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Bijzondere duiven bij Armand Cleynen

door Andy Verelst

De weergoden zijn ons ongunstig 
gezind wanneer we op een avond 
begin mei aankomen in de Kel-
derkesstraat in Tienen. Weken-
lang scheen de zon en was het 
kurkdroog en uitgerekend op de 
avond dat we een bezoek brengen 
aan de prachtige tuin van Armand 
Cleynen gaan de hemelsluizen 
open en wordt het vroeg donker. 
Van fotograferen komt daardoor 
niet veel in huis maar gelukkig 
neemt onze gastheer ook graag 
af en toe een fototoestel in de 
hand en kunnen we u dus toch 
een beeld geven van al het moois 
dat hier op het 2 hectare grote do-
mein te zien is. De naam Armand 
Cleynen zal bij de meeste fokkers 
wel een belletje doen rinkelen als 
vroeger bestuurslid van het Neer-
hof Tienen of anders als fokker 
van Raadsheren. Wie toevallig 
ook lid is van Aviornis zal Armand 
vooral kennen als specialist van 
wilde duivensoorten. Voldoende 
gespreksonderwerpen dus voor 
een boeiend hokbezoek.

Raadsheren en nog eens 
Raadsheren
Armand is een gepensioneerd on-
derwijzer van 61 jaar die al meer 
dan 40 jaar in onze liefhebberij 
actief is. Amper 18 jaar oud (voor 
die tijd was dat heel jong) begon 
hij zijn carrière bij het Neerhof 
Tienen als fokker van Eksterkrop-
pers, Belgische tuimelaars en 
Belgische hoogvliegers. Het duur-
de echter niet lang voor hij op de 
vogelmarkt in Antwerpen volledig 
onder de indruk geraakte van de 
Raadsheer, een ras dat Armand 
nooit meer zou loslaten. Het zal 
u niet verwonderen dat die eer-
ste duiven van de markt nu niet 
bepaald grote kampioenen waren 
en ook niet echt de basis hebben 
gevormd van het latere succes-
verhaal. Het is pas nadat Armand 
in contact kwam met Roger Ge-
mis en Adolf Geets dat hij echt ge-
lanceerd raakte in zowat alle be-
schikbare kleurslagen. De passie 
voor dit bijzondere ras is altijd zeer 
groot geweest en gebleven en dat 
heeft dan ook aanleiding gegeven 

tot zeer benijdenswaardige resul-
taten op tentoonstellingen in bin-
nen- en buitenland. Wie regelma-
tig de duiven bekijkt op onze grote 
shows zal daar kunnen vaststel-
len dat Armand zijn Raadsheren 
continu meedraaien aan de top 
en niet zelden de felbegeerde 97 
toebedeeld krijgen. Zulke hoge 
predikaten leiden dan ook onver-
mijdelijk naar klinkende titels zo-
als die van Vlaams, Nationaal en 
zelfs Europees kampioen. Zoveel 
Belgische fokkers is het zeker niet 
gegeven om meermaals met het-
zelfde ras Europees kampioen te 
worden maar Armand deed het 
in de jaren zeventig in Lille en in 
de jaren tachtig in Amsterdam. In 
februari 1976 volgde z’n grootste 
succes met de Raadsheren toen 
hij met een gele doffer niet alleen 
Europees kampioen werd maar 
tevens ook de beste duif van de 
tentoonstelling had, een presta-
tie die nog eens extra bekroond 
werd met de Prix du Président 
de la République, de vermaarde 
Vaas van Sèvres. Bij ons is deze 
trofee niet zo bekend maar iedere 
Franse fokker weet zeer goed dat 
dit de hoogste onderscheiding is 
die men in Frankrijk kan behalen 
in ons wereldje. Terechts iets om 
fi er op te zijn dus.
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Armand met een gele Raadsheer.

fi er op te zijn dus.

Zeer mooie zwart getijgerde Raadsheer.
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Groenvleugelduif
Metaalduif met jong.

De zeer zeldzame roze Mauritiusduif in het wild.Manenduif. De halsbevedering lijkt qua structuur 
op die van een haan.

Musduifje met jong. Dit is het kleinste duifje ter wereld. Bronsvleugelduif
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Ook vandaag, na meer dan 40 
jaar van Raadsheren fokken, is 
Armand nog even gebeten door 
dit ras. Jaarlijks worden er nog 
steeds een 150-tal jongen gefokt 
uit een 40-tal kweekkoppels. Met 
een 20-tal daarvan wordt er nog 
regelmatig deelgenomen aan ten-
toonstellingen. Naast de Raads-
heren bevolken ook nog enkele 
koppels Gentse kroppers, Brünner 
kroppers en Krulduiven de hok-
ken. Vroeger zijn ook Pauwstaar-
ten, Schmalkaldener moorkoppen 
en Boecharijse trommelduiven 
de revue gepasseerd, waaruit 
duidelijk de voorliefde voor struc-
tuurduiven en rassen met zware 
bevedering blijkt. Samen met z’n 
vriend Roger Gemis (vandaag 
nog steeds een succesvol fok-
ker van Schmalkaldeners), richtte 
Armand eind jaren zeventig een 
eerste Belgische speciaalclub op 
voor structuurduiven. Door een 
gebrek aan interesse heeft deze 
echter slechts een zeer kort be-
staan gekend.

Aviornis, 
een tweede successtory
Vanaf 1970 werd de duivenhob-
by uitgebreid met fazanten, niet 
één soort maar meteen een hele 
reeks. Al snel bleek er toch wel 
behoefte te zijn aan goede infor-
matie over park- en watervogels 
of aan een gespecialiseerde ver-
eniging waarbij de fokkers terecht 
konden. Gemotiveerd door deze 
gebrekkige informatie over en de 
vaak stiefmoederlijke behandeling 
van park- en watervogels binnen 
onze liefhebberij destijds, namen 
Armand en zijn goeie vriend Fons 
Reynaers in 1973 het initiatief om 
met de hulp van Etienne Brandt de 
Belgische speciaalclub voor park- 
en watervogels op te richten. Het 
uitgeven van een eigen tijdschrift 
was daarbij de ultieme droom. De 
droom kwam uit en hoe dan nog. 
Intussen is de speciaalclub die 
ooit begon als een uitloper van 
het Neerhof Tienen omgedoopt en 
uitgegroeid tot Aviornis Internatio-
nal, een internationale organisatie 
met een stevige basis in bijna half 
Europa en duizenden leden. Het 
oorspronkelijke gestencilde club-

blaadje heeft plaatsgemaakt voor 
een prachtig tweemaandelijks tijd-
schrift dat uitgegeven wordt in het 
Nederlands, Frans, Engels, Duits, 
Spaans en Portugees. Anno 2011 
is medestichter Armand geen be-
stuurslid meer van Aviornis maar 
is hij wel nog altijd de gedreven 
hoofdredacteur van de wilde dui-
vensectie van het tijdschrift.

Op een gegeven ogenblik hebben 
de fazanten plaats moeten rui-
men voor wilde duiven om eerder 
praktische redenen. Er werden 
jaarlijks zoveel jongen gefokt dat 
er eigenlijk een chronisch plaats-
gebrek ontstond. Eens op pensi-
oen heeft een mens dan wat meer 
tijd en wat doe je dan? Juist, je 
bouwt wat volières bij en je begint 
opnieuw wat fazanten te kweken. 
Gezien de bijzondere aandacht 
die het vroegere Neerhof Tienen 
altijd aan de kraagfazanten heeft 
besteed, mochten de Lady Am-
herst- en de Goudfazant dus ze-
ker niet ontbreken. Daarnaast zijn 
er tegenwoordig ook Satyr- en 
Temmincktragopanen, Chinquis 
pauwfazanten en witte en bruine 
oorfazanten te bewonderen in de 
volières. Verder kan je op het hele 
domein loslopende pauwen aan-
treffen. 

De passie voor wilde duiven
In 1987 richt Armand samen 
met Pierre Hermans en Fried 
Ketelslegers een werkgroep 
wilde duiven op binnen Aviornis. 

De bedoeling hiervan is om de 
fok van deze soorten in gevan-
genschap aan te moedigen en 
via fokprogramma’s te trachten 
om de populaties van  verschil-
lende soorten op peil te houden. 
Sommige wilde soorten zijn sterk 
bedreigd in de natuur en voor 
meerdere is het vijf voor twaalf. 
Bovendien blijkt het kweken van 
meerdere soorten erg delicaat 
en absoluut niet vanzelfsprekend 
buiten hun normale verspreiding-
gebied. In de loop der jaren zijn 
er bij Armand 86 soorten gepas-
seerd waarvan er slechts met 
67 succesvol kon gefokt worden. 
Momenteel heeft hij nog 35 ver-
schillende soorten in z’n bezit. De 
meeste van deze soorten zijn vrij 
‘gewoon’. Een uitzondering is de 
Manenduif (vroeger Nicobarduif). 
Deze grote duivensoort met lange 
manenachtige veren in de hals en 
een soort snavelknobbel (zie foto) 
is op het randje van bedreigd in 
de natuur en kan je enkel maar 
houden met de nodige CITES-
papieren. Op tentoonstellingen 
zal je Armand zelden zien met z’n 
wilde duiven, tenzij dan met z’n 
(zijdevederige) Lachduifjes die hij 
samen met z’n petekind Frederik 
fokt.

Dankzij de werkgroep wilde dui-
ven is Armand geen onbekende 
bij verschillende Europese zoo’s 
en vogelparken. Zo werkte hij 
vanaf 1994 mee aan een fok-
programma voor de Mauritius-
duif in samenwerking met de 
zoo van Jersey in Engeland. 

Australische kuifduif op het nest.
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Deze opvallende roze duif komt in 
de natuur enkel voor op het eiland 
Mauritius en dan nog in een zeer 
beperkt gebied. Door de vernie-
ling van haar natuurlijke biotoop 
door de mens, bleven er begin 
jaren negentig nog maar een 50-
tal van deze vogels over. Dankzij 
zeer succesvolle fokprogramma’s 
waarbij dus ook particuliere fok-
kers zijn ingeschakeld, is hun be-
stand tegenwoordig aangegroeid 
naar iets meer dan 350 dieren 
waardoor hun toestand iets min-
der kritiek is. Er kunnen nu ook 
opnieuw exemplaren worden 
uitgezet in de natuur. Een mooi 
voorbeeld van hoe liefhebberij en 
natuurbehoud hand in hand kun-
nen gaan.

Vechten voor en tegen de natuur
Tijdens het bezoek aan het do-
mein van Armand viel me op 
hoeveel maatregelen er moeten 
genomen worden om de natuur 
te beschermen tegen zichzelf. 
Overal staan er schrikdraden ge-
spannen om de vossen buiten het 
domein te houden. Enkele bezoe-
ken in het verleden zorgden reeds 

voor de vernieling van waardevol-
le bestanden wilde ganzensoor-
ten. Het plaatsen van schrikdraad 
alleen bleek onvoldoende effec-
tief en rondom het hele domein 
moest ook nog eens afsluitings-
draad worden ingegraven omdat 
de vos zich er anders onderdoor 
groef. Naast de vos kwam ook 
geregeld de marter op bezoek 
waardoor de fokkerij van sier-
eendjes noodgedwongen moest 
gestopt worden. Alsof dat nog niet 
voldoende was, hebben ook de 
sperwers het tegenwoordig op de 
volièrebewoners gemunt. Deze 
roofvogels klampen zich vast aan 
de volières en hoewel ze er niet in 
slagen de prooien waarop ze het 
gemunt hebben te bemachtigen, 
blijven deze vaak toch dodelijk 
gewond achter. Op enkele weken 
tijd is het bestand kweekkoppels 
van de wilde duiven zo fel terug-
gelopen. Er zat dus niets anders 
op dan de volières te voorzien van 
een dubbele gaas. Triest eigenlijk 
hoe de natuur het instandhouden 
van zichzelf kan tegenwerken. 
Gelukkig laat Armand er de moed 
niet door zakken en is hij continu 

bezig met het aanpassen en ver-
beteren van zijn infrastructuur. 
Zijn hobby vraagt veel tijd en on-
derhoud maar het resultaat mag 
zeker gezien worden. Het domein 
Cleynen in Goetsenhoven is een 
mooi voorbeeld van het minder 
bekende aspect van natuurbe-
houd binnen onze liefhebberij en 
toont ook aan hoe het houden van 
dieren in een mooie tuin toch mo-
gelijk is. 

Mijn gastheer wist me gedurende 
vele uurtjes te boeien en het was 
intussen al erg laat (of beter vroeg) 
geworden wanneer ik huize Cley-
nen verliet. Met nog een hele au-
torit voor de boeg en het besef dat 
de wekker ’s anderendaags pijn 
zou doen, maalt alle opgedane in-
formatie nog wat door mijn hoofd. 
Achteraf kom ik tot de conclusie 
dat dit bezoek me toch weer een 
ander beeld heeft gegeven van 
de liefhebberij van niet-gedomes-
ticeerde parkvogels. Vooral het 
Aviornis-verhaal blijft nazinderen. 
Tot wat is een groepje van echt 
gemotiveerde fokkers allemaal 
wel niet in staat?ken in het verleden zorgden reeds niet door zakken en is hij continu niet door zakken en is hij continu wel niet in staat?

Chinquis pauwfazantje met kuikens.

▲ Een mooi verzorgd park.

Prachtig zicht op de tuin en de duivenvolières. ►


