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Voorwoord van de Voorzitter 

 

Beste clubber en sympathisant 

 

Het nieuwe jaar is pas ingezet en het begon daar waar het eindigde. Daar waar 

we gedacht hadden tegen de jaarwisseling van verlost te zijn, -namelijk covid 

19-,  beslisten haar varianten er anders over, ze doen onze wetenschapslui 

verder naar hun haren te grijpen, en vooral ons allen aan de ketting bannen. 

Zelfs de ‘booster’ en het vaccineren van jonge kinderen blijken slechts de 

oliedruppel op een hete plaat voor dit toch wel zeer hardnekkig Chinese virus !  

 

Staan jullie me desalniettemin toe jullie allen, samen met uw dierbare familie en 

vrienden, veel voorspoed te wensen voor het jaar 2022 !!! En vooral ‘keep it safe 

‘, zodat we terug naar een ‘nieuw’ normale kunnen toegroeien. Want inderdaad 

vrienden, ik vrees dat er toekomstige normale er sowieso eentje zal zijn met 

randmeldingen, maar daarom niet minder met veel vreugde !! Prosit Neujahr !! 

 

Door gekende omstandigheden moest het tentoonstellingsseizoen in het 

algemeen vroeg in- ,  zelfs voor sommigen, nooit uitpakken . Zij, waaronder 

wijzelf, die nog tussendoor erin slaagden tot de organisatie van een 

tentoonstelling over te gaan, verdienen alle lof ! Want de onzekere 

omstandigheden en de eraan verbonden risico’s bleven toch steeds als het 

zwaard van Damocles boven de organisatorische hoofden hangen. 
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Beste vrienden, wij mogen binnen onze club niet klagen van het voorbije 

seizoen. Wie herinnert zich niet de fijne jongdierendag te Genk, en dan zeker ook 

onze TT te Houthalen. 

 

Bij de eerstvolgende algemene statutaire vergadering van 20 februari 2022 (zie 

verder), zullen jullie ondermeer de details van uitgaven en inkomsten vernemen 

door onze penningmeester. Maar wees vandaag al gerust, door sponsering 

kunnen we nog ‘net’ positief afsluiten. 

 

Toch dienen we vooruit te blikken op de toekomst en onze traditionele werkwijze 

en organisaties onder de loep te durven nemen. De vergrijzing binnen de 

werkende leden, de tanende motivatie van mededinging door Limburgse 

liefhebbers, het aantal bezoekers, sterkt de bedenking of het opzet nog het doel 

heiligt, en dit alles moeten we durven in de weegschaal te werpen en te 

analyseren.  

Bij vergadering van het ‘kernkabinet’, m.a.w. de stichtende leden van 25 

november j.l., werd beslist dat onze club ‘vernieuwende’ initiatieven naar voren 

schuift in de verderzetting van onze activiteitenradius. Ook zullen we gretig 

jullie’s voorstellen aanhoren op bovengemelde algemene vergadering en 

bijsturen waar nodig.  

 

Onze club krijgt een nieuwe look,  en het staat buiten kijf dat het profileren via 

onze mooie website www.de rasduif.be en onze facebookgroep een deel 

liefhebbers bereikt, waarvan  we tot op heden geen weet hadden.  

 

Ja, jongens, we boeren niet slecht en zelfs in deze moeilijke tijden, verwelkomen 

we graag: 

Alexis, David, Hugo, Luc, Etienne, Bjarni, Steven en Alfons !!  

Hartelijk welkom boys !! 

We weten zeker dat we bij jullie ook ideeën gaan vinden voor de opsmuk van 

onze binnen-en misschien wel buitenactiviteiten.  

 

Ook vrienden zal u zien dat jullie voortaan zullen vergast worden op een digitale 

nieuwsbrief (krantje voor anderen), jaargang 71 – nr. 1 en ik wens jullie er veel 

leesgenot van. 

 

 

Eendracht maakt macht !  

 

Yvan 
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Beslissingen Bestuursvergadering 

 

• De bestuursvergadering van 25 november 2021 heeft overwogen om de 

jaarlijkse tentoonstelling in een andere vorm te laten doorgaan. Meer details en 

de duiding van deze nieuwe denkpiste zullen volgen in de algemene 

ledenvergadering, die gepland staat op zondag 20 februari 2022 (zie verder). 

• De statutaire samenstelling van het bestuur bestaat momenteel uit zes 

personen:  

Yvan Kielich  dagelijkse functie: voorzitter 

Aerts Jan  dagelijkse functie: ondervoorzitter 

Leeten Rik  dagelijkse functie: ere-voorzitter 

Caelen Danny dagelijkse functie: secretaris 

Punie Marcel  dagelijkse functie:penningmeester 

Neven Yves  bestuurder 

 

Marcel, Rik en Yves zijn herverkiesbaar voor 4 jaar. Deze stemming is voorzien 

op de volgende algemene ledenvergadering. 

Verder stelt De Rasduif nog één extra plaats vacant in het bestuur. 

We mochten tot op heden nog geen melding van een nieuwe kandidaat 

ontvangen. 

Dus leden die zich kandidaat willen stellen om in het bestuur te komen, kunnen 

hun kandidatuur per e-mail of per brief kenbaar maken bij de secretaris.  

Kandidaturen indienen vóór 15 februari 2022 aub! 

 

Yvan stelt zijn dagelijkse functie als voorzitter terug ter beschikking, maar 

vervult zijn mandaat als bestuurder nog tot 2023. Na de herverkiezing van 2022 

met mogelijks een nieuwe kandidaat in het bestuur, zal deze functie van 

voorzitter opnieuw aangeduid worden onder de verkozen bestuurders zoals 

voorzien in de statuten. 
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Algemene Ledenvergadering 

 

Door de aanhoudende veiligheidsmaatregelen en beperkingen om activiteiten en 

vergaderingen te houden, wordt het moeilijk om een ledenvergadering te 

organiseren. 

Desondanks voorziet het bestuur van De Rasduif een algemene ledenvergadering 

op zondag 20 februari 2022 om 10u00. 

Deze gaat door in het duivenlokaal achter zaal De Kring, Onderwijslaan 4, 3600 

Genk.  
Parkeren op de asfalt parking achter de zaal is toegestaan en gratis. 

 

Volgende agendapunten staan genoteerd: 

 

• Terugblik en evaluatie van de tentoonstelling 2021 

• Financieel nazicht van de boekhouding  

• Evolutie en ontwikkeling binnen de sierduivenhobby plus De Rasduif 

• Statutaire samenstelling bestuur: herverkiezing en wijzigingen 

• Vooruitblik op de toekomst en voorstel aanpak verderzetting van de 

vereniging 

 

Als er nog agendapunten dienen toegevoegd te worden, gelieve deze voor 15 

februari kenbaar te maken bij de secretaris, Danny. 
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Sponsoring ten voordele van DE RASDUIF 

 

We hebben onze jaarlijkse tentoonstelling achter de rug. En we mogen terecht 

fier zijn op het succesvolle en vlot verloop van dit evenement. 

Ieder op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan het succes van deze 

tentoonstelling.  

De Rasduif mocht ook dit jaar de steun genieten van verschillende sponsors. 

Eén van deze sponsors was Natural Granen (Schoten). Door een misverstand 

tijdens het transport is de levering van de prijzen in natura laattijdig 

aangekomen. 

 

Dit maakt dat we nu een levering van verschillende zakken sierduivenvoer ter 

beschikking kunnen stellen aan de leden van onze club. 

Het aanbod van het sierduivenvoer bestaat uit een  

sierduivenmengeling zonder maïs, telkens zakken van 20 kg van het merk 

NATURAL. 

 

We willen deze zakken te koop aanbieden aan onze leden die er interesse in 

hebben. De kostprijs per zak van 20kg bedraagt 10,00 euro. 

De opbrengst gaat natuurlijk naar de rekening van De Rasduif. 

We willen hierbij ieder lid de kans geven om deel te nemen aan deze aankoop. 

Indien u interesse heeft in deze sierduivenmengeling,  

geef dan de secretaris vóór 15 februari een seintje, hetzij telefonisch of per e-

mail te geven. 

 

Laat weten of u interesse heeft in 1, 2 of meerdere zakken van 20kg? 

Op basis van de inschrijvingen, zal de secretaris een eerlijke verdeling maken, 

zodat iedereen aan bod komt. 

 

Voor de practische verdeling van de zakken houden we u nog op de hoogte. We 

zullen u de mogelijkheid geven om deze zakken te komen afhalen op  

de algemene ledenvergadering van 20 februari 2022.  

Betaling van de zakken kan dan ter plaatse tijdens de algemene 

ledenvergadering aan de penningmeester, Marcel, afgerekend worden. 

 

 
Figuur 1 Foto Sierduivenmengeling zonder maïs van Natural Granen (20kg) 
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Ledenbestand 

 

De Rasduif is een kleine vereniging met enthousiaste en gemotiveerde 

sierduivenliefhebbers. Verschillende leden zijn al jaren lid, anderen zijn pas 

nieuw in de hobby of hebben zich aangesloten om onze vereniging te steunen. 

 

We heten onze nieuwe leden van harte welkom: 

 

Naam Voornaam Gemeente Rassen 

Cautaerts  Alexis Asse Birmingham rollers, 
felégyhazer 
tuimelaar 

Ceulemans David Zutendaal  Birmingham rollers 

Clerinx Hugo Alken Strasser 

Fory Luc Lummen Cauchois, 
Ronsenaar 

Mazy Etienne Flavion Speelderke, Gentse 
meeuw, etc. 

Troonen  Bjarni Binderveld Speelderke 

Vandyck Steven Balen Duitse Modena 

Vanhaeren  Alfons Herk-de-Stad Oosterse rollers 

 

Verder blijft het belangrijk dat de leden onder mekaar hun passie en ervaring 

blijven uitwisselen en delen. Dat kan op verschillende manieren. Door aanwezig 

te zijn op de ledenvergaderingen en andere activiteiten. Maar ook door actief 

deel te nemen aan onze facebookgroep van DE RASDUIF. 

 

Omdat interactie en communicatie belangrijk is, delen we de adresgegevens van 

de leden van onze club. Zo is het veel gemakkelijker om mekaar te contacteren.  

Zie hieronder de tabel met de gegevens van alle leden van De Rasduif voor het 

huidige werkjaar. 
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LEDENLIJST 2022 

Naam Voornaam Adres Pstnr Plaats Telefoon Gsm nr 

Aerden  Martin Geensstraat 58 3660 Opglabbeek 089/854251 0475/944704 

Aerts Jan Salviastraat 21 3670 Oudsbergen 
 

0477/231508 

Agten  Frank Onze Lieve 
Vrouwstraat 142 

3550 Heusden-
Zolder 

 
0499/204375 

Bergmans Frans Bergbeemdenstraat 7 3530 Houthalen 011/728274 0497/784480 

Caelen  Danny De Hutten 25 3600 Genk 
 

0468/000792 

Cautaerts  Alexis Rampelberg 45 1730 Asse 0483/665441 
 

Ceulemans David Noordlaan 51 3690 Zutendaal  
 

0479/805 930 

Clerinx Hugo Meerdegatstraat 98 3570 Alken 
 

0474/916857 

Cleynen  Armand Kelderkestraat 32 3300 Tienen 016 /816650 
 

Croes  Jozef Varkensmarkt 42 bus 

2 

3590 Diepenbeek 
 

0472/084056 

Crommen  Gerrit Bredonkstraat 57 3582 Koersel 
 

0495/160468 

Demeur  Marnicq Schansstraat 104 C 3470 Kortenaken 011/582388 0474/408535 

Devos Johan Kruisbergstraat 26 B 8755 Ruislede 051/687366 
 

Dreesen  Henri Romeinse Dijk 76 3910 Pelt 011/605528 0497/673753 

Fory Luc Hoogstraat 81 3560 Lummen 013/555971 
 

Gemis  Roger Homsemstraat 35 3891 Borlo 011/884402 
 

Hendrix  Henri Burgem. 

Vanlindtstraat 6/24 

3900 Pelt 011/446209 0499/635058 

Kerkhofs  Luc Maastrichtersteenweg 

234 

3770 Riemst 012/455075 
 

Kielich  Yvan Sint Truidersteenweg 

123 

3700 Tongeren 
 

0475/430226 

Lambrighs  Vic Stevoortse Kiezel 316 3512 Stevoort 
  

Lawarree  Guy Rue de l' Ecole 14 4920 Aywaille 04/384 56 77  0494/45 69 91 

Leeten  Henri G.Mercatorlaan 40 3500 Hasselt 011/222326 0478/778036 

Manshoven  Davy Wildebornstraat 5a 3840 Borgloon 
 

0495/660133 

Martens  Jos Rubenslaan 8 bus 11 3590 Diepenbeek 
 

0479/704364 

Mazy Etienne Rue du  Centre 29 5620 Flavion 
 

0479/71 12 53 

Mebis  Danny Hulzenstraat 37 3570 Alken 
 

0495/189833 

Moors  Maurice Weidestraat 7 3511 Kuringen 011/229850 0486/652782 

Neven Yves Ekkerputstraat 56 3520 Zonhoven 011/821342 0496/580137 

Paul  Camille Rue Pont Saint Pierre 
32/2 

4690 Glons 
 

0476/219147 

Punie  Marcel Pollenusstraat 5 3510 Kermt 011/251236 
 

Troonen  Bjarni Daalstraat 49 3850 Binderveld 
 

0472/723776 

Vandyck Steven Driehuizen 94 2490 Balen 
 

0477/354281 

Vanhaeren  Alfons Muggenhoek 38 3540 Herk-de-

Stad 

013/553228 0474/213350 
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Het samenstellen van kweekkoppels 
 

(Artikel van Danny Caelen) 

 

Aan het begin van het kweekseizoen is het belangrijk om eens even stil te staan 

bij het samenstellen van de kweekkoppels. Want de samenstelling van de 

kweekkoppels bepaalt uiteraard het succes van de komende generatie. 

Daar zijn een aantal factoren en aandachtspunten die men daarbij in rekening 

moet brengen. 

Vooreerst is er het resultaat van het afgelopen kweekseizoen. Zijn er 

koppels geweest waarvan het resultaat zeer goed was? Dit wil zeggen jonge 

nakomelingen die zeer goede tentoonstellingskwaliteiten vertoonden? Zo ja, dan 

wil dit zeggen dat dit koppel de gewenste genen bezit én ook doorgeeft. Dat 

laatste is belangrijk. Want hoe vaak zien we niet dat een koppel of een goede 

doffer/duivin de gewenste kwaliteiten heeft, maar niet doorgeeft aan de 

nakomelingen. Dit heeft alles te maken met de vererfbaarheid. Sommige 

eigenschappen vererven zich heel gemakkelijk en meestal zijn dit net de minst 

gegeerde eigenschappen. Heeft men een duif of een koppel die de gewenste 

eigenschappen doorgeeft, dan is dit koppel zeer waardevol en mag men er niet 

zonder meer afstand van doen. Ook al vindt men misschien dat één van de 

dieren te oud wordt. Dus een koppel dat goede jongen oplevert, moet men zeker 

in de galerij van de nieuwe kweekkoppels laten pronken. 

Vervolgens moet men evalueren of de ouderdieren en zeker de nakomelingen de 

nodige vitaliteit bezitten. Als de ouderdieren makkelijk vatbaar zijn voor 

trichomoniasis of andere kwaaltjes en men moet voortdurend kuren met één of 

andere medicijn, dan betekent dit toch dat het immuunsysteem van deze dieren 

te wensen overlaat. Er van uitgaande natuurlijk dat de rest van de voeding en 

verzorging en de hokconditie optimaal is. Maar dus eigenlijk als de ouderdieren 

en hun nakomelingen makkelijk ziek worden, dan schort er iets aan de basis. En 

de basis is net vitaliteit. Verschillende rassen verkeren door het negeren van 

deze basisvereiste in een toestand waarin de dieren afhankelijk zijn of enkel 

kunnen presteren door toedoen van medicatie. En dat is geen goede zaak! 

Deze vitaliteit is een vereiste dat de grondslag vormt voor de fok. Als men van 

bij aanvang van de fok al merkt dat dieren niet vruchtbaar zijn, geen eieren 

leggen, eieren niet bevrucht zijn of er maar slapjes bijzitten, dan is dit de 

voorbode van een slecht fokseizoen. Vitaliteit is echter een eigenschap dat niet te 

herleiden valt tot één gen of één kenmerk. Vitaliteit is eerder een samengesteld 

resultaat van een aantal fysische eigenschappen. Eén eigenschap die ik hier nu 

naar voren wil halen is genetische verwantschap.  

Genetische verwantschap draagt er net toe bij dat goede fokdieren ook goede 

nakomelingen zorgen. En gezond verstand zegt dan ook dat door goede dieren 

met mekaar te kruisen, men met een grote waarschijnlijkheid ook goede dieren 

fokt. Dit komt omdat de gewenste genen door een doordachte kruising ook 

versterkt en behouden blijven. Wat echter minder gekend is en ook minder 

opvallend voor het oog van de liefhebber, is dat ongewenste eigenschappen, 

zoals gebrek aan resistentie, een verzwakt immuunsysteem, ontkalking van het 

skelet of gevoeligheid voor coccidiosis enz., op de achtergrond ook mee worden 

versterkt. Met het gevolg dat men zwakkere dieren aan het fokken is. 
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Vandaar dat het belangrijk is om de genetische verwantschap in kaart te 

brengen. Heel weinig fokkers nemen zich de moeite om de genetische 

verwantschap te noteren. Veelal denkt men dit uit het hoofd te kunnen 

bijhouden. En dat zal voor een aantal knappe koppen ook wel lukken. Al denk ik 

dat na een periode van 3 of 4 jaren, men toch enige moeite zal hebben om nog 

de juiste afstamming te kunnen produceren. 

Vandaar dat in de reisduiven wereld zo prat wordt gegaan op de stamkaart van 

een duif. Dat is enerzijds een commerciële truc om te kunnen aantonen dat een 

bepaalde duif afstamt van een heel goede (en dus bekende) voorouder. In de 

sierduivenwereld is deze praktijk echter minder gebruikelijk.  

Maar dat neemt niet weg dat het daarom minder belangrijk is. Voor eigen 

gebruik en dus in de toepassing van het eigen hokmanagament, is het gebruik 

van een stamkaart zeer waardevol. Het geeft als het ware het pad weer 

waarlangs men is gekomen tot de duif met het gewenste resultaat. De stamkaart 

is dan een richtingaanwijzer en geeft aan de liefhebber weer waar de sterke 

elementen zitten en waar misschien ook de zwakke elementen zaten die hebben 

geleid tot een iets minder resultaat. 

 

Voordat men kweekkoppels samenstelt, moet men dus voor iedere duif die zal 

dienen als ouderdier, individueel nagaan wat de afstamming is. Door de 

afstamming in kaart te brengen, gaat men ook zien in welke mate er sprake is 

van verwantschap en dus ook van inteelt. Inteelt is een begrip dat dikwijls 

verkeerd wordt begrepen en bij sommige liefhebbers ook geschuwd. 

Zonder hier een hele uiteenzetting te doen over inteelt, ga ik in het kort zeggen 

dat voor diverse diersoorten is gebleken dat een inteeltpercentage van meer 

dan 12% op lange termijn problemen geeft met vitaliteit, vruchtbaarheid en 

prestaties. Past men jaar na jaar een inteeltpercentage toe van 12% of meer en 

is er dus een stijging van het inteeltpercentage van 0,5-1%, dan is het ras 

gedoemd om uit te sterven (Bron: Verantwoord fokken voor de toekomst, 

Kleindier magazine, auteur: Quido Valent). 

 

Om als fokker ernstig en met het oog voor de toekomst te kunnen fokken en 

bouwen aan een ras, moet men deze afstamming in kaart brengen. Dit heeft ook 

als voordeel als men wil samenwerken met een collegafokker, dat men perfect 

kan achterhalen wat de achtergrond is van een bepaald dier. 

 

Als hulpmiddel voor onze liefhebbers heb ik in deze nieuwsbrief een blanco 

stamkaart toegevoegd. Voor diegene die het willen uitprinten, kan ik de versie 

ook digitaal versturen. 

Op dezelfde wijze is er een blanco kweekoverzicht toegevoegd. In dit blanco 

kweekoverzicht kan je de verschillende koppels met de bijhorende ringnummers 

van de ouderdieren en hun nakomelingen noteren. Ook hier kan ik de digitale 

versie overmaken voor hen die dit zouden wensen. 
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Ras: Koppel n° Ronde Legdatum Ringnr.
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Bestellen van duivenringen 

 

In deze nieuwsbrief, op pagina 14, vindt u het aanvraagformulier voor 

duivenringen. 

Het ingevuld bestelformulier versturen naar: 

Rigo Jacobs, Leemkuilstraat 92a, 3570 Alken.  

De betaling dient gelijktijdig te gebeuren op het rekening nummer: 

BE91 0634 0827 7176. 

 

Let op! Vanaf dit jaar zijn de verzendkosten €3,50.  

Dit staat ook zo reeds aangepast op het formulier. 

 

Bestel tijdig je ringen! 

Lidgelden en fokkerskaarten 

 

Het werkjaar 2022 is reeds van start gegaan. En dat betekent dat De Rasduif ook 

haar leden oproept om het jaarlijks lidgeld te betalen. Het merendeel heeft dit 

reeds gedaan tijdens de deelname aan de tentoonstelling. 

Het lidgeld is nog steeds €15,00.  

Ieder lid heeft normaal een kalender 2022 ontvangen. De kalender toont mooie 

foto’s van sierduiven die deelnamen aan de jaarlijkse tentoonstelling te 

Houthalen. 

Als er leden zijn die om één of andere reden geen kalender hebben ontvangen, 

geef dan de secretaris een seintje. Er zijn nog een aantal exemplaren reserve. 

 

Verder voor het einde van de maand januari moeten alle fokkerskaartaanvragen 

terecht zijn bij de secretaris. Daarbij hoort ook de fokkerkaart bijdrage. Voor de 

meeste leden is dit €15. Gelieve dit ook tijdig over te maken aan de 

penningmeester. 

Agenda Voorjaar 2022 

 

 

Activiteit Datum Aanvang Plaats 

Bestuursvergadering 13/02 10u00 Schutterslokaal, 
Melbergstraat 5, 

3600 Genk 

Sponsoring tvv De Rasduif 15/02 Doorgeven 

bestelling aantal 
zakken duivenvoer 

 

 

Algemene 
Ledenvergadering 

20/02 10u00 Duivenlokaal, 
achterkant zaal 

DE KRING, 

Onderwijslaan 4 

3600 Genk 
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