompenseerd door de aanwezigheid van
de mooie Smalkaldische moorkoppen waar Paul Camille zijn
jonge doffer aan de haal ging met een 96.
Raadsheren in vijf verschillende kleuren gebracht door twee
tenoren in de structuurduiven. Het was Jacques Collin die met
de hoofdprijzen ging lopen: tweemaal 96 en eenmaal 97 op 4
tentoongestelde dieren.
De Chinese duifjes van Johan Gielis blijken van zeer goede
kwaliteit te zijn: tweemaal 96 en eenmaal 97 op 7 duifjes kan
tellen. De vijf afwezigen hadden ongelijk.
De Limburgse kraagduifjes van Jos Martens waren m.i. tamelijk streng gekeurd. Het is een ras nog in volle opbouw en er
is geen Ivo Hansen meer om de juiste fokrichting aan te geven.
6. Trommelduiven te kust en te keur. Een ganse reeks Arabische trommelduiven, of mogen wij zeggen de zangkanaries
onder de duiven, sierden de tentoonstellingskooien. Trommelduiven zijn in België steeds de stiefkinderen onder de sierduiven geweest. Fijn dat zij er in goede kwaliteit waren.
7. Meeuwduiven. Ze zijn in België nog altijd zeer geliefd.
Vlaandserse smierels, Gentse meeuwtjes, Luikse meeuwtjes:
drie Belgische rassen in een klein land ! Is dit niet wat van
het goede teveel ? In ieder geval, de drie rassen mochten op
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kwalitatief gebied zeker gezien worden.
De Italiaanse meeuwtjes in blauw zwartgeband schijnen hier
vaste voet gekregen te hebben. Graag had ik toch ook nog
eens een andere kleur in de kooien gezien, want dat mooie en
pittige duifje verdient het.
De oud Duitse meeuwtjes, figurita’s en oud Oosterse meeuwen
kennen eveneens de laatste jaren een explosieve groei. Gemakkelijk te kweken en nog zeer mooie duifjes ook. En als
dan de doorsnee kwaliteit nog goed is, zoals hier getoond
werd, is het hek helemaal van de dam.
Fantastisch is ook de aanwezigheid van de kortsnavelige turbiteen. Met zijn tekening een uiterst moeilijk te fokken ras dat
met zachtheid moet gekeurd worden. Hopelijk capituleert de
fokker niet voor al deze moeilijkheden.
8. Kleurduiiven. Bij de vinkduiven was de kwaliteit zoals vanouds zeer goed. Spijtig dat de Nederlandse fokkers en ook een
vooraanstaande Belgische fokker forfait gegeven hadden.
Verheugend is het dat er weer een fameuze collectie voetbevederde kleurduiven aanwezig was. Wie kent niet de mooie
snipduiven van Louis Verelst of de zeldzame borstduiven van
Bjorn Jacobs. Kwaliteit te over ! Bij de gladbenige kleurduiven springen zoals gewoonlijk de Deense svabers en de Neurenberger leeuweriken in het oog. Unieke kleurduiven waar je
als fokker veel plezier kunt aan beleven. Bij de svabers was de
jonge duivin van Frans Van Mol de primus terwijl een Neurenberger van Eddy Engels terecht beloond werd met een 96.
Bij de Thuringer witstaarten, ook een ras dat zeldzaam aan het
worden is, kreeg een oude koperkleurige duivin van Delameillieure terecht een 97.
9. Tuimelaars en hoogvliegers. Een ganse reeks Belgische tuimelaars deed haar opwachting. Ik hoop voor volgende keer
dat er, bij zo een groot aantal toch de hoogste score kan toegekend worden. Nu viel er slechts één 96. Fijn vond ik het dat
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er nog zo lieftallige duifjes als de oud Hollandse tuimelaars
ingezonden werden. Goede kwaliteit met hier en daar een uitzondering.
Een in België zeldzaam en moeilijk ras is de Engelse non.
Tegelijkertijd structuurduif, kleurduif en tuimelaar. Jammer
dat ze zo streng gekeurd werden. Ook de Duitse showtippler
werd m.i. zeer streng gekeurd. Verder waren er nog de volgende juweeltjes te bewonderen: Keulse tuimelaar, Rijnlandse
ringslagers, Felegyhaza tuimelaars en elsterpurzlers. Ook de
goede mokees van De Herdt waren weer van de partij.
Niet minder dan 22 budapester korten werden tentoongesteld
door twee liefhebbers. Spijtig dat deze “ballerina’s” van de
sierduivenwereld zo zeldzaam geworden zijn. En dit niet alleen in België maar ook in het voormalige West-Duitsland.
Zit de moeilijke fok en de noodzaak van voedsterduiven hier
voor iets tussen ?
M. Punie.
**************************************************
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