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Woordje van de
voorzitter
Beste clubbers en sympathisanten,
Mag ik jullie en uw naasten bij deze dan ook in persoonlijke naam
allen heel veel voorspoed toewensen in 2020 zowel op familiaal-,
gezondheids- en sportief vlak !!
Prosit Neujahr !
Wat blijft er van onze sport ?
Het tentoonstellingsseizoen is thans nog volop lopende en in bijgebrachte palmaressen zagen we dat er reeds prachtige resultaten werden geboekt door onze leden, zowel bij ons op Limburgse bodem,
dan wel bij ‘buitenhuis’- tentoonstellingen. Zelfs Leipzig bukte vorig weekend voor enkele van onze foktenoren.
De voorbije maand slaagden we er als provincieclubje toch weer in
een mooie -TT te organiseren ism met de Deutsche Modeneserclub
Belgium, de Belgische Brünnerkroppertjes en de Vlaamse Meeuwduiven om ‘ U ‘ tegen te zeggen, niet ? Ook bleef het interclubkampioenschap met de andere duivenclubs pal boven water !
We speelden het toch weer klaar om van allerheiligen een kleurrijke
feestdag te maken door een prachttentoonstelling aan te bieden voor
al haar zieltjes. Een ieder van jullie heeft in om het even welke hoedanigheid dan ook zijn ‘rotsje’ bijgedragen tot het welslagen.
Graag val ik uiteraard in herhaling jullie allemaal hier op een voetstukje te plaatsen van dat ‘lucht’ standbeeld dat u allen heeft verdiend !! Geen enkele oneffenheid in organisatie werd me bekend
gemaakt, geen enkele samenwerking verliep zo vlot als deze laatste
T.T., die zoals gewoonlijk resulteerde zoals in een ‘ei’ zo na benaderde graad van perfectie !!! Proficiat en bedankt allemaal !!
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Vrienden, we appreciëren ten volle jullie aller inzet, van inzender,
bezoeker tot helpende hand !
De Sint koos ondertussen het rendierenpad en 2019 oefent met volle
borst haar zwanenzang!
En zoals het klokje bij ‘de rasduif ‘tikt, tikt… het oudejaarsavond
voor ieder ten twaalver ure, het nieuwe jaar in !
In de ‘stille nacht’ zal het vuurwerk spetteren als klankvolle bekroning van ons aller voorbije sportieve jaar en de prachtige kleurrijke
lichtbundels zullen flitsen op de nieuwe vooruitzichten voor 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, onze duiven en
onze liefhebbers te tonen .
“L’Union fait la force !” Deze spreuk ” dragen we reeds vanaf onze
‘hergeboorte’ in 2009 in ons vaandel ! Wist je nog ? En mannen, dit
heeft ons gebracht waar we thans staan.
Zalige Kerst en een voorspoedig 2020 !
Yvan
Eendracht maakt macht
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AANDACHT ! AANDACHT !
FOKKERSKAARTEN EN LIDGELDEN.

Even aandacht
Voor het
volgende !

Hallo beste clubleden.
Het jaar is weeral om en dus moeten wij je vriendelijk vragen om je
lidgeld te vernieuwen. Het lidgeld van De Rasduif was sinds 2009
op 10 € gebleven. Maar vermits het leven spijtig genoeg alsmaar
duurder wordt, zijn wij genoodzaakt om ons lidgeld, na 10 jaar, te
verhogen tot 15 €.
Ook een warme oproep aan de liefhebbers die hun fokkerskaart via
De Rasduif wensen aan te vragen, om dit zonder uitstel in orde te
maken. Je vindt het aanvraagformulier in het fokkersboek. Je kunt
het per brief of per e-mail sturen aan de secretaris. Vul het zo
nauwkeurig mogelijk in a.u.b.
Doen ! Doen ! Doen !

*************
ONDERWERPEN VOOR DE VOLGENDE LEDENVERGADERINGEN.
Hiermede plaats ik een (dringende) oproep aan jullie om ideeën
voor de ledenvergaderingen. Als ieder lid om de twee jaar met een
goed idee komt zou dat een fantastische weelde zijn.
Dus beste vrienden, pijnig jullie grijze hersencellen eens en zoek
een goed onderwerp voor de vergaderingen in 2020.
Je kunt ze doormailen aan de secretaris. Hij zal er jullie eeuwig
dankbaar voor zijn.
Marcel.

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. BE 91 0634 0827 7176
van de ringenverdeler Rigo Jacobs Leemkuilstraat 92 a, 3570 Alken..
Deze zal dan de ringen naar de betreffende fokker sturen. Porto € 3
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!
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De Italiaanse meeuw

Fijne
Feestdagen !

Italiaanse Meeuw de overgang tussen de kipduiven- en de meeuwenrassen.
Wanneer men daarbij de ijskleurige dieren beziet, dan kan naast de
overgangsvorm naar de kipduiven ook hetzelfde van toepassing zijn
voor dit ras naar de kleurduiven.
De Italiaanse Meeuw is een oud ras en zoals de naam al zegt komt
het uit Italië en dan met name uit het noordelijke gebied. Sinds 1750
kwamen ze daar al voor, waarna het in de 19e eeuw buiten de landgrenzen naar Duitsland en Zwitserland werd geëxporteerd.
Gezien de typische opgerichte stand met de sterk hoog gedragen
staart moet worden aangenomen dat de eerste exemplaren moeten
zijn ontstaan door kruisingen van meeuwen met Modanezers.
Het ras heeft in Duitsland en Zwitserland aanvankelijk weinig opgang gemaakt. Pas in 1976 is een speciaalclub opgericht. In Nederland ressorteert de Italiaanse Meeuw onder de huidige Meeuwenclub.
In ons land was er aanvankelijk maar weinig animo voor dit ras.
C.A.M. Spruijt schrijft in 1931 dat er op dat moment hem slechts 2
liefhebbers bekend zijn, die deze dieren in hun hokken houden.
Daarbij is de bekende fokker van Oosterse Meeuwen, de heer H.
Duif uit Arnhem.
Wat schrijft de standaard ons voor over dit sympathieke Meeuwenras?
Het diertje moet niet te groot zijn en is behendiger dan het veldduiftype, draagt het lichaam horizontaal met daarbij een ietwat hoge
staartdracht. De borstpartij wordt iets voorwaarts gedragen, waarbij
de korte achterpartij duidelijk wordt geaccentueerd door de lange
hals en beenlengte. De hals wordt verticaal gedragen.
Hierop zetelt een kop die zowel in voor- als wel in achterhoofd kan-

— 7 —

— 8 —

tig van vorm is, waarbij het achterhoofd snel in de hals dient te verlopen.
Aanvankelijk schreef de standaard voor dat de snavel de voorhoofdslijn in ononderbroken lijn moest volgen. Dit bleek in de praktijk bijna ondoenlijk te zijn aan deze eis te voldoen. Men is daarvan
teruggekomen en heeft men voor enkele jaren terug in Duitsland en
Zwitserland op initiatief van Italië de eis op dit onderdeel gewijzigd.
Thans geldt dat het voorhoofd met de snavel een stompe hoek moet
vormen. Ook in Nederland is dit in 1994 aangepast. Dit was een
aanmerkelijke verruiming, waardoor meer aandacht aan andere rasonderdelen kon worden besteed.
Het grappige en meest verbazingwekkende was, dat juist ná die wijziging er plotseling dieren op tentoonstellingen verschenen die de
zojuist afgezworen moeilijke ononderbroken voorhoofd-snavelbelijning wel bezaten.
Zoals gezegd moet de kop in voor- en achterhoofd min of meer hoekig zijn afgezet en van opzij gezien trapeziumvormig zijn, het voorhoofd matig steil oplopend en met de snavel, die iets korter is dan
middellang, een stompe hoek vormen.
Een te lange snavel is uit de boze en zou het beeld van een compacte
kop verstoren en spits doen lijken, daarentegen zal een te korte snavel het gevaar inhouden, dat de dieren mogelijk problemen zouden
gaan krijgen met het grootbrengen van hun jongen, hetgeen bij dit
ras zeker niet het geval mag zijn. De snavel dient zodanig te zijn
ingeplant dat deze licht afhangt en de denkbeeldige lijn door de onderzijde van het oog loopt.
In tegenstelling tot alle andere Meeuwenrassen, die alle smalle oogranden dienen te bezitten, moet een Italiaanse Meeuw in uitzondering daarop, oogranden hebben welke 2 a 3 mm breed zijn. Deze
mogen niet bleek zijn, doch overeenkomen met de veerkleur, bij de
ijskleur en blauw respectievelijk blauwgrijs en pruimenblauw. Bij
de roodzilvers een iets rode gloed kan worden toegestaan. Juist deze
oogranden en hun typische kleur zijn karakteristiek voor het ras. De
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ogen zelf zullen levendig zijn, van oranje tot oranjerood bij intensief
gekleurde dieren en oranje tot geel bij verdund kleurige exemplaren;
bij wit zijn ze donker. Ook dient er enige keelwam aanwezig te zijn.
De hals dient van een goede lengte te zijn en vertikaal worden gedragen. Tevens moet deze slank zijn waarmee de lengte beter tot
zijn recht komt. Een dikke hals maakt dat de vogel de indruk geeft
dat de hals tekort schiet in lengte, hetgeen niet altijd het geval hoeft
te zijn. De borst moet van voldoende breedte zijn en iets voorwaarts
gedragen worden en moet voorzien zijn van een goed onwikkelde
Jabot. Zeker van belang is de lengte van de benen; deze kunnen eigenlijk nooit te lang zijn. Hoe langer de benen zijn, des te korter zal
de vogel lijken en waardoor de borstpartij dan ook beter tot zijn
recht zal komen. Toch zal er geen overdreven waarde aaan de beenlengte moeten worden toegekend; het is een kwestie van de juiste
verhoudingen tussen alle onderdelen.
De rug is kort en dient goed afgedekt te zijn, een voorwaarde dle
heel moeilijk is te realiseren, daar de sterke horizontale lichaamshouding en de iets opwaarts gedragen staartpartij de vleugels als het
ware iets opdrukken, waardoor een volkomen correcte rugafdekking
bijna tot de onmogelijkheden behoort. Bij de beoordeling zal hier
dan ook enige rekening mee moeten worden gehouden. Komt het in
erge mate voor dan is een aanmerking op zijn plaats.
Italiaanse Meeuwen zijn levendige vitale dieren en wanneer er de
mogelijkheid is, kan men ze een vrije uitvlucht geven. Wel is het
aan te raden dit te doen blij jonge dieren vanaf 4 weken oud, door ze
eerst de omgeving van hun hok te laten verkennen. Wanneer ze dan
kunnen vliegen en de lucht ingaan, weten ze waar ze weer naar kunnen terugkeren ouderdieren welke altijd in een hok of in volières
zijn gehuisvest geweest, zullen bij een vrije uitvlucht verdwalen,
omdat ze de vliegkunst onvoldoende beheersen en hun oriënteringsvermogen onvoldoende is ontwikkeld.
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Toiletteren van duiven
Wat is toiletteren?
Toiletteren betekent het uiterlijk verzorgen, zich opknappen of opmaken.
De bedoeling van toiletteren is er dus voor zorgen dat de dieren op
het moment van de keuring op hun best in de kooi te zien zijn. Een
tentoonstelling is tenslotte in de eerste plaats een schoonheidswedstrijd.
Wanneer toiletteren?
Wie op het laatste moment nog moet beginnen is er aan voor de
moeite.
Het begint reeds van in het nest met het conditioneren van de duiven. Zie hieronder een uittreksel uit een artikel van Gerard Longein
vanuit het bulletin n° 114 van de CFC oktober 2001.
‘Iedere morgen, als ik mijn hokken reinig, streel ik de jongen in het
nest wanneer de ouders het nest verlaten hebben. Vanaf deze leeftijd
is het reeds mogelijk zeer vroeg het onderscheid te maken tussen die
jongen die kalm zijn en deze die riskeren zonder training agressief
te blijven. Van zodra je met de hand dichterbij komt heffen deze
duifjes zich op, openen de vleugels, en proberen naar je hand te pikken. De andere duifjes blijven onverschillig met uitzondering van
een kleine reactie bij het aanraken. Men moet hierbij vanzelfsprekend op een kalme en zeer zachte manier tewerk gaan. Na enkele
dagen worden de kleine duifjes aan uw aanwezigheid en het fysiek
contact gewend.
Voor ze het nest verlaten, en daarna nog van tijd tot tijd, neem ik ze
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zeer langzaam in de hand, ik streel ze en plaats ze daarna zeer
voorzichtig terug. Pas hierbij op om geen duif te laten vallen bij het
terugzetten, zelfs een volwassen duif moet met de nodige voorzichtigheid teruggeplaatst worden zodat ze aanvoelen dat ze niets te
vrezen hebben. De duif moet uw kalmte aanvoelen en mag zich niet
ongerust maken over uw bewegingen.’

Tijdens de keuring heeft de keurmeester gemiddeld 2 minuten per
dier om deze volledig te keuren. De keurmeester kan zich dus niet te
lang bezig houden met een schuw dier in de gewenste stand te krijgen.

‘Om terug te keren naar ons uitgangspunt, de presentatie op de tentoonstelling, het is dus nodig de dieren aan het menselijk contact te
wennen zodat ze leren dat ze van de mens niets te vrezen hebben.

Een tweede belangrijke factor in het conditioneren van de duif voor
tentoonstelling is de algemene conditie.

De laatste stap in deze voorbereiding is het wennen aan de tentoonstellingssituatie. We moeten ze dus in kooien onderbrengen die wat
betreft afmetingen gelijkaardig zijn aan de tentoonstellingskooien.
Voorzie hiervoor meerdere kooien zodat de duif altijd de geruststellende aanwezigheid van soortgenoten voelt. Plaats deze kooien niet
in een volière waar ze zicht thuis voelen maar ergens in een totaal
nieuwe omgeving, laat de duiven hier enkele uren met water en
graan net als op een tentoonstelling. Dit laat hen toe te leren eten
en drinken vanaf het ogenblik dat ze op de tentoonstelling aankomen.
Benader de dieren in de kooi zeer voorzichtig met een keurstok en
probeer hen in positie te brengen, hierbij leren ze deze handeling
kennen en laten na enkele oefeningen hun angst varen. Het is tevens
een goede gelegenheid om de duiven te toiletteren, speciaal dan het
toilet van de slab dat zelden in één keer perfect kan gedaan worden.
Bij een ogenschijnlijk perfect toilet, constateert men na enkele uren,
na het terug op zijn plaats komen van de veertjes, de noodzaak tot
verdere retouches.
Dit alles mag er dan nogal omslachtig uitzien, speciaal wanneer
men met veel dieren tentoonstelt, maar geloof me vrij het loont de
moeite want dit kan het verschil maken met een kwalitatief even
goed dier maar minder goed voorbereid.’

Algemene conditie

Een duif die niet in goede conditie is zal zich niet tonen op de tentoonstelling en blijft beter thuis op het hok.
Belangrijk voor die conditie is ook het bestrijden van inwendige en
uitwendige parasieten. Dit doe je niet zomaar eventjes net voor het
inkorven. Dieren die voortdurend geplaagd worden door inwendige
en uitwendige parasieten zullen zeker inboeten aan conditie en in
sommige gevallen voor tentoonstelling niet meer in aanmerking komen. Op iedere tentoonstelling zitten er jammer genoeg nog altijd
dieren waarbij de parasieten , eitjes en neten duidelijk aanwezig
zijn en die een mogelijke bron van besmetting vormen voor de duiven die na hen gekeurd worden. Ook dieren die compleet uit conditie zijn of waarvan de veren beschadigd zijn door parasieten.
Gaatjes in de veren worden jammer genoeg niet snel even opgestopt voor de tentoonstelling. Die schade is blijvend tot na de volgende rui en zonder behandeling is die schade er reeds bij het uitgroeien van de nieuwe veren opnieuw.
Wat met de rui?
Daaraan kan helaas niet veel gedaan worden maar voor de vroegste tentoonstelling voorzie je best wat reserve zodat een dier dat op
het moment van inkooien compleet in de rui valt kan vervangen
worden door een andere dier.
Moeten de dieren gewassen zijn voor de tentoonstelling?
Het is evident dat de dieren proper worden aangeboden op de ten-
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toonstelling. Geloof me vrij, een duif kan stinken en als je als keurmeester zo’n duif in de hand neemt is het plezier er al snel af en het
resultaat in verhouding.
Vuile hokken, vuile manden en duiven die niet optimaal in conditie
zijn, die van het hok geplukt worden en snel in de manden gezet
worden om toch maar op tijd in de kooien te belanden, zijn hiervan
de oorzaak.
Het wassen kunnen de duiven perfect zelf. Daar moeten we dus
onze tijd niet in steken. Ze doen zelfs niet liever dan regelmatig een
bad nemen. Duiven die regelmatig een bad kunnen nemen zullen
zeker al niet met klompen aan de tenen of rond de ring rondlopen.
Waar intense glanzende kleuren verwacht worden is een regelmatig
bad ideaal om overtollig stof van de veren te verwijderen. Men kan
de duiven ook volledig wassen met babychampoo, grondig
afspoelen en goed laten drogen. Doe dit echter niet de dag voor de
inkorving want dan lijkt het of ze achterstevoren door de haag getrokken zijn. De duif heeft tijd nodig om alle veren terug te poetsen
en op hun plaats te leggen.
Bij het toiletteren vóór het inkorven kunnen we ons hier dus beperken tot het nazien of de pootjes en de ring proper zijn. Vergeet ook
niet het uiteinde van de staart en de slagpennen na te zien, doffers
die in conditie zijn doen niets liever dan sleepstaarten om de duivinnen te imponeren. Indien nodig nog eens wassen met wat zeep en
afspoelen met lauw water onder de kraan, afdrogen en klaar is
Kees. Sommigen zweren er bij om de pootjes ook nog in te vetten
met olie of vaseline. Dat is eigenlijk overbodig en men neemt hiermee nog het risico om vetvlekken te krijgen op het verenkleed : op
de mantel door het dier op te pakken met vette handen of op de
buik wanneer het dier zich neerlegt in de mand. Bijkomend euvel is
dat de ringen die sowieso al moeilijk leesbaar zijn, ingevet zelfs totaal onleesbaar zijn. Het invetten van de pootjes heeft als positief
resultaat dat ze langer proper blijven maar gewoon gewassen met
wat zeep geeft gedurende de periode van de tentoonstelling hetzelfde resultaat zonder het risico op vetvlekken, die trouwens op de
keuring afgestraft worden.
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Nagels
Nu we toch met de pootjes bezig zijn even aandacht voor de nagels. Duiven die op een zachte ondergrond lopen (stooisel of zand)
slijten hun nagels minder af. Te lange nagels zijn niet alleen ongewenst voor de tentoonstelling maar ook hinderlijk voor het dier zelf.
Met een nageltang en nagelvijl kan hier perfect aan verholpen worden.
Bek
De top van de bek kan wel eens overgroeien, ook dat wordt bestraft
op de tentoonstelling.
Regelmatig harde piksteen ter beschikking stelling kan de duif helpen om die top af te slijten. Indien nodig kan ook hier geretoucheerd worden met de nageltang en de nagelvijl.
Toiletteren van de veervelden
De tekening van een duif is in zeldzame gevallen perfect en dient
dan ook bijgewerkt te worden. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden
ofwel worden de verkeerd gekleurde veren geplukt, ofwel worden
ze kort tegen de huid afgeknipt. In het eerste geval staat de verkeerd gekleurde veer er na 6 weken terug , in het tweede geval zijn
we gerust tot na de volgende rui. Het spreekt vanzelf dat verkeerd
gekleurde slagpennen, mantelpennen, staartpennen of staartdekveren niet mogen getrokken worden. Toilet op de mantel is ook zeer
moeilijk, bv derde band toiletteren kan onmogelijk een mooi resultaat geven. Ongewenste vleugelroosjes kunnen dan wel weer mooi
getoiletteerd worden.
Pas ook op met teveel toilet. Het is niet de bedoeling dat de duif
met kale plekken in de kooi komt te staan. Zichtbaar toilet is ook
niet toegestaan: d.w.z. geen bijgeknipte veren.
Om de duif gemakkelijk te toileteren moet ze gefixeerd worden, dit
kan door ze in een nylonkous testoppen, door hulp te vragen van
iemand die ze in de hand kan houden of door ze zittend tussen de
benen te nemen. Zeker bij het afknippen van de veertjes heb je bei— 16 —

de handen nodig. Na een eerste maal toiletteren plaatst men de
duif terug in de kooi om het resultaat te beoordelen. Wanneer men
tenslotte tevreden is over het resultaat is de kous nog niet af. De
duif zal zich, eens terug op haar gemak, beginnen poetsen en de
veertjes terug op de plaats leggen, waarna we nog eens het resultaat zullen beoordelen en eventueel bijwerken.
Ongeoorloofd toilet of bedrog
Een aantal zaken zijn ongeoorloofd en worden zelfs als bedrog bestempeld. Het bijkleuren van nagels, bek of oogranden, het inkorten
van staartveren en dergelijke, met de bedoeling om op een listige
manier ernstige fouten of uitsluitingsfouten te verbergen is bedrog
en kan, naargelang de ernst, bestraft worden met uitsluiting van
tentoonstellingen.
Bron: Filip Vierstraete
Nationale Cauchois-club van België
Maurice Moors.

…. Weet alles ….
- Pa, wat is een apotheose? Vraagt Pieter.
 Hmm, dat is ...dat …
 Ach, pa weet het ook niet! Roept kleine zus.
 Brutaal nest! roept vader verontwaardigd, pa weet alles!
 Pieter een apotheose is een vrouwelijke apotheker.
…. Gevat ….
 neem die hond toch weg! Ik voel de vlooien al tegen mijn benen
springen!
 Prutske, kom hier! Riep Hans, die mijnheer heeft vlooien!
…. Scherp ….
Hij: ik heb aan je vader gezegd dat ik zonder jou niet kon leven.
Zij: en wat heeft hij gezegd?
Hij: dat hij met plezier mijn begrafenis zou betalen.
…. Erg ….
 Heb je het al gehoord? Trees van de buren heeft haar derde man
verloren. Is dat niet erg?
 Ja, vooral voor de vierde!
…. Na de vakantie ….
 Jongens, hoe noem men de wezens die gedeeltelijk op het land en
gedeeltelijk in het water leven?
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