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K.M. DE RASDUIF 

Woordje van de 

 voorzitter 

Beste clubbers en sympathisanten, 

 

Prosit Neujahr ! 

Onze voorbije T.T. was weeral een mooi evenement zoals steeds. 

Ongeacht de perikelen met de dreigende vogelpest en nog andere 

dreigende elementen stevende de tentoonstellingswereld niet af, -

zoals onze politiekers vandaag en al dan niet met een schamele uit-

tredingsvergoeding (!!??),- op een Marrakrash.. 

Inderdaad bleef de deelnemingsschade alsnog beperkt.   

De terughoudendheid van sommige inschrijvers die wij organisato-

ren van tentoonstellingen (allen) dit jaar ervaren, situeert zich veelal 

in een afwachtende houding van sommige liefhebbers in hun onze-

kerheid dat er dieren mogen getransporteerd en/of verhandeld wor-

den. Maar vrienden, dit blijft dit TT-seizoen een algemeen ver-

schijnsel, zo ook bij de buurlanden.   

Vrienden, jullie weten dat ik telkenjare onze TT ons hoogtepunt is, 

maar sta me toe dat ik dit jaar de apotheose richt naar HARRY H. 

en FRANS !!  

Eerder dit jaar, -door persoonlijke omstandigheden gedwongen-, 

verkozen ze zich langs de zijlijn te houden en gingen ze tot het op-

ruimen van hun geliefkoosde dieren over. 
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Weliswaar, -waar het nu aan ligt of niet-, maar volgens mij niet in 

het minst door de aangename warmte die onze open haard binnen 

onze club aanwakkert, besloten ze tijdens deze winterse dagen ieder 

met enkele koppeltjes kranig terug het speelveld op te stappen. Als 

dit geen wereldnieuws is, niet ? De cauchoiskwekers en de blazers 

uit Brün wezen gewaarschuwd !!   

Op verzoek van onze secretaris zal ik het verder kort houden en 

overgaan tot de mededelingen: 

Vergeet niet :  

ringen te bestellen 

Om niet nodeloos te vergaderen vragen we ieder lid om zijn me-

ning over: 

Vergaderlokaal in 2019: welk is uw voorkeur ? 

Welke voordracht zou je eens willen horen in 2019 (onderwerp 

dus)?  

       Laat iets weten per e-mail aan Marcel. Dan bespreken we later       

 in vergadering.  

De volgende algemene vergadering (tevens statutaire) is in fe-

bruari 

Frans zoekt teksten. Mail uw teksten naar Frans aub. 

Vergeet vooral niet: 

In te schrijven voor de NATIONALE TT bij ons medelid 

HARRY D. voorzitter van De Ster Meeuwen, tevens onze 

chef tombola en materiaal ‘meister’ 

Yvan 

   

  Fijne feestdagen! 
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 Zalig kerstfeest! 
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ENGELSE  NONDUIVEN:  KLASSIEK  

MAAR  TOCH  ZO  MOOI ! (2) 

 
Zonder voorbereiding echter zal de nonduif op de tentoonstelling 

nooit die prachtige kap kunnen tonen.  Het toiletteren van de kap is 

een kunst op zich.  Men ziet nog altijd kappen die niet volgens de 

regel der kunst getoiletteerd zijn d.w.z. waar de gekleurde veertjes 

gewoonweg afgesneden zijn.  Wat wil men door toiletteren berei-

ken ?  In de eerste plaats de kap hoger te doen schijnen en ze zo in 

positie brengen zodat zij, van de  zijkant bekeken,  bijna loodrecht 

schijnt.  Natuurlijk kan een fokker niet verwachten dat een diep aan-

gezette kap na het bewerken hoog zal zitten.  Meestal is het toilette-

ren van zulke kappen zinloos.  De kunst van het toiletteren van een 

kap bestaat hierin dat de achterste en onderste laag van de steunve-

ren afgesneden worden.  De steunveren zijn de gekleurde veren van 

de schedel die enerzijds tegen de kap drukken en anderzijds de kap 

ook een zekere stabiliteit verlenen.  Meestal is het al voldoende van 

een of twee lagen veren weg te knippen, waardoor de kap mooi ver-

ticaal komt te staan.  Daarna zal men de duif gerust laten zodat men, 

nadat de duif haar veren heeft geordend, kan inschatten of een ver-

der toilet nodig is.  Men moet derhalve over geduld en ervaring be-

schikken om zo een duif klaar te stomen voor de tentoonstelling.  De 

intakte steunveren voor de gesneden veders overdekken de afgesne-

den veren zodat van het toiletteren niets meer te zien is.  De overlap-

pende steunveren zorgen voor een natuurlijk verloop van de schedel-

bevedering naar de kap.  Het toiletteren kan alleen door ervaring 

aangeleerd worden.  Veel geduld en oefening zijn hier noodzakelijk.  

Het toiletteren van de kap zal natuurlijk symmetrisch gebeuren, zo-

dat de kap niet scheef komt te zitten. 

De tekening van de nonduif is tamelijk stabiel.  Zij bestaat uit een 

gekleurde staart, stuit en kiel.  Zeven tot twaalf slag- en armpennen 

zijn gekleurd.  Meer als twee gekleurde slag- of armpennen onder-

scheid is een zware fout.   

 

Kunstenaar Max Holdenried in zijn atelier.  

 

Verder heeft de non een gekleurde voorhalstekening die  breed en 

diep moet zijn zonder dat er gekleurde veders in de kap verschijnen.  

Ook de kop is gekleurd.   

De zwarte kleurslag is in het algemeen goed vertegenwoordigd.  

Maar bij sommige stammen zijn de slagpennen dofgekleurd, hetgeen 

foutief is.  Ook de blauwe kleurslag is meestal goed vertegenwoor-

digd.  De kleur blauwe kleur is meestal wat donkerder dan bij andere 

duivenrassen. 

Rode en gele nonduiven zijn ook reeds in behoorlijk aantallen voor-

handen.  Ook de kwaliteit is hier al meer dan behoorlijk, al zijn zij 

toch nog niet op het niveau van de zwarten en blauwen. 

Verdere kleuren in de nonduiven zijn bruin, blauwschimmel, koper-

kleurig, blauwzilver.  De  laatste drie kleurslagen zijn zeer zeldzaam.  

Ook laat de kwaliteit van de bruinen nog vaak te wensen over. 
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         Hollandse nonduif.  Lullin 1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Duitse nonduif uit 1896. 
 

Uit Geflügel-Börse 2002. 

Vertaling en bewerking M. Punie. 

DE CAUCHOIS 

Reeds in de 17e eeuw werd deze Cauchois  gekweekt in het Franse 

land van Caux. Dit is gelegen ten noorden van de Seine in Norman-

dië. 

We nemen aan dat ze reeds in 1824 bestonden en ontstaan zijn uit 

een toevallige kruising tussen de toenmalige Kroppers en Mondain. 

Dit merkt men aan de levendigheid en haar licht blaaswerk. Maar de 

Cauchois is op zichzelf  zeer sterk geëvolueerd, en behoord nu bij 

de duivenadel van Frankrijk. 

Met haar grootte en gewicht, ze werd gekweekt als vleesduif, waar-

bij de doffers in gewicht variëren van 700 tot 800 gr en de duivin-

nen van 650 tot 700 gr. Doffers hebben een vleugelspanwijdte van 

85 tot 90 cm, de duivinnen tussen de 80 a 85 cm, hun lengte van bek 

tot staart is 42 a 46 cm. 

Deze vormduif heeft een fiere houding, waarbij de ruglijn een hoek 

vormt van 45 graden tov de bodem. Alle vijftien kleurslagen, met of 

zonder slab, hebben een witte stuit of onderrug van minstens 4 cm. 

De vijftien kleurslagen van de Cauchois zin onderverdeeld in 3 vari-

ëteiten: geschubd, geband, en eenkleurig. 

Cauchois kweken kan de liefhebber veel plezier geven. Ze hebben 

een aangenaam karakter. Is niet zo vertrouwelijk, ze houden wat af-

stand. Door hun levendigheid zijn ze steeds in de weer en pronken 

steeds met  hun prachtige vederkleed. Ze brengen hun jongen met 

zorg groot.  
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Standaard: 
Kop: 

Langwerpig en middelzwaar, in profiel goed afgerond zonder hoeki-

ge delen, gewelfd voorhoofd. In vergelijking met het lichaam is de 

kop klein. 

Bek: 

Middelgroot, bijna recht, breed aan de basis, lengte van 3,5 cm. 

Donker gekleurd bij de variëteiten met blauwe grondkleur en licht 

bij de zilvers en geelgeschubden. De neuswratten zijn wit, glad, 

weinig geaccentueerd en langwerpig. 

Oog: 

Erg levendig oranje-rood. 

Oogrand: 

Redelijk smal, een regelmatige cirkel vormend, blauwachtig grijs bij 

de variëteiten met blauwe grondkleur, rozig-geel bij deze met zilver 

grondkleur. 

Hals: 

Eerder kort en zeer stevig aan de basis. De aanhechting aan de kop 

is eerder fijn. Sommige exemplaren hebben neiging de krop te bla-

zen zoals de kroppers. Deze eigenschap is geen fout, maar mag ech-

ter niet overdreven worden. Zij laat één van de aantrekkelijkheden 

van het ras, de witte slab, tot volle waarde komen. 

Borst: 

Goed gerond en vooruitstekend, het borstbeen erg recht. 

Rug: 

Breed, evenwel zonder te overdrijven teneinde de duif niet te zwaar 

te maken en te schaden  aan het totaalbeeld. De ruglijn is eerder bol 

dan recht, zonder echter een bochel te vormen. 

Stuit: 

Bij alle variëteiten wit, zonder uitzondering. 
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Vleugels: 

Redelijk lang, rustend op de staart zonder te kruisen. Vleugelspan-

wijdte bij de doffers 85 a 90 cm en 80 a 85 cm bij de duivinnen. 

Staart: 

Breed zonder open te gaan, ongeveer 15 cm lang, goed in het ver-

lengde van de rug. De 12 staartpennen zijn 4 cm breed. 

Poten: 

Middellange benen, goed in verhouding tot het totaalbeeld van de 

duif. Sterke voetwortels en tenen, onbevederd, karmijnrood. Bij 

exemplaren die het gemiddelde gewicht overschrijden komen op de 

voetwortels en tenen soms enige kleine pluimpjes voor. Deze eigen-

schap vormt geen zware fout, vooral als de duif dit compenseert 

door grote kwaliteiten. Zwarte nagels bij de variëteiten met blauwe 

grondkleur en bij de eenkleurig zwarten en witroze bij de variëteiten 

met blauwzilver grondkleur en eenkleurig rood en eenkleurig geel. 

Gevederte: 

Lang en zacht, wat de duif zwaarder doet lijken dan ze in werkelijk-

heid is. De pluim is fijn en komt gemakkelijk los als het dier niet 

met voorzichtigheid wordt genomen. 

Kleur en tekening: 

De Cauchois komt voor in 3 variëteiten: geschubd, geband en één-

kleurig. De 3 variëteiten mogen met of zonder witte slab voorko-

men. 

De geschubden komen voor in 5 kleurslagen: 

1. Roodgeschubd (genetisch: blauw bronsgeschubd) 

2. Geelgeschubd (genetisch: blauwzilver sulphurgeschubd) 

3.      Rozegeschubd 

4.      Blauw witgeschubd 

5. Blauwzilver 

witgeschubd 

De gebanden komen voor in 7 kleurslagen: 
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 1. Blauw roodgeband (genetisch: blauw bronsgeband) 

 2. Blauw rozegeband 

3. Blauw witgeband 

 4. Blauwzilver geelgeband (genetisch: blauwzilver sulphur     

geband) 

 5. Blauwzilver witgeband 

 6. Roodzilver 

 7. Geelzilver 

De éénkleurigen komen voor in 3 kleurslagen: 

 1. Rood 

 2. Geel 

 3. Zwart 

 

Bron: Kunstenares Ria Winters 

 

Fouten: 
Te weinig omvang - te licht - te zwaar en lusteloos dier - slechte te-

kening schubbing -schubbing te dun gezaaid - schubbing te geplakt - 

zwarte zoming te zwaar en uitlopend in de schubbing - zwarte  
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pepering in de schubbing - aanzet tot derde band bij de gebanden te 

-matte kleur- zwart in de kleur - kleurspatten, rood of geel naarge-

lang de variëteit in halsgevederte -te licht oog, uitgelopen pupil, 

donker oog - slechte buikkleur, te wit, zwarte streping - witte man-

chetten - wit veerveld aan de aars of buik - witte veren in de staart 

of vleugels - wit aan de basis van slagpennen en/of staartpennen - 

abnormale slab te groot, te klein, te smal, omgekeerd, gesplit, één-

zijdig - slechte vleugelhouding hangend, gekruist, stulpvleugels -

witte nagels bij eenkleurig zwart en kleurslagen met blauwe grond-

kleur - Wijnrood op de borst en/of de flanken bij duiven met blauwe 

grondkleur - Oker op de borst en/of de flanken bij duiven met 

blauwzilver grondkleur - kleur van de schubbing doorlopend in de 

hals - te weinig kleurreserve in de slagpennen bij de geschubde vari-

ëteiten.  

Ringmaat: 10 mm  

 

Goed type 

en stand 
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De lijn van bovenkant kop tot staart vormt met de grond een hoek 

van maximum 45° 

Het hoogste punt van de kop boven de ogen. Snavelpunt en borst 

liggen op eenzelfde verticale lijn. 

Een mooie Cauchois toont een smalle kleurovergang tussen borst en 

buik. 

De overgang van hals naar rug verloopt in een vloeiende gebogen 

lijn. 

De grootste slagpennen komen tot op ongeveer 2cm van het staart-

einde. 

De bevedering op de dijen is hoogstens middellang en goed doorge-

kleurd. 

Staartdekveren en grondkleur zuiver en zonder zwarte aanslag. 
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Schets van een Cauchoisduif met voorbeeldig strak borst en buik. 

De overgang van hals naar rug verloopt in een vloeiende gebogen 

lijn. 

De grootste slagpennen komen tot op ongeveer 2cm van het staart-

einde. 

De bevedering op de dijen is hoogstens middellang en goed doorge-

kleurd. 

Staartdekveren en grondkleur zuiver en zonder zwarte aanslag. 

 

    *************** 
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Twee zuivere mooi afgelijnde banden. 

Rijen met driehoektekeningen zo regelmatig mogelijk verspreid over 

het vleugelschild. 

Zuivere blauwe of blauwzilver grondkleur aan kop, buik, onderkant 

en staart. 

Een fijne gelijkmatige zoming boordt de schubbing en de banden af. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer goede kop met goed gerond voorhoofd. 

Geen platte kop, geen plat voorhoofd en geen stierennek. 
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Stuit zuiver wit over 

minstens 4 cm. 

10 slagpennen, 10mantelpen-
nen en 12 staartpennen 
 
Staartdekveren en grondkleur 
zuiver en zonder zwarte 
aanslag 

 
Bron tekeningen: “Cauchois, 
Eine Vision” van Albert Hinrichs 



 

Europees kampioen 2017 te Battice 

In de meeste Europese landen bestaat er een speciaal club van de 

Cauchois. De Belgische Cauchoiclub kan je bereiken op: 

WWW.CAUCHOIS.BE 

Bron: de Belgische Cauchoisclub. 

Maurice Moors 
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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 !   

Te storten op de bankrekening BE74 9794 2805 1507 van De Ras-

duif, Pollenusstraat, 5, 3510 Kermt.  Door dit bedrag te betalen is 

men lid van onze club maar niet lid van het VIVFN (Vlaams Inter-

provinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdierren).  Om ook lid 

te worden van het VIVFN dient men een fokkerskaart aan te vragen. 

Fokkerkaarten voor het seizoen 2019-2020.  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 fokkers-

kaart 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 2018-

2019 en de vier nummers van het kleindiermagazine Het Neerhof. 

 

RINGEN. 
De ringen kunnen besteld worden bij de provinciale ringenverdeler 

Rigo Jacobs Leemkuilstraat 92 a, 3570 Alken.   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. 

Het bestelformulier van de ringen kan men ook downloaden via 

Vlaams Interprovinciaal Verbond van fokkers van Neerhofdieren/

onze organisatie/neerhofdieren/ringen en merktekens. 

M.Punie. 
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Het bestuur ( K.M.)  ‘DE RASDUIF’   stamnr.032 

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    

Tel. 011/ 821342 

Mail: neven.yves@gmail.com 

 

Raadslid: 

Rik Leeten       

Geraard Mercatorlaan 40 

3500 Hasselt 

Tel: 011/ 222326   

Mail: rik.leeten@skynet.be 

Provinciale coördinator.   

 
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 

 Redactie: 
 Frans Bergmans       Bergbeemdenstraat 7   3530 Houthalen 

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

 Teksten voor het volgende nummer inzenden vóór  25 DEC. 

Tweemaandelijks tijdschrift 
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K.M. DE RASDUIF 

Secretariaat De Rasduif:  

Pollenusstraat 5 

3510 Kermt       

Rek. BE74 979-4280515-07 


