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Het voorbije jaar 2020 zullen we allen snel trachten te vergeten!
Een virus heeft ons sedert maart al in zijn macht. Eén enkel gevuld
koffielepeltje met dodelijke inhoud, - zonder CEO of politieke leider-, controleert de ganse wereld. En laat ons eerlijk zijn, het eerste
half jaar van 2021 zullen we nog gebukt blijven onder dit juk, dat
eigenlijk alle oorlogen overstijgt. Zelfs Hitler zou een stap hebben
teruggezet tegen deze onzichtbare, -maar o zo efficiënte -, vijand,
sterker dan om het even welk kanon, kruit of gas.
Zoals de oudsten onder ons en zeker onze ouders kijken we thans uit
naar D-day, -de dag der bevrijding-, die deze keer zich niet zal uiten
in wimpelende vlaggen, getoeter in de straten, of een landing van
tegen geluidsmuur scherende vliegtuigen, maar wel in de vorm van
een kleine injectie. Hoe verlangend kijken we dit maal uit ons te
mogen bukken voor een ‘’piekuur’ in ons gat. We krijgen nu al zowaar een orgasme, alleen al van de gedachte aan die injectie, die de
poort terug naar de vrijheid en opflakkerde economie zal openen. Ik
verneem net dat de Engelsen reeds vanaf morgen het licht gaan zien,
maar dat wij ‘Europeanen’ nog wat geduld moeten hebben tot al
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onze commissies en regeringen hun akkoord’ hebben gegeven. Jullie begrijpen zoals ik waarschijnlijk ook niet…. Swat… 5 januari
2021 worden de eerste vlijmscherpe vrijheidsstrijders opgewacht in
de roze ronde billen van alle Belgen en dito Belgen.
Een sportief jaar vrienden, hebben we dus niet gehad. Geen enkele
tentoonstelling of activiteit heeft door de gekende omstandigheden
kunnen plaatsvinden. Zelfs de buitenlanders, ik bedoel in casu de
Duitsers, Fransen en Nederlanders, hielden vrij lang ‘hun’ hoop
hoog, maar hebben uiteindelijk toch ook moeten capituleren voor de
strenge wijsvinger van Covid nr. 19 !
Ik hoop vrienden, dat jullie en jullie geliefden allen behouden door
dit afgrijselijke 2020 zonder kleerscheuren zijn geraakt en wens jullie vooral een behouden status tegen te tijd der vaccinaties.
En als voorgaand nog allemaal niet genoeg was, kregen we er als
toemaatje nog maar eens de vogelgriep gratis op toe ! En voor degenen die ook nog sportduiven hebben las ik vandaag in de krant dat
er nadien nog een andere ophokplicht zal volgen… no fun..
Maar vooral jongens, be safe, laat ons nog enige tijd solidair zijn
met elkaar . Onze clubleuze ‘unité, fraternité et égalité’, zijn meer
dan ooit de belangrijkste grondslag opdat we vanaf volgend seizoen
terug onze gewone shows en activiteiten kunnen invullen.
Laat ons vooral samen mentaal sterk blijven en erin blijven geloven
dat isolement thans noodzakelijk blijft.
Be strong en be safe !!!
Ik realiseer me dat kerst en nieuwjaar dit jaar degraderen naar doordeweekse dagen, maar toch wens ik jullie allen een zalig kerstmoment met je bubbelcontact en een voorspoedig 2021 !!
Laat ons allen samen hopen dat 2021 het jaar zal zijn dat corona terug een biertje wordt en Donald terug een eendje.
Yvan
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Even aandacht
Voor het volgende !
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.
Het bestelformulier van de ringen kan men ook downloaden via
Vlaams Interprovinciaal Verbond van fokkers van Neerhofdieren/
onze organisatie/neerhofdieren/ringen en merktekens
Het makkelijkste is om het bestelformulier op de website elektronisch in te vullen, af te printen en op te sturen.
Het bestelformulier zit ook nog eens in het boekje. Je kunt het eventueel manueel invullen en opsturen.
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MEDEDELINGEN

De kweekperiode!

LIDGELD 2021.

Goede uitslagen begint met goed kweken !
Eerst en vooral moet men er voor zorgen dat de duiven Tip Top in

Zoals reeds werd medegedeeld zal het lidgeld betaald voor het jaar
2020 gelden als lidgeld voor het werkjaar 2021. Er hebben door de
coronaperikelen immers geen activiteiten van De Rasduif plaatsgevonden.

conditie zijn. Best laat men de duiven door een dierenarts onder-

FOKKERSKAARTEN 2021.
De fokkerskaarten 2021 moeten voor 1 februari 2021 toekomen bij
Punie Marcel. Het geld (15 €) dient gestort te worden op de rekening
van De Rasduif. De rekening is terug te vinden op het achterste
schutblad van het clubblaadje.

zoeken ongeveer 2 à 3 weken voor de koppeling. Dit laat de liefhebber toe indien noodzakelijk nog te kuren voor de duiver en duivin
samengebracht worden. Na de kuur heeft men dan nog 1 à 2 weken
de tijd om extra vitaminen toe te dienen om de conditie te bevorderen. Men gebruikt voor de kweek best een vitaminen preparaat waar
het gehalte aan vitamine A,D,C en E vrij hoog zijn. Uit wetenschappelijke hoek heeft men bewezen dat zeker vitamine E een belangrijke rol speelt in de bevruchting. Men mengt daarom best tarwekiemolie samen met biergist en de vitaminen over het voer en dit 2 à 3
maal per week.
Naast het klassieke onderzoek van keeluitstrijkjes en mest is het
voor vele hokken aan te raden een bacteriologisch onderzoek te laten
verrichten van de mest. Hiervoor dient men een cultuur van het
mestmonster aan te laten leggen. Op deze wijze kan men eventuele
salmonellakiemen laten opsporen, want maar al te vaak is salmonella (paratyphus) de oorzaak van een te groot aantal onbevruchte eie-

Ondanks alles
fijne feestdagen!

ren en een te slecht opgroeien van de jonge duiven.
Waar men zeker voor op z’n hoede moet zijn is dat duiven niet te vet
zijn voor men aan de kweek begint. Ik merk dat liefhebbers hun
kweekduiven vaak veel te lang voor het paren beginnen op te voe-
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ren. Indien ze dan toch te vet zijn dan kan men dat best als volgt op-

heeft.

lossen. Men laat ze gedurende 1 à 2 dagen volledig vasten. Hierna

Een tweede voordeel hierbij is dat de jongen steeds gelijktijdig uit-

geeft men gedurende 1 week half kweekmengeling en half zuivering

kippen en men dus bij het uitkomen van de jongen geen verschil

met over dit voeder sedochol of biochol aan de dosering van 1 kof-

heeft in grootte. Dit gebeurt wel eens indien de duiven direct op het

fielepel per 20 duiven per dag. In het water doet men gedurende 1

eerste ei intensief zijn beginnen te broeden.

volle week duiventhee.

Als men al deze regels in acht heeft genomen dan rest nog u alleen

Deze aanpak zal zeker een gunstige invloed hebben op de leverver-

nog om de juiste duivin in te zetten.

vetting die zich ontwikkeld heeft tijdens de Rui en men zal verbaast

Een zware opdracht, ik weet het, want dit fenomeen heeft mij reeds

staan kijken hoe gemakkelijk de dons zal vallen en hoe de conditie

meerdere nachten mijn rust ontnomen.

van de kwekers zal verbeteren op een tijdspanne van 1 à 2 weken.

Des al niet te min vind ik deze periode één van de mooiste in het

Om de kweek en de driftigheid aan te wakkeren kan men best de

duivenjaar.

duiven belichten. Men doet dat vanaf ’s morgens ± 6 uur tot ’s
avonds ±22 uur. Let wel op dat men de duiven niet belicht of dat
men deze maximaal belicht tot aan het broeden om vanaf dan de
daglengte terug naar de normale daglengte te laten evolueren. Doet
men dit niet dan riskeert man dat men in mei reeds zit met duiven
die 5 pennen gestoten hebben en dat het aldus voor deze duiven er
opzit. Want vanaf de 5de pen begint de rui van de kleine dekveren en
zoals we allemaal weten is het dan voorbij.
Nog een belangrijke tip. Let er goed op dat het eerste ei geen ”knuk”
krijgt van de nachtvorst. De meeste duiven broeden nog niet vast op
het eerste ei en sterke nachtvorst kan er dan voor zorgen dat de helft
van de eitjes niet zal uitkomen. Vervang daarom het eerste ei door
een kunstei en leg het terug indien de duivin haar tweede ei gelegd
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Het kweekseizoen
en haar obstakels…
De kweek, voor de een de kern van zijn hobby, voor de ander een
noodzakelijk kwaad. Maar voor beiden van belang om een succesvol seizoen te hebben. Tijdens het kweekseizoen zijn er talloze factoren die de opkomst van uw jongen kan verpesten. Sommige factoren zijn makkelijk te beïnvloeden, op andere heeft men geen enkele
invloed. In deze column gaat mijn aandacht uit naar veelvoorkomende problemen voor zowel een kolonie duiven als de individuele
duif. Om te beginnen zijn voor het koppelen een aantal factoren van
belang. Ik zal mij hoofdzakelijk beperken tot de medische kant van
de kweek. Een grote fout die men maakt in de winter is een verkeerde voeding. Vaak wordt er veel te zwaar gevoederd gedurende
de maanden voor het koppelen met als direct gevolg te zware duiven. Ten eerste koppelen zware duiven moeilijker dan duiven die
goed in conditie zijn. Ten tweede is er een vergroot risico op onbevruchte eieren omdat de duivin te zwaar is. Het treden wordt hierdoor bemoeilijkt. Ook hebben duivinnen die te zwaar zijn gevoederd
voor aanvang van het koppelen vaak meer moeite met het leggen
van eieren wat vaak een ongelijk lopende eerste ronde tot gevolg
heeft. Het best voedert men de duiven van zodra de laatste pen half
doorgegroeid is wat lichter tot een week voor het koppelen. In de
week voor het koppelen voert men de duiven best wat op met een
zwaarder voeder. Bijlichten voor de kweek heeft als voordeel dat de
eieren sneller gelegd zullen worden, maar geeft geen garantie voor
een betere kweek!
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Een duif die niet optimaal gezond is zal wanneer zij gekoppeld
wordt een veel groter risico lopen uiterlijke tekenen van ziekte te
gaan vertonen dan wanneer zij gerust gelaten wordt. Mijn advies is
dan ook de duiven voor het koppelen na te laten kijken door een gespecialiseerd dierenarts op ondere andere Paratyphus en het geel.
Latente Salmonella-infecties bijvoorbeeld zullen uw duiven voor het
koppelen geen enkel kwaad doen en de duiven kunnen stralen als
pareltjes, maar van zodra de duiven onder de stress van het drijven
en het leggen van de eieren komen zal de bacterie in de desbetreffende duiven om zich heen doen grijpen met vaak uitgeputte duivinnen die geen eieren willen leggen tot gevolg. In de praktijk worden
er zelfs gevallen beschreven van duivinnen die wel leggen maar
sterven van uitputting na het leggen van de eieren en bijgevolg dood
op het nest zitten.
Paratyphus is daarmee gelijk al een veroorzaker van problemen tijdens de kweek. De ziekte breekt vaak uit wanneer de jongen een
dag of 5 oud zijn. De bacterie die zich in de oude duiven vermeerdert onder invloed van stress wordt via het azen overgedragen op de
jongen welke vaak weinig tot geen immuniteit tegen de bacterie
hebben en na infectie een septicemie ontwikkelen. Dit wil zeggen
dat de bacterie zich in ‘no time’ via de bloedbaan doorheen het lichaam verspreidt en de duif snel zal laten sterven. Uitbraken van
Paratyphus tijdens de kweek worden dan ook vaak gekenmerkt door
acute sterfte van nestjongen in op een leeftijd van 5 tot 14 dagen
waarbij aan de oude duiven soms weinig tot niets te zien is. In andere gevallen zijn er ook oude duiven die ten onder gaan aan de besmetting. Het primaire advies bij een uitbraak van Paratyphus tijdens het kweekseizoen zal altijd zijn te stoppen met de kweek, de
jongen te ruimen, de duiven te scheiden en te kuren met antibiotica.
Waarom zult U denken? Omdat Paratyphus tijdens de kweek niet
onder controle te krijgen is wanneer men doorgaat met de kweek.
Men creëert dragers onder de overblijvende jongen die de ziekte
herhaaldelijk kunnen doen terugkeren in de kolonie.
— 10 —

Een ander steeds groter wordend probleem van de laatste jaren is
het circovirus. Dit virus dat afkomstig is van het varken vindt zijn
oorsprong in een virus dat leefde in planten. Het virus is (nog) niet
goed aangepast aan duiven. Het gevolg van deze slechte aanpassing
aan het leven in de duif is dat het bijvoorbeeld relatief langzaam
vermeerdert in duiven en dat oudere duiven weinig tot niet gevoelig
zijn aan dit virus. Jonge duiven en dan met name jongen die net enkele dagen uit het ei zijn komen door hun gebrekkige immuniteit
wel in aanmerking voor een snellere vermeerdering van het virus.
Hierdoor zijn zij vaak het slachtoffer van de latente besmetting van
de ouders. Wanneer de duiven besmet zijn met het circovirus resulteert dit vaak in acute sterfte van nestjongen net na het uitkippen.
Volgens de literatuur is er nog geen oplossing voor dit probleem,
maar in de praktijk is gebleken dat een vaccinatie van de ouderduiven met een circovirusvaccin dat bestemd is voor varkens wel degelijk leidt tot betere kweekresultaten in de ronde na de acute sterfte
van de nestjongen.Verder onderzoek in de toekomst voor wat betreft het circovirus is in de toekomst zeker vereist. Voor nu is het
hyperimmuniseren van de ouderdieren de enige behandeling die
men de duiven kan bieden.

mening in de eerste
plaats moet “spelen”.
Dit wil zeggen een
actief en vurig duifje
waarvan de doffer
tijdens de balts ringen slaat boven zijn
duivin. Het oeroude

vliegduivenspel zoals onze
voorouders dat kenden.
Een speelderke dat niet
speelt is volgens mij geen
echt speelderke. Bijgevoegde foto’s zijn dieren van een
Duitse (!) fokker. Of deze
duifjes ringen slaan is niet

Dit was deel 1 van mijn column over kweken. In deel 2 meer over
onder andere diarree, kalkgebrek, bijproducten en de samenstelling
van het voeder.

te zien in de tentoonstellingskooi.
Mooi zijn ze in ieder
geval.

Stephan Göbel
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marcel.

OOK EEN SPEELDERKE KAN MOOI ZIJN !
En, beste vrienden, zoals de bijgevoegde foto’s bewijzen, kan ook
het speelderke een mooi tentoonstellingsduifje zijn. Soms hoor je:
“wie fokt er zoiets ?” Het gaat dan meestal om speelderkens die
niet getoiletteerd zijn. Alhoewel dit duifje volgens mijn bescheiden
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