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Kester – Kester is een deelgemeente van Gooik en lag vele eeuwen geleden op een 
kruispunt van Romeinse wegen. “Castricum” betekende Romeinse legerplaats en 
is later uitgegroeid tot een nederzetting. Kester is ook het hoogste punt van het 
Pajottenland.

In Kester zijn er nog een tiental duivenmel-
kers, voornamelijk snelheidsspelers. Het 
voorbije seizoen gooide de tandem Nechel-
put-Cornet, dat staat voor Kristof Nechelput 
(43) en Frans Cornet (76), hoge ogen in de na-
tionale kampioenschappen 2020. Ze werden 
niet alleen 1e Nationaal Kampioen Snelheid 
Oude en Jaarse maar hadden ook nog de 
2e Nationale Asduif Snelheid Oude en de 6e 
Nationale Asduif Snelheid Jaarse op de kooi.

Jozef Nechelput
Grootvader Jozef Nechelput was een fond-
speler met allure die o.a. de 1e Internat. Mar-
seille op zijn palmares had. Toen hij op weg 
was met zijn constateur naar het duivenlokaal 
overkwam hem een dodelijk ongeval. Deze 
kolonie werd toen publiek verkocht door Stan 
Raeymakers.
Voor de verkoop werd een ronde eieren bij 
Frans Speliers ondergebracht. Hij speelde 
samen met vader Ernest Nechelput. Vader 
deed de “papieren” en de buurman was de 
duivenmelker. In die periode zat Kristof meer 
bij de buren dan thuis. In 1989 is hij beginnen 
samenspelen met vader onder de naam Ne-
chelput en Zoon. Er werd toen voornamelijk 
grote halve fond gespeeld.
In 2002 is Kristof getrouwd en is in Halle gaan 

wonen. Het duivenhok was in Pepingen en 
hij kon ’s morgens en ’s avonds de baan op 
om de duiven te verzorgen. In 2008 is hij dan 
gestart op de huidige locatie en de duiven 
kwamen mee naar Kester. In 2013 is Kristof 
gaan samen spelen met Frans Cornet.

Van den Abbeel-Van Paesschen
De vroegere basis bestond uit duiven van 
grootvader en uit duiven van enkele lo-
kale melkers. In 2012 kwam er een doffer 
(B11/8001143) bij van Thiery Defrene, Onoz 
die de 1e interprovinciaal Chateauroux op zijn 
palmares had. Hij werd later stamkweker bij 
de tandem Nechelput-Cornet. Hij was o.a. 
vader van “Milan” 551/14 die 11e nat. Asduif 
Snelheid Jongen en 2e Prov. Asduif Snelheid 
Jongen werd in 2014. In 2013 kwamen de 
beste duiven van Kristof Nechelput en Frans 
Cornet samen.
Er kwam ook een doffer bij (B14/2273606) van 
Geert Van Roy met op zijn palmares 1e Soup-
pes 203 d/24e Pajot 1280 d, 3e Souppes 250 
d/43e Pajot 3083 d, 3e Souppes 223 d/14e 
Pajot 1362 d, 4e Souppes 454 d/11e Pajot 
3133 d, 5e Souppes 285 d/25e Pajot 1695 
d, 5e Souppes 236 d/14e Pajot 1535 d, 7e 
Chateauroux 263 d/46e nat. zone 3653 d. Hij 
werd een belangrijke kweker en werd vader 

NECHELPUT-CORNET
1e NATIONAAL KAMPIOEN SNELHEID OUDE EN JAARSE

Kristof Nechelput en Frans Cornet behoren tot de  uitblinkers van de nationale kampioenschap-

pen. Kers op de taart is de titel van 1e Nat. Kampioen Snelheid oude en jaarse.

van o.a. 2e Nat. Asduif Snelheid oude 2020 
en 2e Prov. Asduif Snelheid Jaarse 2018.
Er werd een bon gekocht van de tandem 
Van den Abbeel-Van Paesschen, Lebbeke 
en deze duivin werd de moeder van 10 eer-
ste prijsvliegers. Nadien zijn Kristof en Patrick 
dikke vrienden gebleven en ieder jaar worden 
er duiven uitgewisseld. In 2020 kwamen 6 jon-
gen van de 1e ronde van Van den Abbeel-Van 
Paesschen naar de tandem Nechelput-Cor-
net waaronder drie uitstekende jongen met 
o.a. 1e Noyon Pajot 5123 d. Een ander jonge 
duif won 1e Noyon Pajot 4207 d. De helft van 
de jonge duiven heeft het bloed van Van den 
Abbeel-Van Paesschen in de aderen. Het zijn 
duiven die gemakkelijk kopvliegen en eerste 
prijzen winnen.

20 koppels op totaal weduwschap
Kristof en Frans kwamen afgelopen seizoen 
aan de start met 20 koppels op totaal we-
duwschap, waaronder 6 koppels met vaste 
partner thuis. Daarbij kwamen nog 50 jonge 
duiven en 20 jongen van de 2e ronde van de 
kwekers.
De duiven op totaal weduwschap werden 
rond Kerstmis gekoppeld en trokken jongen 
groot. Er werd gezorgd dat de duivinnen niet 
opnieuw legden en daarna werden doffers en 
duivinnen gescheiden. Doffers en duivinnen 
trainden 1x per dag ongeveer 45 minuten. De 
duiven werden verduisterd van 15 maart tot 
15 juni toen het spel begon. Om de conditie 
wat te temperen kwamen doffers en duivin-
nen maar om de twee dagen los. Begin mei 
kwamen doffers en duivinnen 4 dagen samen.
Bij het opleren werden doffers en duivinnen 
weggevoerd tot 23 km. Bij de inkorving kre-
gen de doffers een nestschotel in de woon-
bak, de duivinnen werden rechtstreeks van uit 
het duivinnenhok ingekorfd zonder nestscho-
tel. Na aankomst van een wedstrijd bleven de 
partners 2 u samen. Naargelang het seizoen 
vorderde werd het samenzijn langer.
Eén paar duivinnen begon onderling te paren. 
Maar het probleem werd opgelost door tij-
dens de dag een duivin op het hok en de an-
dere in de volière te zetten en tijdens de nacht 
werden de rollen omgedraaid. Bij aankomst 
van een wedstrijd waren er altijd 5 doffers en 
1 duivin op het hok (de partners van de 6 
vaste paren op het weduwschap). Er werden 
altijd 4 oude duiven op Quiévrain gespeeld 
en 30 duiven gingen de mand in voor Noyon. 

Maar al na een paar weken gebeurde de eer-
ste selectie.
De vier duiven van Quiévrain die thuis kwa-
men werden opgesloten in hun nestvak. 
Daarna werden alle woonbakken open gezet 
voor de thuiskomst van de 30 Noyonvliegers 
en dan was er eventjes chaos. Na een half uur 
worden de koppels opgesloten in hun woon-
bak en zo komt er opnieuw rust op het hok. 
De partners worden na 2 u gescheiden. Bij de 
eindafrekening bleek dat de duivinnen beter 
presteerden dan de doffers.
Kristof : “Door het coronavirus werd er 3 à 4 
keer Quiévrain gevlogen en provinciaal ge-
lost. Daardoor kwamen de duiven mooi uit de 
lijn en dat is belangrijk. Anders kwamen ze te 
veel uit het westen. Duiven moeten vertrou-
wen hebben om te presteren”.

Opleren tot 23 km.
Er werden 50 jongen gekweekt uit vliegers 
en kwekers en ook nog 20 jongen uit de 2e 
ronde van de kwekers. Ze werden gespeend 
aan 25 dagen en doffers en duivinnen gingen 
samen op het hok van de jonge duiven. De 
jongen werden verduisterd van half maart tot 
21 juni van 16.30 u om ’s morgens met de dag 
te ontwaken. Er werd bijgelicht vanaf 21 juni 
tot einde seizoen. De jongen trainen alleen ’s 
morgens zo’n 45 minuten. Het is trainen en 
meteen binnen want de  roofvogel ligt steeds 
op de loer.
Bij het opleren werden de jongen 10x weg-
gevoerd tot 23 km. Op een grotere afstand 
lossen is geen oplossing zolang de jongen 
geen grote mand gedaan hebben zegt Kristof. 
Tijdens het seizoen worden de jongen 1 x 
per week weggevoerd (vader). De schuifdeur 
wordt ingevoerd vanaf de derde wedstrijd. Er 
komen geen kartonnen dozen of wegkruip-
bakjes op de hokken. Op het hok staan de 
woonbakken tijdens de week halfbak. Bij het 
inkorven staan de bakken volledig open en er 
komt een nestschotel in de woonbak. Bij de 
laatste twee vluchten komt er ook wat stro op 
de hokken. Bij de inkorving komen doffers en 
duivinnen zo’n 20 minuten samen.

Uitgebalanceerd voedersysteem
De oude duiven krijgen bij aankomst van 
een wedstrijd op zondag “Gerry Plus I.C.” + 
“Champion I.C.” van Versele-Laga. Er is Bel-
gasol in het drinkwater.

Lees verder blz. 8 en 9.

Hamme – Het seizoen 2020 is samen-
geperst in een paar competitiemaanden 
wegens de Corona pandemie. Karin en 
Benny Steveninck hebben niet nagelaten 
om ook in moeilijke omstandigheden de 
waarde van hun vliegteam in de kijker te 
zetten.
24 Individuele zeges (13 oude, 4 jaarlingen 
en 7 jonge) van Noyon (185 km) tot Souil-
lac (714 km). Die overwinningen leiden tot 
hoge kwalificaties op diverse rankings. Met 

de 1e Nat. Zone en 1e Prov. Limoges, de 
Prov. Asduif Grote Halve Fond oude en 
Prov. kampioen Grote Halve Fond jonge 
als blikvangers. 
Opvallend in 2020 is het hoog prijzenper-
centage per 3-tal en 4-tal dat grotendeels 
varieert tussen de 70% en de 90%. In 
schooltermen is dat een hoge onderschei-
ding. Aan het Zogse Ekelbeke gaan kwali-
teit en kwantiteit dus goed samen.

Lees verder blz. 4

Benny Steveninck
1e Prov. Kampioen Grote halve fond jonge

1e Prov. Asduif Grote halve fond oude
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Quievrain
Algemeen kampioen : Rottiers Roger, op-
volger : Leemans Jan.
Kampioen 1+2 oude : 1. Leemans Jan 2. 
Van Hoorick-De Bleser.
Asduif oude : Leemans Jan 17-6159822.
Kampioen 1+2 jaarse : 1. Lenaerts Paul 2. 
Goossens Antoon.
Asduif jaarse : Goossens Antoon 
19-6154264.
Kampioen 1+2 jonge : 1. Pauwels Gaston 
2. Rottiers Roger 3. De Loose Wim 4. 
Leemans Jan 5. Lenaerts Paul 6. Moyer-
sons Marcel.
Asduif jonge : De Loose Wim 20-6047646.

Noyon
Algemeen kampioen : Lenaerts Paul.
Kampioen 1+2 oude : 1. Lenaerts Paul 2. 
Rottiers Roger 3. Van der Vreken Jonas 4. 
Leemans Jean 5. Van Megroot-De Mulder 
6. Van Laer Stefaan.
Asduif oude : Lenaerts Paul 19-6173948.
Kampioen 1+2 jaarse : 1. Lenaerts Paul 
2. Rottiers Roger 3. Leemans Jean 4. Van 
Megroot-De Mulder 5. Van Laer Stefaan 6. 
De Loose Wim 7. Van der Vreken Jonas 8. 
Smet Frank.

Asduif jaarse : Lenaerts Paul 19-6173948.
Kampioen 1+2 jonge : 1. Lenaerts Paul 2. 
Van Megroot-De Mulder 3. Leemans Jean 
4. De Loose Wim.
Kampioen jonge : Lenaerts Paul 
20-6046006.

Jeugdkampioenschap Grote Prijs Pas-
cal Bodengien 2020 (1+2+3 oude, jaarse, 
jonge) : 1. Van der Vreken Jonas 2. Van 
Laer Stefaan.

Azencriterium
Quievrain
Oude : 1. Goossens Antoon 2. Leemans 
Jan 3. Moyersons Marcel.
Jaarse : 1. Goossens Antoon 2. Lenaerts 
Paul 3. Moyersons Marcel.
Jonge : 1. Pauwels Gaston 2. Rottiers 
Roger 3. Leemans Jean.

Noyon
Oude : 1. Lenaerts Paul 2. Van der Vreken 
Jonas 3. Rottiers Roger.
Jaarse : 1. Lenaerts Paul 2. Rottiers Roger 
3. Leemans Jean.
Jonge : 1. Leemans Jean 2. Lenaerts Paul 
3. Van Megroot-De Mulder.

Union Sint Amands
Kampioenschappen 2020

Hafo-kampioenen aan het feest in

Gebr. Van Landeghem
Algemeen kampioen in 
Centraal Hafo Waasland

De algemene titel gaat naar de broers Van 
Landeghem uit Kruibeke die een geweldig 
seizoen kenden met drie vermeldingen en 40 
prijzen. Walter Vercauteren eindigde met 53 
prijzen als tweede en won bovendien de ko-
ningstitel en de Beker ’t Nestje.
Oude duiven: 1. Walter Vercauteren; 2. 
Gaston Heyndrickx; 3. Johan Vandeputte; 
4. Vermeiren en zoon; 5. Guido Cleyman; 6. 
Marcel De Maere; 7. Gebr. Van Landeghem; 
8.Geert Serraerens; 9. Marcel Smet; 10. Jef 
Van Mieghem.
Jaarse duiven: 1. Gebr. Van Landeghrem; 2. 
Walter Vercauteren; 3. Geert Serraerens; 4. 
Marcel Smet; 5. Marc De Beule; 6. Gaston 
Heyndrickx; 7. Marcel De Maere; 8. Guy Ver-
durmen; 9. Vermeiren en zoon; 10. Jef Van 
Mieghem.
Jonge: 1. Gebr. Bressinck; 2. Gebr Van Lan-
deghem; 3. Guy Verdurmen; 4. Erick Heynd-
rickx; 5. Johan Vandeputte; 6. Hubert Verbe-
ke; 7. Leo Seymus; 8. Jozef Vermeir; 9. Tom 
Paternoster; 10. Jef Van Mieghem.
Schenkerscriterium: 1. Marcel De Maere; 2. 
Walter Vercauteren; 3. Guy Verdurmen; 4. 
Vermeiren en zoon; 5. Gaston Heyndrickx.
Asduiven:
Oude duiven: 1.4. Marcel Smet; 2.3. 5.Walter 
Vercauteren.
Jaarse duiven: 1.3. Walter Vercauteren; 2. 
Marcel De Maere.
Jonge duiven: 1. Boterdaele-Rombaut; 2. 
Johan Vandeputte; 3. Jef Van Mieghem.
Cracks: oude: Walter Vercauteren; jaarse: Mar-
cel De Maere; jonge: Boterdaele-Rombaut.

Walter Vercauteren : Algemeen 
kampioen in Sint-Gillis-Waas

De algemene kampioenentitel staat met groot 
overwicht op naam van Walter Vercauteren 
met zes vermeldingen en 62 prijzen en vier 
individuele titels en een asduif.
Oude 1ste get.: 1. Walter Vercauteren; 2. 
Guido Cleymans; 3. Gaston Heyndrickx;: 4. 
Frederik Ringoot; 5. Vermeiren en zoon.
Oude 1 + 2: 1. Walter Vercauteren; 2. Gaston 
Heyndrickx; 3. Vermeiren en zoon; 4. Guido 
Cleyman; 5. Jef Van Mieghem.
Jaarse 1ste get.: 1. Walter Vercauteren; 2. 
Vermeiren en zoon; 3. Kleber Maes; 4. Gaston 
Heyndrickx; 5. Erick Heyndrickx.

Jaartse 1 + 2: 1. Walter Vercauteren; 2. 
Gaston Heyndrickx; 3. Vermeiren en zoon; 4. 
Jef Van Mieghrem; 5. Erick Heyndrickx.
Jonge 1ste get.: 1. Erick Heyndrickx; 2. Wal-
ter Vercauteren; 3. Vermeiren en zoon; 4. Tom 
Paternoster; 5. Guido Cleyman. 
Jonge 1 + 2: 1. Erick Heyndrickx; 2. Tom 
Paternoster; 3. Jef Van Mieghem; 4. Wal-
ter Vercauteren; 5. Vermeiren en zoon; 6. 
Guido Cleyman; 7. Gaston Heyndrickx; 8. 
Hugo Vlaeminck; 9. Kleber Maes; 10. Danny 
Quasten.
Asduiven: oude: Gaston Heyndrickx; jaarse: 
Walter Vercauteren; jonge: Jef Van Mieghem.

Andre Van Haute
Koning in Het Land van Aalst

Het resultaat van de regelmaat met de eer-
ste twee getekende duiven levert Andre Van 
Haute de koningstitel op. De Moerzekenaar 
wint de individuele titels bij de jonge zowel 
met de eerste drie- als de eerste twee ge-
tekende duiven. Xander en Natan Van Impe 
winnen voor het derde seizoen tereke de al-
gemene kampioenentitel (meeste prijzen) en 
verdienen daarmee het keizersaureool. Ze 
hebben ook de asduif jaarse duiven en kam-
pioen meeste prijzen jaarse. Erwin De Grauwe 
staat in 2020 genoteerd met drie individuele 
titels.
Koning: 1. Andre Van Haute; 2. Erwin De 
Grauwe; 3. Felix Peleman; 4. Xander en Natan 
Van Impe; 5. Gert Van Limbergen; 6. Danny 
en Tom Thierens; 7. Danny Bonnarens; 8. 
Willy De Pauw; 9. Dorinda De Wolf; 10. José 
Erauw.
Algemeen kampioen (meeste prijzen): 1. 
Xander en Natan Van Impe; 2. Niels Van den 
Driessche; 3. Van den Abbeel-Van Paes-
schen; 4. Gert Van Limbergen; 5. Team 
noel-Willockx; 6. Frederik De Wolf; 7. Andre 
Van Haute; 8. José Erauw; 9. Platteeuw-Bran-
deno; 10. Benny Schuddinck.
Oude meeste prijzen: 1. Gert Van Limber-
gen; 2. Camiel en Geert Cardon; 3. Xander 
en Natan Van Impe; 4. Andre Van Haute; 5. 
Johan Van Extergem; 6. Willy Christiaens; 7. 
Dorinda De Wolf; 8. Danny en Tom Thierens; 
9. Willy-Jan en zoon Jacobs; 10. Erwin De 
Grauwe.
Oude 1+2+3: 1. Erwin De Grauwe; 2. Danny 
en Tom Thierens; 3. Willy Christiaens; 4. Do-
rinda De Wolf; 5. Felix Peleman; 6. Gert Van 
Limbergen; 7. Andre Van Haute; 8. Camiel en 
Geert Cardon; 9. Etienne Buyle; 10. Xander 
en Natan Van Impe.
Oude 1+2: 1. Danny en Tom Thierens; 2. 
Felix Peleman; 3. Dorinda De Wolf; 4. Willy 
Christiaens; 5. Gert Van Limbergen; 6. Erwin 
De Grauwe; 7. Andre Van Haute; 8. Etienne 
Buyle; 9. Benny Schuddinck; 10. Stefaan 
Cooreman.
Asduif oude: 1. Dorinda De Wolf; 2.5. Gert 
Van Limbergen; 3. Felix Peleman; 4. Danny 
en Tom Thierens.
Jaarlingen meeste prijzen: 1. Xander en Natan 
Van Impe; 2. Gert Van Limbergen; 3. Plat-
teeuw-Brandeno; 4. Niels Van den Driessche; 
5. Camiel en Geert Cardon; 6. Danny en Tom 
Thierens; 7. Benny Schuddinck; 8. Andre Van 
Haute; 9. Rudy Kerre; 10. Eddy Willaert.

Jaarlingen 1+2+3: 1. Erwin De Grauwe; 2. 
Danny en Tom Thierens; 3. Gert Van Limber-
gen; 4. Rudy Kerre; 5. Willy François; 6. Felix 
Peleman; 7. Xander en Natan Van Impe; 8. 
Andre Van Haute; 9. Eddy Willaert; 10. Camiel 
en Geert Cardon.
Jaarlingen 1 +2: 1. Gert Van Limbergen; 2. 
Danny en Tom Thierens; 3. Willy François; 4. 
Rudy Kerre; 5. Andre Van Haute; 6. Erwin De 
Grauwe; 7. Felix Peleman; 8. Xander en Natan 
Van Impe; 9. Camiel en Geert Cardon; 10. 
Harry Dellaert.
Jaarlingen asduif: 1. Xander en Natan Van 
Impe; 2. Gert Van Limbergen; 3. Felix Pele-
man; 4. Danny en Tom Thierens; 5. Andre Van 
Haute.
Jonge meeste prijzen: 1. Van den Abbeel-Van 
Paesschen; 2. Team Noel-Willockx; 3. Niels 
Van den Driessche; 4. Frederik De Wolf; 5. 
Xander en Natan Van Impe; 6. José Erauw; 
7. Andre Van Haute; 8. Bob Ringoet; 9. Gert 
Van Limbergrn; 10. Geert De Bruyn.
Jonge 1+2+3: 1. Andre Van Haute; 2. José 
Erauw; 3. Bob Ringoet; 4. Xander en Natan 
Van Impe; 5. Erwin De Grauwe; 6. Danny Bon-
narens; 7. Frederik De Wolf; 8. Willy De Pauw; 
9. Felix Peleman; 10. Van den Abbeel-Van 
Paesschen.
Jonge 1+2: 1. Andre Van Haute; 2. José 
Erauw; 3. Bob Ringoet; 4. Xander en Natan 
Van Impe; 5. Erwin De Grauwe; 6. Willy De 
Pauw; 7. Jo Everaert; 8. Frederik De Wolf; 9. 
Danny Bonnarens; 10. Felix Peleman.
Asduif jonge: 1. 5. José Erauw; 2. Andre Van 
Haute; 3. Bob Ringoet; 4. Danny Bonnarens.
Puntenkoers: 1. Erwin De Grauwe; 2. Andre 
Van Haute; 3. Xander en Nathan Van Impe; 
4. Felix Peleman; 5. Danny en Tom Thierens; 
6. Gert Van Limbergrn; 7. Dorinda De Wolf; 
8. Willy De Pauw; 9. Danny Bonnarrens; 10. 
José Erauw.

Johan Vandeputte
Algemeen kampioen in Sinaai

Met een beter coëfficiënt maar met evenveel 
prijzen (37) wint Johan Vandeputte de alge-
mene titel voor Marcel De Maere. De titelvoer-
der wint ook bij de oude duiven en heeft de 
asduiven bij de oude en jonge duiven.
Oude: 1. Johan Vandeputte; 2. Marcel De 
Maere; 3. Geert Serraerens.
Jaarse: 1. Geert Serraerens; 2. Marc De 
Beule; 3. Marcel De Maere.
Jonge duiven:1. Guy Verdurmen; 2. Johan 
Vandeputte; 3. Marcel De Maere; 4. Marc De 
Beule; 5. Michel Poppe.
Asduiven: oude en jonge: Johan Vandeputte; 
jaarse: Geert Serraerens.

Koen en Kelly Stevens
Algemeen kampioen in Wanzele

De man-vrouwtandem Koen en Kelly Stevens 
uit Serskamp wint met 317 prijzen de alge-
mene kampioenentitel voor Etienne Buyle 
uit Berlare met 154 prijzen en als toemaatje 
staan de algemene kampioenen ook met de 
individuele titels bij oude (meest prijzen en 
eerste twee getekende) en de jonge (meeste 
prijzen) achter hun naam naast de asduiven 
bij de oude- en jonge duiven.
Algemeen kampioen: 1. Koen en Kelly Ste-
vens; 2. Etienne Buyle, 3. Martin De Vijlder, 
4. Eric Matthijs, 5. Eddy De Meyer, 6. Eddy 
Tackaert, 7. Bart Van der Haegen, 8. Gil-
bert De Vuyst, 9. Clement D Hondt, 10. Van 
Migerode-Luyten.
Oude meeste prijzen: 1. Koen en Kelly Ste-
vens; 2. Xander Baele, 3. Eddy De Meyer, 4. 
Julien Galle, 5. Gilbert De Vuyst, 6. Filip De 
Ridder, 7. Steven Vzan de Velde, 8. Etienne 
Buyle, 9. Patrick Bruggeman, 10. Maurice De 
Keyser.
Oude 1 +2: 1. Koen en Kelly Stevens; 2. Etien-
ne Buyle, 3. Filip De Ridder, 4. Gilbert De 
Vuyst, 5. Maurice De Keyser, 6. Xander Baele, 
7. Patrick Bruggeman, 8. Marc De Coster, 9. 
Van Migerode-Luyten, 10. Julien Galle.
Jaarlingen meeste prijzen: 1. Eddy Tackaert, 
2. Koen en Kelly Stevens, 3. Etienne Buyle, 
4. Maurice De Keyser, 5. Gilbert De Vuyst, 6. 
Van Migerode-Luyten, 7. Eddy De Meyer, 8. 
José Fogon Orizales, 9. Willy Fiers, 10. Mark 
De Coster.
Jaarlingen 1 + 2: 1. Etienne Buyle, 2. Koen 
en Kelly Stevens, 3. Maurice De Keyser, 4. 
Gilbert De Vuyst, 5. Van Migerode-Luyten, 6. 
Willy De Clercq, 7. Eddy De Meyer, 8. Mar-
nix Snoeck, 9. Filip De Ridder, 10. Marcel De 
Moor.
Jonge meeste prijzen: 1. Koen en Kelly 
Stevens, 2. Eric Matthijs, 3. Martin De Vijl-
der, 4. Bart Van der Haegen, 5. Clement D 
Hondt, 6. Eddy De Meyer, 7. Etienne Buyle, 
8. Gilbert De Vuyst, 9. Frans Lorie, 10. Van 
Migerode-Luyten.
Jonge 1 + 2: 1. Clement D Hondt, 2. Etienne 
Buyle, 3. Eddy De Meyer, 4. Eric Matthijs, 5. 
Marcrel De Moor, 6. Koen en Kelly Stevens, 
7. Maurice Praet, 8. Gilbert De Vuyst, 9. Van 
Migerode-Luyten, 10. Bart Van der Haegen.
Asduiven:
Oude: 1. 4. Koen en Kelly Stevens; 2. 5. Filip 
De Ridder, 3. Etienne Buyle.
Jaarse: 1.3. Etienne Buyle, 2.5. Koen en Kelly 
Stevens; 4. Van Migerode-Luyten.
Jonge: 1.4.5. Koen en Kelly Stevens; 2. Eddy 
De Meyer; 3. Eric Matthijs.

Beno
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Of ik ooit iets schreef wat ik nadien betreur-
de? Tuurlijk, of wat dacht je. 
Zoals in dat najaar. Ik had weinig tijd, aan de 
kweekduiven in november voorlichten werd 
niet gedacht en toch verliep de kweek prima. 
Ze kwamen twee of drie dagen later op eieren 
dan gebruikelijk, maar wat dan nog?
Dat bijlichten is niet echt nodig zo meende ik 
en schreef dat ook. Nadien wist ik beter. Nog 
enkele keren winterkweek geprobeerd zonder 
voor te lichten maar dat mislukte elke keer 
faliekant. Dat ene jaar was een uitzondering, 
zo veel leek zeker. 

KAN BETER 
Wat velen doen is een dag of tien voor ze 
de duiven bijeen zetten ’s morgens bijlichten 
en ook ’s avonds. Na het lichten ’s morgens 
gaan de lampen uit tot een uur of vier. Dan 
gaan ze weer aan tot 23.00 u. Ongeveer.
Zo doen dus velen. Mij lijkt dat het beter kan. 
Hartje winter heb je immers veel sombere 
donkere dagen en het gunstige effect van 
‘lichten’ ’s morgens en ’s avonds valt gro-
tendeels weg als het overdag zo donker is. Er 
zijn zelfs liefhebbers die in volle seizoen met 
donkere dagen overdag de lichten aan doen. 
Wat in de winter bij duiven die kweken beter 

vergetelheid. 
Ook duiven als ‘Kaasboer‘ en ‘Harry’ en co 
zaten ooit in zo’n kwetsbaar eitje dat gebro-
ken had kunnen zijn. 
Genoemde ongelukjes zijn te voorkomen met 
een dimmer, maar er is nog een methode 
waar je geen dimmer voor nodig hebt. Ook 
toe te passen met tl-lampen.

OPLOSSING
Wat je zou kunnen doen is middels een tijd-
klok ’s nachts rond 2 uur gaan belichten en 
daarmee stoppen rond of iets voor 16.00 uur. 
Je slaat aldus twee vliegen in een klap.
- Ook bij donkere dagen heb je overdag licht 
in de hokken.
- De duisternis valt langzaam en op natuurlijke 
wijze in. Na 16.00 u dus.

WEL MEE STOPPEN
Verleden winter zaten op het ‘kweekhok’ in B 
N een vijftal kweekkoppels. Of beter, koppels 
waar ik uit kweekte. Het woord ‘kweekkop-
pels’ gebruik ik niet zo vaak. Het suggereert 
te veel. Trouwens, wat is een kweekkoppel? 
Een waaruit elk jaar één goede komt is al heel 
zeldzaam. 
Zoals hoort werd hier vanaf half november 
belicht, middels een tijdklok, maar, omdat 
mijn hoofd niet zo naar duiven stond, werd 
domweg vergeten dat bijlichten op te heffen. 
En dat was medio april te zien.
Vooral de nek, borst en kop vielen kaal. Toen 
ik het zag meteen de lampen uitgedaan en 
achteraf viel de schade mee. Ze ruiden niet 
echt door. 

NIET VEEL 
Of vijf kweekkoppels niet wat weinig is? Dat is 
het zeker, maar elders zitten er ook nog. Ver-
der heb je echt niet veel kwekers of vliegers 
nodig om succesvol te zijn.
Velen lijken als doel te hebben de hokken vol 
te krijgen in plaats van zich te bekommeren 
om kwaliteit. Heb je die kwaliteit, dan kan je 
ook met weinig duiven uitblinken. In België 
meer dan in Nederland, zo lijkt het. Ik meen 
dat de goede zich daar gemakkelijker onder-
scheiden. Als je in Nederland ‘van voor’ zit 
(op de kortste afstanden) kunnen veel dui-
ven vroeg vliegen. Het verbaast je daar soms 
welke duiven je voorop krijgt. 
Het pakken van ‘getekende’ lijkt in België veel 
eenvoudiger. Of dat ook zo is? Daarvoor zou 
je moeten praten met Jan Broeckx, Ide Hoefs 
of andere ‘ervaringsdeskundigen’ die in beide 
landen speelden. 

HOLENDUIF 
Maar we dwalen af. Boven dit artikel staat 
‘licht en donker’.

Met licht en donker kan je dus manipuleren 
maar ook de duif zelf kan je iets leren. Die 
verkiezen een broedplaats op een donkerder 
plekje. Zit in de genen zeker? Onze postdui-
ven stammen immers van de holenduif en 
waar die liefst broedt zegt de naam al. 
Vooral ‘nestspelers’, en niet alleen zij, weten 
dat. Ze schermen de woonbakken aan de 
voorkant voor een deel af zodat er een be-
schut hoekje komt. Zet twee broedschotels 
in de broedbak en je zal zien welke de dui-
ven kiezen. Vooral ‘nestspeler’ Klak vond dat 
duiven recht hebben op privacy en hechtte 
veel waarde aan ten dele afgeschermde 
broedbakken.
Met die zogenaamde wegkruipbakjes voor 
jonge duiven is het niet anders.
Zie ook waar jongen die je natuurlijk speelt 
gaan nestelen als je links en rechts wat 
plankjes half schuin tegen een wand zet. In 
een hoekje nestelen ze ook, in volle zonlicht 
nooit. 

LICHT EN LUCHT
Vroeger, toen er nog duivenboeken uitge-
geven werden, kon je soms lezen dat licht 
en lucht vooral van belang zijn voor gezonde 
duiven.
Dat ‘lucht’ klopt wel. Je ziet steeds meer 
liefhebbers de hokken ‘open’ gooien. Zelfs 
tijdens het seizoen. Er staan rennen voor de 
hokken of er staat een raam open. Soms 
zomer en winter, zelfs dag en nacht. 
‘Meer lucht’ is de tendens van nu. 
Maar of licht in volle seizoen ook zo belang-
rijk is? Vroeger zag je nogal wat hokken met 
zadeldak waarvan de voorkant uit doorzich-
tige materialen bestond die het licht optimaal 
doorlieten. 
Je ziet ze niet meer, integendeel. Veel goede 
spelers hebben hun hokken wat donkerder, 
zeker die van hun jonge duiven. 
Dierenartsen die menen dat jongen gevoeli-
ger zijn voor One Eye Cold als ze blootgesteld 
worden aan veel zonlicht zouden wel eens 
gelijk kunnen hebben. 
Wanneer zie je immers de meeste uitbraken? 
Nooit in de winter of in het voorjaar. Wel hart-
je zomer en meestal na enkele warme maar 
vooral zonnige dagen.

Ad Schaerlaeckens

Licht en donker 

lijkt? Overdag de lampen aan.
Het precieze uur van bijlichten en dat weer 
opheffen komt overigens niet nauw. Als de 
hokken maar minimum 12 uur verlicht zijn. 

DELICAAT
Er zijn speciale lampen in de handel die beter 
zouden zijn vanwege... en dan volgt een hoop 
blablabla. Ik geloof er niks van. 
Velen hebben tegenwoordig tl-buizen, vaak 
met tijdklok, en dat is handig. Een kritiek punt 
is wel dat die lampen van het ene moment op 
het andere ineens uit gaan. Sommige duiven 
zitten nog niet op hun vaste plaats, worden 
door het plotselinge donker verrast, willen 
alsnog hun broedbak in, maar vliegen in de 
verkeerde. De duif beseft dat zelf niet en wat 
later, als het licht wordt, kan gebeuren laat 
zich raden. 
Kapot gevochten eieren en dode jongen 
hebben al menig liefhebber onaangenaam 
verrast. En als ze zoiets een keer voorgehad 
hebben betreden ze elke morgen ongerust de 
hokken. ‘Het zal toch weer niet?’
Kapotgevochten eieren of dode jongen hoeft 
niet veel te betekenen, er zijn immers zo wei-
nig goede, anderzijds kan een enkele duif 
het verschil maken tussen eeuwige roem en 
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Belgasol is een unieke combinatie van elektrolyten en vitamine B2 op basis van energie-
dragers, die bij vochtverlies (uitdroging) voor een supersnelle vochtopname (rehydratie) 
vanuit de darmen zorgt. De werking is beter en sneller dan bij gewone elektrolyten.

Belgasol is ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorbereiding op zware 
vluchten of vluchten bij warm weer. Bij thuiskomst 25 ml/liter water, daarna 1 à 2 keer per 
week 15 ml/liter water. Belgasol kan zelfs tot aan het inkorven gegeven worden.

In het kweekseizoen is Belgasol de perfecte remedie bij plotseling optredende waterige 
mest bij de overgang van pap naar hard voer. Geef uw duiven daarom gedurende vijf 
opeenvolgende dagen 25 ml Belgasol per liter water vanaf dat de jongen ca. 1 week oud 
zijn. Belgasol kan gecombineerd worden met alle andere Belgica De Weerd producten.

Belgasol is verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 1000 ml en 5000 ml

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!
Belgasol ®

De verkoop van duiven en bons van Duivenbond 
Schilde is al jaren een begrip in de duivensport. 
Door de coronacrisis kan er dit jaar uiteraard geen 
zaalverkoop worden georganiseerd.
De duiven en bons van vooraanstaande liefheb-
bers worden aangeboden op www.duivenspel.be.
Bieden kan van 16 november tot 30 november.
Zoekt u nog versterking voor uw hok dan is dit 
zeker een aanrader.
Met dank aan de schenkers !

Het bestuur

Bonverkoop Een-

dracht, Schilde

De Snelle Vlucht, Stekene
Kampioenschappen 2020
Quievrain
Oude 1e + 2e get. : 1 Saman Omer 2 De Vos Werner 3 Sa-
man-Merckx 4 Van Doren Jozef 5 V. Eetvelde-Struylaart 
6 Rollier Astrid 7 Merckx Luc OD De Bock Adolf.
Asduif oude : 1 V. Eetvelde-Struylaart 4175876-18.
Jaarse 1e + 2e get. : 1 Van Doren Jozef 2 V. Eetvel-
de-Struylaart 3 Saman Omer 4 Saman-Merckx 5 Merckx 
Luc.
Asduif jaarse : 1 Van Doren Jozef 4214613-19.
Jonge 1e + 2e get. : 1 De Vos Werner 2 Merckx Luc 3 
Rollier Astrid 4 Dullaert Ivan 5 Saman-Merckx 6 V. Eet-
velde-Struylaart 7 Daelman Herman OD De Bock Adolf.
Asduif jonge : 1 De Vos Werner 4190234-20.
Algemeen kampioen Quievrain : Saman Omer 20 pr., 2e 
Saman-Merckx 18 pr.
Noyon

Oude 1e + 2e get. : 1 De Vos Werner 2 V. Eetvel-
de-Struylaart 3 Saman-Merckx 4 V. Peteghem Frans 5 
De Saegher Albert 6 Sebregts Freddy 7 De Bock Adolf 
OD Rollier Astrid.
Asduif oude : 1 Saman-Merckx 4115417-17.
Jaarse 1e + 2e get. : 1 V. Peteghem Frans 2 V. Eetvel-
de-Struylaart 3 De Saegher Albert 4 De Vos Werner 5 
Saman-Merckx 6 De Bock Adolf.
Asduif jaarse : 1 V. Eetvelde-Struylaart 4179415-19;
Jonge 1e + 2e get. : 1 V. Peteghem Frans 2 Sebregts 
Freddy 3 Merckx Luc 4 De Boeck Rudi 5 De Vos Wer-
ner 6 De Saegher Albert 7 V. Eetvelde-Struylaart OD 
Saman-Merckx.
Asduif jonge : 1 V. Peteghem Frans 4189972-20.
Algemeen kampioen Noyon : Van Peteghem Frans 34 
pr., 2e De Vos Werner 27 pr.
Kopers - schenkers 2020 :
Quievrain : 1 V. Eetvelde-Struylaart 2 Saman-Merckx 3 
De Vos Werner.
Noyon : 1 V. Eetvelde-Struylaart 2 Saman-Merckx 3 De 
Vos Werner.
Koning 2020 : De Vos Werner 45 pr.

In navolging van de richtlijnen ontvan-
gen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, 
vraagt   de KBDB haar duivenliefhebbers 
om hun duiven preventief op het hok te 
houden. Deze strengere maatregelen in 
de strijd tegen vogelgriep, verordend 
door de AFSCA, treden in voege op 
15-11-2020.
Aanvullende details over deze materie 
volgen in de komende dagen. Houd 
hiervoor de website www.kbdb.be in de 
gaten.

Voor de KBDB
De Nationale President

Pascal Bodengien

14-11-2020 

Persbericht van 

de KBDB
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In de nacht van 14/15 november 2020 zijn 
ten huize Daniel Aerens (voorzitter O.V.V.) 
te Drongen onderstaande duiven gestolen :

4219554/18
4067183/16
4256148/13
4280883/12
4334440/08
4067156/16
4092911/06

4334531/08
4235074/15
4241201/10
4235235/14
onbekend nummer

De politie heeft de vaststellingen gedaan, 
een proces-verbaal is opgemaakt. 
Alle tips of mogelijke info i.v.m. deze laffe 
daad zijn welkom via email: daniel.aerens@
skynet.be of telefonisch 0475 29 44 48.

Duivendiefstal bij Daniel Aerens, Drongen

Quievrain
Oude : Vercammen Marc, opvolger : Jacobs Jef.
Jaarse : Vercammen Marc, opvolger : Wuyts Andre.
Jonge : Vercammen Marc, opvolger : Jacobs Jef.
Kampioen Quievrain : Vercammen Marc, opvolger : 
Wuyts Andre.

Noyon
Oude : Francis Andre, opvolger : Bastiaens Jos.
Jaarse : Francis Andre, opvolger : Lauwers Stan.
Jonge : Vogels J., opvolger : V.D. Brandt R.
Kampioen Noyon : Lauwers Stan, opvolger : Francis 

André.

Algemeen kampioen Quievrain + Noyon : 
Jacobs Jef, opvolger : Lauwers Stan.

Halve Fond
Oude : Van Miert J., opvolger : Francis Andre.
Jaarse : Van Miert J., opvolger : Moonen Ivan.
Jonge : Van Miert J., opvolger : Moonen Ivan.
Kampioen halve fond : Van Miert J., opvolger : 
Moonen Ivan.

Duivenbond Borsbeek
Kampioenschappen 2020

Vervolg van blz. 1

Minutieus kweekprogramma
Chipo en zijn discipelen zijn het fundament 
van een topkolonie die de voorbije twee de-
cennia de plak zwaait in duivenland van 200 
km tot 700 km. De nakomelingen melden 
zich in het vliegcircuit als nationale, zonale en 
provinciale winnaars. Evenveel Chipo-geweld 
zorgt ervoor dat de kweekploeg een zeer 
hoog rendement haalt. Benny Steveninck 
ging niet over één nacht ijs. De kweek is van 
bij het begin van zijn duivenloopbaan, begin 
2000, een zeer belangrijk onderdeel van zijn 
aanpak geweest. We vinden in het merendeel 
van de stambomen de vermelding “inbred 
Chipo” terug. Inteelt en gerichte inbreng zijn 
een belangrijke pijler van het succes. Verster-
king bijhalen is door de Hammenaar wel over-
wogen. Het moet altijd een meerwaarde zijn 
voor de basisorigine, de magische Chipo-lijn.
Wanneer we ons beperken tot het ontle-
den van de klassieke zeges van de voorbije 
twee seizoenen stellen we vast dat “inbred 
Chipo” gekoppeld aan Elite-hokken meer 
dan zijn deugdelijkheid bewijst. In 2019 is de 
B19/4147949 - 1e Prov. Chateauroux het pro-
duct uit inteelt Chipo met samenkweek Pipa 
(Porsche 911 LBJ Geerinckx). In hetzelfde 
seizoen is “Lucky 80”, Prov. Asduif, Chipo 
inteelt gekoppeld aan broer Marieken van 
Rik Cools. In 2020 is de zonale en provinci-
ale winnaar uit Limoges - B18/4149964 een 
combinatie van inteelt Chipo met de nationale 
topper  Dirk Van Dyck en ook Eddy Didden. 
De Provinciale Asduif - B18/4149922 - in-
teelt Chipo met de lijn “Miss Magic” van LBJ 
Geerinckx. De 2e Provinciale Asduif jonge 
duiven, inbred Chipo met “Blue Dream” Au-
gust Wouters en “Pepperal” Koopman en de 
4e Prov. Asduif de Chipo origine met Clement 
De Mesmaecker en François Tobback. De 
Hammenaar reflecteert zijn kweekmethode 
naar de vorming van een vliegteam dat zijn 
topnotering vasthoudt. Het is een voorbeeld 
van een uitgekiende aanpak met vooruitstre-
vende doelen. Misschien een inspiratiebron 
voor nieuwkomers met geduld om een eigen 
weg te zoeken zonder stappen over te slaan.

Vast patroon
Voor de verzorging heeft Benny een vast pa-
troon. Het is geen geheime formule maar het 
voor iedereen beschikbaar Beyers Enzymix 
modern voedingssysteem en de bijhorende 
voedingssupplementen, waarvan opbouw en 
energie belangrijke onderdelen zijn. Recovery 
(proteïnen en conditie) doen de rest. Na de 
training zijn snoep en pinda’s de beloning. 
Benny voegt er graag aan toe dat “Won-
der Pigeon” altijd ter beschikking is van de 
duiven.
Om de duiven gezond en fit te houden en in 
de hoogste staat van paraatheid te brengen 
voor hun opdrachten kweken en vliegen, kiest 
hij sinds jaar en dag voor de methode van Dr. 
Piet Blancke. Zijn begeleidingsschema is ver-
antwoordelijk voor de stempel “gezondheid” 
op het startformulier. Als zekerheid staat er 
om de drie weken een bezoek aan de die-
renarts in de agenda. Wanneer er tijdens het 
seizoen toch een “medische tussenkomst” is, 
kiest Benny voor korte doses.

Door de moeilijke seizoenstart (Corona) 
werd de beginaanpak aangepast. Alle dui-
ven mochten voor de aanvang nog vijf dagen 
broeden en werden dit jaar tot 15 mei ver-
duisterd. De dertien oude doffers zaten op 
een afzonderlijk hok en werden met succes 
(verschillende topnoteringen) gespeeld op 
de fondvluchten. De 32 jaarse doffers bleven 
op hun jonge duiven verblijfplaats zitten. De 
uitslagen geven aan dat het een goede zet 
was. Ze vlogen Vierzon en het volledig halve 
fond programma tot 1 augustus en daarna 
fond Brive en Tulle. De 32 oude- en jaarse 
duivinnen vlogen het volledig grote halve 
fond programma op weduwschap met thuis-
blijvende partners. De eerste ronde van de 
jonge duiven werden onmiddellijk geschei-
den. Ze starten de competitie nadat ze ge-
koppeld waren aan oude partners en werkte 
het nationale programma af. De tweede ronde 
is op de schuifdeur gespeeld en vloog twee 
nationale vluchten.

Uitblinkers 2020
*  B18/4149922 : Provinciale Asduif Grote 

Halve Fond oude 
2019 :
Etampes 4/594; 
Argenton lok. 4/56, prov. 20/742; zone 
23/1547; nat. 49/5158.
Argenton lok. 8/383, prov. 93/6154; Argenton 
6/182, prov. 89/1947
Issoudun lok. 19/146, prov. 84/2223.
2020 :
Vierzon lok. 1/922, prov. 21/7838.
Issoudun lok. 1/228, prov. 3/2563, zone 
12/31292, nat. 62/10603.
Argenton lok. 4/181, prov. 13/3695, zone 
45/4957, nat. 178/16762.
La Souterraine lok. 6/94, prov. 16/2020, zone 
58/2709, nat. 150/9469.
Guéret lok. 6/62, prov. 41/1809, zone 
71/2011, nat. 203/7175.
Chateauroux lok. 13/310, prov. 114/4800, 
zone 248/5507, nat. 1108/20800.
De ouders van blauwe witpen duivin :
Vader : B11/6049894 - zoon “Miss Magic” 
LBJ Geerinckx
Uit B07/6229060 “Witte” LBJ Geerinckx (volle 
broer Miss Argenton) x B10/6143162 “Miss 
Magic” (1e Olympiade Nitra) LBJ Geerinckx.
Moeder : B15/4167898 - Benny Steveninck
Uit B05/4323998 “Chihaut 98” Benny Steve-
ninck (combinatie Chipo x Michel Hautekiet) 
x B11/4007056 “Chihaut 56” (Combinatie De 
Crack (1ste prov. asduif), zoon Chipo x Va-
lentien - Benny Steveninck)

*  B20/4129959 : 2e Provinciale Asduif Grote 
Hafo jonge

Vierzon lok.: 5/456, prov. 13/6378.
Chateauroux lok. 5/555, prov. 40/6569, zone 
51/7193, nat. 81/20789.
Argenton: lok. 6/388, prov. 30/5225, zone 
231/7393, nat. 23280.
Chateaux lok. 36/371, prov. 233/3525, zone 
640/5465, nat. 1585/15233.
De ouders van de blauwe duivin :
Vader : B18/4149923 - Benny Steveninck
Uit B16/4024878 (kruising Chihaut 98 x moe-
der nat. Steveninck met Blue Dream August 
Wouters) x B15/4167892 (uit Genopte Hau-
tekiet (vader Tibo) en De Crack x Valentien)

BENNY 

STEVENINCK

Moeder : B18/4149726 - blauwe inteelt Chipo
Uit B14/4059809 “Pepchi” 1e nat. Steveninck 
(uit Pepperal (Koopman) x dochter Chipo) x  
B14/4059962 “Sunny” zuster Sun (1e Asduif 
KBDB) x Chihaut 95 (dochter Chipo).

*  B19/4147938 : 4e Prov. Asduif halve fond 
en 12e Nat. Asduif Allround

Zijn uitslagen 2020 :
Guéret: lok.: 2/162; prov.: 10/3228; zone: 
26/4192; nat: 79/12888.
Chat.: lok.: 5/663; zone: 31/8532; zone: 
199/10995; nat.: 792/33833.
Brive: lok.: 2/153; prov.: 58/1143; zone: 
19/1440; nat.: 112/4238.
Issoudun: 17/483; prov.: 67/4348; zone: 
304/6271; nat.: 760/18176.
Vierzon: lok.: 18/922; prov.: 128/7838.
Argenton:lok.: 14/355;prov.: 127/6195; zone: 
282/8121;nat.: 907/26085.
De ouders van de geschelpte duiver:
Vader : B18/4179706 - super kruising Chipo
Uit B11/4007065 - vader Sun - kleinzoon 
Chipo x B17/4102900 - dochter 1ste nat. as-
duif - uit De Clement (Clement De Mesmae-
cker) x Sun (1ste nat. asduif).
Moeder : B14/4059937 - 1e Prov Argenton
Uit combinatie François Tobback (zoon 4e 
nat. asduif) x zuster Guéret Benny Steveninck.

Enkele uitslagen 2020
13.6 Sermaises (339 km)
624 oude/jl : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
18, 20, 23, enz. (54/76, 71% prijs)
282 jl.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 23, enz. (39/54, 72% prijs)
20.6 Vierzon (451 km)

922 oude/jl : 1, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 25, 27, 
27, enz. (55/73, 75% prijs)
04.7 Chateauroux (505 km)
Lok. 310 o : 3, 11, 13, 27, 59, 103, 104 (7/7); 
prov. 4800 o : 14, 106, 114, 279, 728, 1471, 
1473 (7/7).
Lok. 663 jl : 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 24, 25, 29, 
enz. (40/54, 74% prijs); prov. 8532 jl : 42/54, 
77% prijs).
11.7 Argenton (534 km)
Prov. 6195 jl : 25, 38, 51, 64, 74, 87, enz. 
(39/48, 81% prijs)
18.7 Limoges (651 km)
Prov. 3085 o : 1, 25, 62, 76, 87, 140, 156, 219, 
308, 848 (10/12, 83 prijs)
Zone 2772 o : 1, 45, 77, 88, 93, 117, 130, 177, 
239, 617 (10/12, 83% prijs)
18.7 Issoudun
Prov. 4348 jl : 3, 8, 31, 63, 67, 73, 129, 136, 
enz. (37/44, 84% prijs)
01.8 Guéret (571 km)
Prov. 3228 jl : 2, 10, 25, 26, 31, 33, 48, 105, 
122, enz. (36/46, 78% prijs).
15.8 Brive (688 km)
Lok. 113 o : 1, 4, 9, 11, 12, 18, 21, 31 (9 /11, 
81% prijs)
Lok. 153 jl : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 27, 
28, 29, 35, 36, 38, 39, 49 (18/24, 79% prijs)
22.8 Tulle (639 km)
Prov. 1028 jl : 15, 26, 60, 72, 80, 87, 94, 101, 
120, enz. (17/20, 85% prijs)
Zone 1316 jl : 18, 29, 56, 68, 82, 88, 94, 98, 
121, 123, enz. (17/20, 85% prijs)
31.8 Sermaises (339 km)
364 jonge: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 19, 23, 24, 
35, 41, 45, 54, enz. (30/32, 93% prijs)

Beno

Provinciaal kampioen grote halve fond jonge duiven
Provinciale Asduif grote halve fond oude duiven (B18/4149922)
1e Nat. Zone en 1e Provinciaal Limoges
24 overwinningen van Noyon tot Souillac
Algemeen kampioen Fond- en Flyingclub Sint-Gillis-Waas
Koning met 10 overwinningen in Fond en Flyingclub Sint-Gillis-Waas
2e Algemeen Provinciaal Kampioen O-Vl met 5 vermeldingen
2e Prov. Asduif grote HF jonge duiven (B20/4129959)
2e Pov. Kampioen kleine halve fond jonge
4e Prov. Asduif Halve fond jaarse (B19/4147938)
12e Nat. Asduif Allround oude en jaarse (B19/4147938) 

Kampioenenkader 2020

Een deel van de hokinstallatie met een variatie van zolderhokken en tuinhokken.

De provinciale titel Grote Halve Fond jonge duiven is gewonnen met volgende acht prijzen 
met de eerste twee getekende duiven:
  1e get.  2e get.
01.8 Vierzon 102/6378  1560/6378 
15.8 Chateauroux 219/6569 126/6569
22.8 Bourges 274/6538  218/6538
06.9 Argenton - 1251/5225
12.9 Chateauroux 309/3525  -

Prov. Kampioen Grote Hafo jonge

La mort nous l'a pris.
C'était un homme bon, honnête et génereux.

On ne l'oubriera jamais.

We vernamen het overlijden van dhr. Jean-Pierre Page, geboren op 13 december 
1955 te Hamme-Mille en overleden te Neder-over-Heembeek op 12 november 2020.
De plechtige uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats op 18 november.
Opnieuw verliest Cureghem Centre een bestuurslid en een zeer gewaardeerde verzor-
ger, begeleider van onze duiven.
Langs deze weg biedt Sportblad “De Duif” haar deelneming aan in de rouw die de 
familie treft.

Jean-Pierre Page overleden
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Van de zes duivenverenigingen uit mijn jeugd 
in Gouda, ja die stad van de kaas, zijn er nu 
nog twee over. Zo van wat en half wat, maar 
nu hebben ze na jaren praten van een beetje, 
ja maar en toch nu nog maar niet, uiteindelijk 
besloten op te gaan in een grote vereniging.
Twee verenigingen uit aanpalende dorpen 
hadden ook wel oren naar schaalvergroting, 
waarvan uiteindelijk één vereniging de stap 
toch niet aandurfde, zodat er nu een grote fu-
sievereniging van drie voormalige duivenclubs 
is ontstaan, PV. Gouwestroom geheten.
In een nieuw industriegebied aan de rand van 
de stad is een bedrijfspand gekocht, waar-
voor vergunning voor de vestiging van een 
duivenvereniging werd verkregen. De beno-
digde financiën werden bijeengebracht door 
wat de oude verenigingen in kas hadden of uit 
de verkoop van onroerend goed van de oude 
lokalen. En gelukkig zijn er onder de leden 
liefhebbers met een financiële en juridische 
achtergrond, die in staat waren de nodige 
plooien glad te strijken.
Dat onder het motto : als je graag wat wilt, dan 
lukt het. En als het niet lukt, wil je het kennelijk 
niet graag genoeg.

De buurman van de nieuwe duivenvereniging 
heeft een bedrijfje dat bordspellen verkoopt. 
Van die ouderwetse als ganzenborden, Mens 
erger je niet, maar vooral eigentijdse spellen, 
die ik nauwelijks ken omdat ik uit de kleine 
kinderen ben.
Laat die beste man in deze door Covid-19 tijd 
nu constant in zijn handen lopen te wrijven.
Kennelijk “vervelen” de meeste mensen zich 
stierlijk in deze tijd en gaan allemaal dingen 
doen, die ze nog van vroeger kenden. Leg-
puzzels bijvoorbeeld zijn bijna uitverkocht, in 
sommige kringloopwinkels worden ze soms 
met tien tegelijk aangeschaft.
Fietshandelaren hebben hun voorraad nog 
nooit zo snel zien slinken, fietsen is hot 
geworden. 
Ook de dierenasiels, die altijd overvol zitten 
met in impuls aangeschafte honden, katten 
of (knuffel)konijnen, raken met gemak van de 
door hun oude baasjes gedumpte dieren af.
Onlangs sprak ik een eigenaar van een die-
renspeciaalzaak, die ook al enthousiast ver-
telde over de hernieuwde belangstelling voor 
hengelsport, parkieten, tropische vogels en 
aquaria.

Het is de dus onderhand wel duidelijk dat 
Covid niet alleen maar nadelen kent maar ook 
positieve kanten. Bezig zijn rond (fietsen, vis-
sen) en in huis (puzzelen, huisdieren) is weer 
populairder dan ooit.
En daar ligt volgens mij een terrein braak om 
ook onze hobby weer onder de aandacht te 
brengen. Hoe mooi en leuk het is een hokje 
met sier- of postduiven te hebben. Dieren ver-
zorgen, jongen kweken, en indien mogelijk los 
laten vliegen. 

Begin jaren tachtig had ik nog niet de gelegen-
heid die ik nu heb om duiven te houden, maar 
bij mijn toenmalig rijtjeswoning en ook achter 
mijn praktijk had ik wel de gelegenheid om een 
paar koppeltjes sierduiven te houden. Ik was, 
en ben dat nu nog steeds, lid van de Goudse 
Sierduivenclub.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse tentoonstel-
ling, die bijna uitsluitend werd bezocht door 
een tiental exposanten en het bestuur van de 
club, had ik voor het wekelijkse huis-aan-huis-
krantje een pagina vol geschreven over duiven 
houden, wat voor soorten er bestonden en dat 
overdadig gelardeerd met foto’s van verschil-
lende soorten.
Vaak staat er in zo’n krantje na afloop van een 
tentoonstelling een verslagje, waardoor som-
mige belangstellenden spijt hadden, dat ze 
zoiets niet eerder hadden geweten.

Het gevolg was, dat er nog nooit zoveel volk 
op de tentoonstelling aanwezig was. Mensen, 
die geen duivenmelkers in hun kennissenkring 
hebben, maar wel geïnteresseerd zijn of kun-
nen worden in alles wat met kleindiersport te 
maken heeft.

Onbekend maakt onbemind en dat is heden 

ten dage helaas wel van toepassing op onze 
hobby. We zijn uit het gezichtsveld geraakt van 
mogelijk nieuwe leden. Duiven zijn nu, door het 
slechte imago van de stadsduiven, synoniem 
voor vliegende ratten. 
De hoogste tijd om dat beeld te veranderen.

Een nieuwe fusievereniging is bij uitstek het 
uithangbord om onze hobby weer bij de grote 
massa onder de aandacht te brengen. Elk 
streekblaadje zit te springen om copy, dus 
schrijf zelf, of vraag een journalist, een stuk 
met leuke foto’s over wat duivenhouden nu zo 
leuk maakt. 
Geen artikel over geld, grote hokken en afgunst, 
maar over houden van dieren, het verzorgen 
ervan, de hoop en illusie en de toekomstdro-
men, die horen bij het fokken van dieren.
De tijdsgeest leent zich er nu uitstekend voor. 
Anders gezegd: het ijzer is heet en dient nu 
gesmeed te worden.

Over naar de orde van de dag of beter gezegd, 
wat de komende weken gedaan moet worden 
op en rond het duivenhok.

De rui bij de kwekers is al geruime tijd achter 
de rug en ook die van de vliegduiven en jongen 
van dit jaar nadert al het einde.
Sommige liefhebbers gaan nu de voersamen-
stelling veranderen, omdat ze denken dat een 
andere samenstelling noodzakelijk is om de 
winter in goede conditie door te komen. Hier 
niets van dat alles, de duiven krijgen volle bak 
vliegmengeling en dat zal pas veranderen in 
kweekmengeling als er jongen in de schaal 
liggen.
De komende week worden de tijdschakelaars 
weer ingesteld om de kweekduiven te belich-
ten, zodat de geslachtshormonen, nodig voor 
een goede koppeling, optimaal gestimuleerd 
worden.
Hier gaan de lampen aan van 7 tot 9 uur en 
van 16 tot 21 uur.
Waarom zo lang? Meer dan 12 uur is absoluut 
nodig om de duiven het gevoel te geven, dat 
de dagen gaan lengen. 
Zelf was ik altijd tot ’s avonds 8 uur bezig met 
het verzorgen van de duiven in de tijd, dat ik 
nog werkte. Als ik dan klaar was hadden de 
duiven nog een uur voor ze de nacht ingin-

gen. Op sommige hokken maakte ik gebruik 
van dimlicht, zodat de duiven het idee kregen 
van een invallende duisternis. Op andere hok-
ken had ik niet die mogelijkheid, gewoon door 
laksheid, en daar waren de problemen van mis-
vliegen door de invallende duisternis absoluut 
niet erger.
Na een dag of drie zijn de duiven als het ware 
geconditioneerd op de lengte van het daglicht 
en gaan ruim een kwartier voor de “nacht” al 
op hun rustplaats zitten. 
Als je geen dimmer hebt, moet je zorgen dat je 
op tijd, vóór het donker wordt, uit je hok bent 
om de duiven de tijd te geven te gaan zitten. De 
lichtintensiteit is niet belangrijk, maar de lengte 
van de belichting wél. Zelf branden hier 5 Watt 
LED-lampen, dus is het niet overdadig licht op 
het hok. Fel licht is absoluut niet nodig, ook 
overdag niet.

Hier worden de komende week de broedscha-
len ingepakt in kranten. Elke schaal wordt in 2 
dubbele pagina’s ingepakt, vervolgens doe ik 
er een theelepel Stopmite op tegen parasieten, 
waarna ik het afdek met een nestmatje. 
Niks geen stro of tabakstelen en als de jongen 
het nest verlaten, gooi ik het nestmatje en de 
kranten weg en pak ik de broedschalen op-
nieuw in.
Dus nu iets meer moeite doen, dan ben je na 
afloop snel klaar met schoonmaken.

WdB

Willems Wel en Wee

The choice of Champions

25 kg

Samenstelling
Rode maïs  .................................... 10%
Premium cribs maïs  ..................... 15%
Getoaste sojabonen  .................... 1%
Maple peas .................................... 2%
Dun peas  ........................................ 3%
Gele erwten  ................................. 10%
Grote groene erwten  ................... 6%
Vitsen  .............................................. 2%
Witte duiventarwe  ...................... 18%
Gele dari  ........................................ 7%
Rode dari  ..................................... 10%
Cardy  .............................................. 2%
Duivengerst  .................................... 4%
Gebroken rijst  ................................. 2%
Kleine gestreepte zonnebloempitten  2%
Kempzaad  ..................................... 2%
Gele millet  ...................................... 2%
Bruin lijnzaad  .................................. 1%
Zwart koolzaad  .............................. 1%

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit Ruw vet Ruwe celstof Ruwe as

11,5% 6,0% 4,0% 2,0%

KWEEK & RUI
OLYMPIA

Kwalitatieve graanmengeling voor duiven  
tijdens de kweek- en ruiperiode

• Ideale kweek- en ruimengeling  

met rode en gele maïs

• Ideaal eiwitgehalte in combinatie  

met Success Corn I.C.+

• Wordt graag gegeten  

dankzij de gevarieerde formule  

met fijne granen
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Paul & Sven Saeytijdt  
1e Prov. Agen 1456 d. 

2e Nat. tegen 5955 d.
Onlangs zagen we een zeer attractieve Ronde 
van Vlaanderen met een ware clash tussen 
Mathieu en Wout. De twee losten elkaar voor 
geen meter en streden in Oudenaarde om de 
felbegeerde overwinning. Daarin werd dui-
delijk dat opa Poulidor de fakkel niet door-
gegeven heeft aan Mathieu wat betreft het 
verzamelen van tweede plaatsen. Maar ook 
Wout komt daarvoor niet in aanmerking na zijn 
memorabele jaar. Niet toevallig zijn beide ook 
kruisingsmateriaal tussen het beste van België 
en het mooiste van Nederland, of is het om-
gekeerd? Maar wie kreeg de ‘Poulidor’-prijs 
dit jaar dan wel? We hebben hiervoor een 
voorstel...

Open en eerlijke strijd
Op vrijdag 24 juli mochten de duiven los om 
7u00 voor de internationale vlucht uit Agen. 
De duiven kregen een vlotte start en een 
westelijke wind duwde de duiven richting 
binnenland. Het beloofde met andere woor-
den een vlotte vlucht te worden. Iets na vij-
ven stroomden de eerste meldingen binnen 
uit Frankrijk. De snelheden draaiden op dat 
moment rond 1170 meter per minuut. Maar 
iedereen wist dat het nog harder zou gaan. 
De laatste honderden kilometers kregen de 
duiven een eerder zuidwestelijke wind voor 
de kiezen, waardoor iedereen in België zich 
klaarmaakte voor de eerste aankomsten.
Paul en Sven hadden zich intussen ook ge-
installeerd op de flanken van de Valkenberg. 
Hun enthousiasme was eerder matig. De 
beste oude en jaarse duiven hadden op de 
voorgaande Limoges en Chateauroux een se-
rieus pak rammel gekregen. Da’s meestal niet 
goed voor de moraal! Paul en Sven waren dan 
ook bijzonder ontgoocheld na die snertweek 
en besloten prompt om hen niet meer te spe-
len op de fond, maar over te schakelen naar 
de zware fond. Dat zorgde voor een iets om-
vangrijker aantal deelnemers voor deze Agen 
te Brakel. Hadden ze er dan geen vertrouwen 
in? Dat nu ook weer niet. De duiven hadden 
er een aantal zeer goede trainingen opzitten 
de week voor de inkorving. Geef toe, als dui-
venspeler ga je op zoek naar signalen die voor 
bevestiging zorgen en die hadden ze in Brakel 
ook gezocht en gevonden. Daarnaast waren 
er naast de weduwschapsduiven ook nog heel 
wat duiven mee op interessante nestposities. 
Er was dus hoop...

Moment van de waarheid!
Om 17u50 klokte de eerste Belgische duif in 
de buurt van Namen een snelheid van iets 
meer dan 1200 meter. Ze waren er, en zoals 
verwacht in het oostelijke deel van het land. 
Een aantal minuten later ging ook de eerste 
jaarling in de klok omgeving Charleroi. ‘Het 
wordt moeilijk!’ zag je zowel Paul als Sven 
denken. Wanneer de klad in het oosten van 
het land valt, dan heb je serieuze krijgers 

nodig die heel snel hun eigen traject kiezen. 
Maar een echte duivenliefhebber verliest nooit 
de moed. Het rekenmachine werd erbij ge-
haald. Allé ‘t is te zeggen, je duwt op een knop 
op je computer en je weet welk uur te klokken. 
De technologie staat niet stil... Voor de oude 
duiven dienden ze op de Valkenberg te klok-
ken rond de klok van 18u00. Bij de jaarlingen 
was 18u18 voorlopig de richttijd. 
De klok passeerde vlotjes de 18u00. Helaas 
was er nog geen duif te zien. Maar nu klok-
ken betekende nog altijd een topduif, de moed 
bleef erin... Stilletjes aan kwam ook 18u18 in 
zicht. In Wortegem was er ondertussen een 
oude duif gevallen, het kon... Paul en Sven 
keken richting Frankrijk in de hoop er eentje 
te spotten. Maar wachten dat kan lang duren! 
18u16, uit het niets en van zeer hoog dook 
er een duif als een kamikaze naar beneden. 
De duif had duidelijk de juiste luchtlagen op-
gezocht en piloteerde met een ongelooflijke 
snelheid richting duivenhok. De vale doffer 
landde op de plank van het hok dat op Limo-
ges en Chateauroux nog serieus de mist was 
ingegaan. ‘’t Is ne jaarling, ’t is ne jaarling!’ 
riep de Sven met een stem vol enthousiasme, 
maar ook plots opkomende stress. Gelukkig 
hoeven we in de gegeven tijden de duif niet 
meer zelf te klokken en is een simpele ‘piep’ 
voldoende. Ik wil de eerste prijzen niet tellen 
die verloren gingen door een stressmoment 
tijdens het klokken. Maar goed, we dwalen 
af. Prompt verscheen op het scherm: Paul en 
Sven Saeytijdt, 1ste nationale melding jaarlin-
gen! De eerste euforie bij de aankomst maakte 
plaats voor een volgende stress, die van het 
wachten op het eindresultaat. Als je daar een-
maal bovenaan prijkt, wil je graag die plaats 
vasthouden. Maar je hebt het in dit geval ook 
niet direct zelf in handen. Paul en Sven wisten 
dat ze niet in het voordeel zaten, de klad zat 
oostelijk. Daarnaast doken de demonen van 
het verleden op. Zo hadden ze reeds een 2de 
nationaal op Pau, een 2de nationaal op Bar-
celona, een 4de nationaal op Perpignan en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Het zou 
toch weer niet waar zijn dat zij op de meet 
zouden geklopt worden.

Wachten...
De seconden verstreken, de minuten verstre-
ken... Elke minuut werd wel eens geklikt op 
‘refresh’, gewoon om te zien of het nog altijd 
voor hen was. Ze bleven bovenaan staan! Om 
18u33 kwam er nog eentje aangestormd. Hij 
landde op dezelfde plank. Deze keer was het 
een oude doffer. Opnieuw een topduif, maar 
daar stond hun hoofd eigenlijk niet naar. De 
minuut verstrooiing was welgekomen, maar 
nu was het weer schermpje turen. Om 18u40 
ging het er een aantal keer serieus om span-
nen, maar hun topper bleef in polepositie. De 
droom leek altijd maar dat beetje meer wer-
kelijkheid te worden. 18u46, eerste melding 

jaarlingen, Grazen... Der was er toch nog 
eentje overgesprongen. Geloof me, op zo’n 
moment weet je als liefhebber niet hoe hierop 
te reageren. Jouw duif heeft net een fantas-
tische prestatie afgeleverd. Maar op de meet 
word je geklopt na een heroïsche wedstrijd. 
Paul en Sven waren dus in eerste instantie 
ontgoocheld. ‘Dju, wat had het gescheeld...’

‘Almost Agen’ (4028815/19)
De dagen nadien maakte het gevoel van ont-
goocheling stilletjes aan plaats voor trots. Ze 
waren op hun waarde geklopt op de meet, 
met enkele banddikten... Naast de 2de natio-
naal jaarlingen verdienen ze naar mijn gevoel 
wel de ‘Poulidor’-prijs. Alhoewel ze krijgen 
met de provinciale overwinning uit Agen ook 
een zeer mooie troostprijs. Maar wie is die 
jaarling die voor dit mooi stukje vliegwerk had 
gezorgd? 
Paul en Sven toverden hierbij een vale dof-
fer tevoorschijn. Wat meteen opviel, was zijn 
pientere blik. Bij het ter hand nemen, kregen 
we een duif te zien van eerder kleine tot mid-
delmatige grootte. De rug liep mooi lang door 
naar een stevig slot. Wat daarnaast opviel is 

de spierkwaliteit. Hij had spieren in overvloed. 
Wanneer we dit combineren met zijn grote 
vleugels, dan beseften we dat dit voor vuur-
werk kan zorgen. 
‘Na zijn prestatie hebben we hem omgedoopt 
tot ‘Almost Agen’.’ Je zag dat Paul en Sven 
nog altijd zichtbaar geëmotioneerd waren 
door de duif. ‘Almost Agen’ had dan ook 
alle mogelijke gevoelens bij hen naar boven 
gehaald. De wijzer was van opperste eufo-
rie naar diepe ontgoocheling gegaan en was 
daarna stilletjes weer naar trots overgescha-
keld. Was er nu eigenlijk iets speciaals aan 
die duif? Da’s de eerste vraag die ik mij toch 
meestal stel na het neerzetten van dit soort 
prestaties. Paul en Sven beschreven kort het 
pad van deze virtuoos. ‘Tja, het traject naar 
zijn kunststukje was nogal hobbelachtig. Allé 
’t is te zeggen, als jonge duif was er niet veel 
op aan te merken. Hij was zeker in negatieve 
zin nog niet opgevallen. Integendeel, op Vier-
zon lukte hij een 16de van meer dan 500 dui-
ven. Als jaarling was zijn start desastreus. Op 
Pont, de eerste vlucht uit Frankrijk, bereikte 
hij slechts de dag nadien de thuishaven. We 
begonnen toch wel te twijfelen aan zijn kwa-

20.6 Vierzon  lok.  492 o :  7, 10, 11, 23, 26, 36, 37, 48... en 21/52
  147 jl :  7, 20, 22, 23... en 15/33
27.6 Bourges  lok.  993 o :  30, 45, 65, 70... en 20/43
  654 jl :  31, 33, 35, 44, 45, 49, 54, 58, 63, 65... 20/58
24.7 Agen  lok. 105 o :  1, 5, 6, 12, 14... en 12/18
  205 jl :  1, 7, 9, 14, 16... en 19/34
 prov. 1375 o :  20, 74, 77... en 8/18
  1456 jl :  1, 45, 64, 96, 101, 152... en 18/34
 nat.  5140 o :  53, 206, 230... en 8/18
  5955 jl :  2, 191, 243, 385, 397... en 14/34
 intnat. 15.271 o :  66, 325, 366, 1154, 1509... en 13/18
  14.799 jl :  2, 312, 408, 687, 690, 1134... en 14/34
  5388 dv :  125, 293, 331, 376, 391, 467... en 11/19
24.7 Marseille  lok.  48 o :  1, 2, 3, 13, 15e en 5/5
 prov.  222 o :  16, 21, 25, 72, 73e en 5/5
 nat. 2102 o :  149, 188, 203e en 3/5
 intnat.  8253 o :  430, 504, 528, 1836, 1870e en 5/5
  2540 dv :  100, 121, 406e en 3/3
24.7 La Souterainne  lok.  141 o :  7, 10, 11, 14, 21, 44, 45e en 7/8
31.7 Barcelona  lok.  47 o :  1, 5, 8, 10, 12e en 5/7
  187 o :  3, 28, 34, 43, 52e en 5/7
 prov.  1239 o :  4, 259, 285, 349, 391e en 5/7
 nat.  6178 o :  22, 1178, 1312e en 3/7
01.8 Gueret  lok. 106 o :  1, 2, 15, 25, 31, 35e en 6/9
08.8 Bourges  lok.  99 o :  2, 3, 8, 11, 17, 29e en 6/6
  121 jl :  5, 7, 8, 10, 11, 16, 17... en 11/16
15.8 Narbonne  lok. 47 o :  3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14e en 8/14
  30 jl :  1, 2, 3, 5, 6, 9, 10e en 7/14
 prov.  1028 o :  114, 150, 151...en 8/14
  1028 jl :  23... en 5/14
 nat.  4454 o :  471, 572, 577... en 7/14
  4120 jl :  133... en 4/14
22.8 Bourges  lok. 225 jo :  3, 6, 7, 8, 14, 17... en 16/32
 prov.  6538 jo :  191, 412, 624, 668...en 11/32
05.9 Argenton  lok.  740 jo :  11, 45, 46, 55, 70... en 16/32
 prov.  5225 jo :  110, 483, 487... en 16/32

Resultaten 2020

V : B13-4191407 “Geschelpte Bordeaux 407”
Ook vader van o.a. 57e Nat. Zone Brive 2810 d., 
61e Interprov. Vierzon 3836 d., 89e Interprov. Nar-
bonne 1237d ., 91e Interprov. Limoges 1893 d. etc.

G.V. : B11-4276326 “Pau duiver”
Uit “Favoriet” (Luc Van Coppenolle, 7e Nat. Pau 
en 100e Nat. Dax) x “Pauduivin” (P&S Saeytijdt, 
2e Nat. Pau 2183 d. en grootmoeder “Libourneke”, 
1e Nat. Zone Libourne 2591 d.)

G.M. : B12-4236019 “Bordeauxduivin”
65e Nat. Bordeaux 5283 d. (1-122)
80e Interprov. Vierzon 3001 d. (1-191)
Moeder “Marseille 141” (30e Nat. / 52e Internat. 
Marseille 8037 d.)
Uit “Libourne-Pau 971” (uit “Asgrauwen Libourne” 
x “Pauduivin”) x “Zus Rhône 825” (o.a. moeder 
59e Nat. Barcelona)

{

M : B15-4241198 “Vale Van De Walle”
M. en F. Van De Walle

G.V. : B10-4290783 “Hope”
Halfbroer 02-704, 2e Prov. Argenton 5670 d., 
4e Prov. Angouleme 1099 d., 11e Nat. Limoges 
12.266 d., 19e Nat. Brive 7446 d., 
47e Nat. Souillac 6475 d. etc.
Uit “De Zachten Imbrechts” x “Moeder Vierzontje” 
(dochter “128 Olympiade”)

G.M. : B12-4199201 “Zus Bordeaux”
M. en F. Van De Walle
Zus 1e Nat. Bordeaux 4921 d. (4e Internat. 10.622 d.)
Uit “Bonte Wittekodde” x “Primusduivin”

{

B19-4028815 “Almost Agen”
1e Prov. Agen ’20 1456 d.
     2e Nat.  5955 d.
     2e Internat.  14.799 d.
16e Interprov. Vierzon ’19 515 d.
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liteiten. Maar beetje bij beetje vond hij toch 
zijn elan. Zo vloog hij op Chateauroux al een 
prijsje. We mogen evenwel niet zeggen dat hij 
onze grote favoriet was. Maar zijn prestatie op 
Agen was subliem! Hadden wij hem speciaal 
gemotiveerd? Nee. Was hij anders dan de an-
deren? Dat is ons toch niet direct opgevallen. 
We moeten wel zeggen dat het hok waarop 
hij zijn nestbak had fenomenaal goed trainde. 
Naar ons gevoel kwam hij daarnaast vooral 
voor de eerste maal op zijn terrein, namelijk 
de zware fond. Wat daarnaast zeer sterk op-
viel, was dat de eerste drie duiven allemaal op 
hetzelfde hok zaten. Dat lijkt ons geen toeval 
te zijn.’
‘Almost Agen’ zette inderdaad een fenome-
nale prestatie neer. We zijn dan ook wel be-
nieuwd naar de afstamming van deze klep-
per. De vader ‘De Geschelpte Bordeaux 047’ 
stamt af uit één van de stamduivinnen van 
Paul en Sven, namelijk ‘De Bordeauxduivin’. 
Zij vloog zelf een 65ste nationaal Bordeaux en 
scoorde ook als moeder van de 30ste natio-
naal Marseille. Bij ‘De Geschelpte Bordeaux 
047’ was zij gekoppeld op een samenkweek-
product met Luc Van Coppenollle. Zij hadden 
hierbij afgesproken om de stamduiver van 
Luc, ‘De Favoriet’, te koppelen op de stam-
duivin van Paul en Sven, ‘De Pauduivin’. ‘De 
Pauduivin’ vloog zelf ook een 2de nationaal 
uit Pau. De moeder van ‘Almost Agen’ komt 
van het hok van Marc en Franky Vandewal-
le. In haar afstamming vinden we de ‘Roden 
Imbrechts’ terug, één van de stamduiven bij 
Marc en Franky. 

Roadboek 2020
2020 was voor iedereen een vreemd seizoen. 
De jaarlijkse routine diende plots volledig 
overboord gegooid te worden. Het was zoe-
ken naar de beste manier om de duiven klaar 
te maken. Het lijkt dat Paul en Sven daar won-
derbaarlijk in geslaagd zijn. Maar hoe hebben 
ze het aangepakt? 
‘Eigenlijk hebben we dat niet zo best gedaan. 
We hebben de duiven gekoppeld en ze laten 
doorbroeden. Maar toen we wilden starten 
aan het seizoen en bijgevolg de duiven terug 
uit elkaar haalden, zagen we bijzonder weinig 
animo bij de duivinnen. We kregen ze amper 
aan het vliegen. Het leek alsof ze aan het treu-
ren waren. Bij de duivers viel het beter mee. 
Uiteindelijk zijn ook die duivinnen een betere 
conditie gaan tonen toen de nationale vluch-
ten startten, maar er was nog geen overschot. 
De eerste waardemeter werd Vierzon provin-
ciaal met een zeer goede uitslag voor onze 
normen. De duiven kwamen er ook bijzon-

der fris en monter door. Met veel vertrouwen 
werkten we dan ook toe naar Limoges, de 
eerste fondvlucht van het jaar. Traditioneel 
begonnen we ook bij te lichten na de 21ste 
juni en hierbij zagen we in het verleden vaak 
een vormpiek tevoorschijn komen. Kortom we 
hadden het er wel wat op dat weekend. Maar 
dat werd dus een domper van jewelste.
Op dat moment is het besef er ook gekomen 
dat onze duiven vooral geschikt zijn voor de 
+800-kilometer vluchten. We zijn toen met 
het plan gestart om vol onze focus op Agen 
te zetten. De generale repetitie was evenwel 
geen absolute voltreffer. Op Pau hadden we 
7 duivinnen ingekorfd. We kregen er daarvan 
wel eentje ’s avonds thuis die een 80ste na-
tionaal lukte, maar de rest faalde. De andere 
vliegduiven kregen nog een extra week rust 
voor de inkorving van Agen en Marseille.
In die week zijn wonderen gebeurd! We zagen 
plots veel meer vitaliteit en gedrevenheid bij 
de duiven. Het geloof groeide dan ook op dat 
moment. Maar zeker ben je natuurlijk nooit... 
Dat weekend was echt eentje om nooit meer 
te vergeten. ’s Avonds regende het duiven en 
kregen we er 25 thuis van Agen, met uiter-
aard ook de 2de nationaal bij de jaarlingen 
en de 52ste nationaal bij de oude. De mor-
gen nadien was het de beurt aan Marseille en 
klokten we de eerste drie lokaal en scoorden 
we 5 op 5. Onze eerste duif vloog toen trou-
wens de 100ste nationaal. Dat weekend was 
echt genieten. Maar op de lauweren rusten 
kon nog niet. We hadden met Barcelona de 
week nadien nog een doel op ons program-
ma. Konden we dat vormpeil nog een weekje 
doortrekken? En jawel, ook daar hadden we 
met de 22ste nationaal een absolute topduif 
te pakken. Na die twee topweekends maakten 
we de duiven klaar om nog 1 keer te knallen 
op Narbonne. Maar we zagen dat de vorm-
piek die ze getoond hadden de week voor de 
inkorving Agen dalende was. Op zich was dat 
ook niet zo vreemd, gezien we hier al over half 
augustus spreken. Maar ja, als het goed gaat 
blijf je ook hopen. Toch werd het een stuk 
minder. We hadden nog veel prijzen, maar 
die topduif ontbrak. En dat is zo’n beetje het 
relaas met de oude duiven.’

Supervorm
Meteen een hele boterham! Opvallend gege-
ven hierin is het krijgen van de spreekwoor-
delijke supervorm. Iedere liefhebber werkt 
hier naartoe. Toch is het niet zo eenvoudig 
en schuilt het geheim vaak in de toevallige 
details. Zonder die corona had het seizoen 
er zeker anders uitgezien. En ook het tegen-
vallend weekend uit Limoges en Chateauroux 
heeft zijn impact gehad. Naar alle waarschijn-
lijkheid hadden die duiven hun glansprestatie 
uit Agen hieraan te danken. Meer nog, anders 
waren ze helemaal niet in Agen geraakt. Toch 
blijft het moeilijk om de weg naar supervorm 
te beschrijven. Sommige ervaren liefhebbers 
slagen hierin een stuk beter dan de rest!
Uiteraard geven we graag nog wat extra’s 
mee die het verschil kunnen maken in de 
zoektocht naar supervorm. Vooreerst kiezen 
Paul en Sven bij hun voeding resoluut voor de 
eiwitarme mengelingen van Beyers en Versele 
Laga. Het opvoederen gebeurt opnieuw met 
verschillende mengelingen sport en energie, 
waarbij de focus ligt op mais. Daarnaast ge-

bruiken ze het systeem van Bony Farma ter 
verrijking van de voeding en het drinken. Me-
disch wordt voor het seizoen gekozen voor 
een kuur met Parastop en wordt het advies 
van dierenarts en vriend Selos gevolgd. Voor 
de rest zijn het vooral de kwaliteiten van de 
duif die het verschil dienen te maken en wordt 
daarop streng geselecteerd. Duiven krijgen 
kansen, maar ze moeten ze uiteraard ook wel 
grijpen. En hoe hoger je de lat kunt leggen, 
hoe meer de tenoren op het vlieghok elkaar 
oppeppen richting superprestaties!

‘Geschelpten 7777’ (4147777/16)
‘Almost Agen’ zorgde uiteraard voor de pres-
tatie van het jaar. Maar er zijn er nog wel een 
aantal die de kolonie van Paul en Sven laten 
meedraaien bij de betere kolonies op de zware 
fond. De ‘Geschelpten 7777’ is er daar eentje 
van. Hij was de tweede duif die de thuishaven 
bereikte op de fenomenale Agen en hierbij een 
52ste nationaal naar huis bracht. Daarnaast 
heeft hij de voorbije jaren al verschillende top-
prestaties afgeleverd:
52e nationaal Agen van 5.140 d.
14e zonaal Tulle van 1.729 d.
31e interprovinciaal Jarnac van 1.185 d.
78e zonaal Montauban van 1.522 d.
Deze duif is er eentje die zelden zijn prijs mist 
en kan flitsen als de beste. Zijn afstamming 
gaat terug naar de basis van de kolonie van 
Paul en Sven. Zo is de vader de ‘Valen Ca-
hors’ één van de stamduiven van de kolonie. 
Langs moeders zijde zien we ‘Lady Libourne’, 
een kweekproduct uit de andere basiskweker 
‘Asgrauwen Libourne’ die zelf de 4de inter-
nationaal Perpignan vloog, gekoppeld op de 
‘Blauwe Barcelona’ die zelf de 4de internati-
onaal vloog op Barcelona. Het is duidelijk dat 
de ‘Geschelpten 7777’ het niet van vreemden 
heeft geërfd. 

‘New Barcelona’ (4043383/18)
Naast gevestigde waarde de ‘Geschelpten 
7777’ waren het vooral een aantal sterke 
nieuwkomers die zorgden voor de toppres-
taties. ‘New Barcelona’ is er eentje van. Zij 

schitterde op de loodzware Barcelona met 
een 22ste nationaal uit de Spanjevlucht. Haar 
afstamming toont langs de vaderszijde vooral 
het ras van Luc Van Coppenolle. Langs de 
moederszijde zien we de Nederlandse inbreng 
van Solleveld. Zo te zien werkt het koppelen 
van het beste uit België met het mooiste uit 
Nederland ook in de duivensport. 

‘Blauwe Pau 326’ (4043326/18)
Ook de volgende duivin in het rijtje is nieuw 
aan het firmament. Met haar 42ste internati-
onaal duivinnen scoorde zij op Pau een voor-
treffelijk resultaat. Ook haar afstamming gaat 
terug naar de basis van de kolonie Saeytijdt. 
Zo duikt de ‘Zwarten 034’ op als grootvader 
en is het ‘Libourneke’ de grootmoeder langs 
vaderszijde. Beide duiven zorgden voor fan-
tastische resultaten in Brakel. Langs moeders-
zijde zien we hetzelfde gebeuren. De ‘Bonten 
1111’ en de ‘Vale Barcelona’ hadden voor hun 
kweekcarrière al voor veel glorie gezorgd. 

Op naar een normaal 2021...
Na een abnormaal 2020 snakken Paul en Sven 
naar een traditioneel 2021. Hierbij gaan ze 
toch wel zeer bewuste keuzes maken. Voor-
eerst is duidelijk geworden dat hun duiven het 
best schitteren op de internationale vluchten. 
De fond zal dan ook iets meer links gelaten 
worden. Daarnaast wordt resoluut gekozen 
voor het nestspel. Zo kunnen beide geslach-
ten continu gespeeld worden. Paul en Sven 
zien ook een bijzondere gedrevenheid bij hun 
duiven wanneer zij aan het broeden gaan of 
een jong groot brengen. Hebben ze er een 
goed oog op? Ja, toch wel. Uiteraard gaat 
hun topper ‘Almost Agen’ naar het kweek-
hok. Maar er komt wel wat jong geweld bij. 
De jongen hebben in 2020 alvast zeer goed 
gepresteerd en dit doet het beste vermoeden. 
We zijn dan ook zeer benieuwd wat 2021 zal 
brengen op de Valkenberg. Eén ding staat al 
vast als een huis, ze worden opnieuw een te 
duchten tegenstander! We wensen ze dan ook 
alle succes.

KC

2e Internat. Agen 14.799 jaarse
2e Nat. Agen 5955 jaarse
22e Nat. Barcelona 6178 oude
42e Internat. Pau 3568 duivinnen
47e Internat. Barcelona 4331 duivinnen
53e Nat. Agen 5140 oude
66e Internat. Agen 15271 oude
76e Internat. Barcelona 12315 oude
80e Nat. Pau 2919 oude
100e Internat. Marseille 2540 duivinnen

Topprijzen Nationaal 

en Internationaal 2020

B18-4043383 
“New Barcelona”
22e Nat. Barcelona ’20 6178 d.
    76e Internat. 12.315 d.
     4e Prov. 1239 d.

VADER : B16-876 “Valen Denis 876”
Zoon van “Rosten Libourne” (46e Nat. Libourne 8723 d. 
en kleinzoon “Roden Perpignan”) x “Vaal Perpignan 827” 
(dochter “Roden Perpignan”)

MOEDER : NL13-740 “Blauwe Solleveld”
Peet & Paloma Solleveld 
Zus van o.a. 25e Nat. Barcelona, 13e Nat. Pau, 54e Nat. 
Marseille etc.
Dochter van “Leo” (Leo Pronk uit 1e Internat. Bordeaux 
jaarse) x “Lucia” (Luc Van Coppenolle)

B16-4147777 
“Geschelpten 7777”
52e Nat. Agen ’20 5140 d.
     1e lok. 105 d.
136e Nat. Tulle ’19 6206 d.
     14e Nat. Zone  1729 d.
31e Interprov. Jarnac ’17 1185 d.
78e Nat. Zone Montauban ’19 1522 d.

VADER : B02-620 “Valen Cahors”
40e Nat. Cahors 9275 d.
76e Nat. Perpignan 5547 d.
Stamvader, ook vader van o.a. “Narbonne 750” (15e Nat. 
Narbonne), “Valen 023” (52e Nat. Perpignan) etc.
Zoon van 86-716 “De Witpen” x “Elfpender Perpignan” 
(dochter “Roden Perpignan”)

MOEDER : B13-471 “Lady Libourne”
Dochter van “Asgrauwen Libourne” (4e Internat. Perpig-
nan 16.893 d. en 12e Nat. Libourne 8723 d. en kleinzoon 
86-716 “Witpen”) x “Blauwe Barcelona” (4e Internat. 
Barcelona 25.320 d.)

B18-4043326 
“Blauwke Pau 326”
80e Nat. Pau ’20 2919 d.
     263e Internat. 13.128 d.
321e Nat. Narbonne ’19 3580 d.

VADER : B15-213 “Zwarte Zoon Zwarten”
Zoon van “Zwarten 034” (51e en 79e Nat. Pau, 59e Nat. 
Limoges, 62e en 68e Nat. St. Vincent, 101e Nat. Perpig-
nan etc.) x “Libourneke” (1e Nat. Zone Libourne 2951 d. / 
11e Nat. 5980 d. uit “Zoon Asgrauwen Libourne” x “Zus 
Blauwe Barcelona”) 

MOEDER : B16-974 “Dochter Vale Barcelona”
Dochter van “Bonten 1111” (103e Nat. Narbonne en 
194e Nat. Tulle en vader 30e Nat. Marseille) x “Vale Bar-
celona” (33e Nat. Barcelona 7693 d. uit kruising Denis 
Druwez x Chris van der Velden)
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Vervolg van blz. 1

Op maandag wordt het 100% zuivering en 
er gaat Zell Oxygen en Optimix over het 
voeder. 
Op maandag komen oude doffers en duivin-
nen niet buiten. Op dinsdag en woensdag 
wordt het ’s morgens zuivering en ’s avonds 
Gerry Plus I.C. Er gaat darmconditioner van 
Backs + Herbo Elite over het voeder.
Op donderdagmorgen wordt het Gerry Plus 
I.C. en ’s avonds 100% Champion I.C. en er 
gaan vitamines in het drinkwater. Op vrijdag 
wordt het dan 100% Champion I.C. en bij 
warm weer gaat er Belgasol in het drinkwa-
ter. Op zaterdagmorgen wordt er nog wat 
snoep en superdieet verstrekt.
De jonge duiven kregen na het spenen Start 
Plus I.C. en daarna Dark Plus I.C. Van zodra 
de jongen goed meedraaien worden ze op 
dezelfde manier gevoederd als de oude 
duiven.

Medisch Bjorn Geeroms
Bjorn Geeroms, Roosdaal is de dierenarts 
van dienst en voor de kweek en voor het 
vliegseizoen wordt de man in het wit ge-
consulteerd. Ook wanneer er andere pro-
blemen zijn op het hok wordt hij gecontac-
teerd. Tegen trichomonas wordt er 5 dagen 
behandeld voor aanvang van het seizoen 
en deze behandeling werd in de loop van 
het seizoen niet meer herhaald. Op zondag-
avond krijgen de vliegduiven gele druppels 
in de bek toegediend.
Tegen luchtweginfecties werd er 1x vijf 
dagen behandeld met Soludox. Er waren in 
2020 twee lichte uitbraken van adeno bij de 

jongen. Er werd zuivering gevoederd en Di-
gestal verstrekt en de problemen waren rap 
opgelost. De oude duiven werden 1x inge-
ent tegen paramixo en tegen de pokken met 
het borsteltje. De jongen werden ingeënt 
met een combinatie-vaccin paramixo-pok-
ken en toch waren er eind augustus enkele 
duiven met pokken. Volgend jaar wordt het 
opnieuw inenten tegen pokken met het bor-
steltje. Er worden op vrijdagavond oogdrup-
pels Linco Spectin toegediend. Bij de jongen 
gaat wat appelazijn in het drinkwater.

Goede verluchting
De oude duiven zitten op 6 m hok, de jonge 
duiven op 4 m hok en de kwekers op 2 m 
hok. De voorbije winter zaten de kwekers 
bij Frans Cornet. Het zijn niet geïsoleerde 
hokken met een zadeldak. De hokken zijn 
op een heuvel gebouwd en staan aan de 
ene kant 20 cm en aan de andere kant 80 
cm van de grond. De verluchting gebeurt 
vooraan het hok onder de eerste dakpan. 
Er is een verluchtingstrook van 80 cm voor 
en boven de duiven. De duiven zitten op 
een plankenvloer en onder de onderste 
woonbak staat een schuine plaat zodat de 
duiven niet onder de bakken kunnen met 
een spleet waar stof en pluimen verzameld 
worden. Doffers, duivinnen en jonge duiven 
hebben voor het hok een “aanhangvolière”. 
De hokken worden 2x daags gereinigd tij-
dens het vliegseizoen en 1x daags tijdens de 
stille periode. Er is 1x grote kuis en het stof 
wordt overal weggeblazen met een bladbla-
zer. De duiven krijgen 1x per dag een verse 
drinkpot die ’s avonds leeg gemaakt wordt.

NECHELPUT-

CORNET

Alleen de allerbeste doffers
De kwekers worden rond 6 december ge-
koppeld en er wordt in principe niet her-
koppeld. Er wordt wel aan familiekweek 
gedaan maar meestal niet dichter dan neef 
x nicht. Met de kwekers heeft Kristof twee 
jaar geduld. Naar het kweekhok gaan alleen 
de allerbeste doffers en die hebben tijdens 
hun vliegcarrière al bewijzen van hun kweek-
capaciteiten geleverd. Er worden ieder jaar 
nog duiven bijgehaald van de tandem Van 
den Abbeel-Van Paesschen. Er wordt niet 
aan compensatiekoppelen gedaan maar 
twee witogers worden niet met elkaar ge-
koppeld. De stam van de kolonie wordt ge-
vormd door de namen Van den Abbeel-Van 
Paesschen-Geert Van Roy-Thiery Defrene in 
combinatie met het soort van de “113” van 
2008 met 13x 1e prijs op 3 jaar.

Selectie op de uitslag
Kristof : “Wij verlangen van onze duiven 
dat ze 6 à 7 keer per tiental vliegen en ze 
moeten ook eerste prijzen kunnen winnen. 
Iedere oude duif die hier op de hokken zit 
heeft minstens een 2e prijs gevlogen. Hier 
tellen alleen de prijzen en “broer van” telt 
niet. Ook de jonge duiven worden op de re-
sultaten geselecteerd en de helft per tiental 
en kopvliegen is vereist. Hier telt alleen de 
uitslag en de plaatsjes zijn beperkt. De se-
lectie begint hier bij het spenen.”

De ideale duif
“Wij hebben sprinters die de grotere af-
stand aan kunnen en we hebben vorig jaar 
1x Etampes gespeeld, waarop de eerste drie 
prijzen werden behaald. De halve fond ligt 
binnen bereik met deze duiven. Wij houden 

De hokken in Kester staan tegen een helling gebouwd.

V : B16-2012703
Topkweker

G.V. : B14-2289552
Nestbroer “Milan” (2e Prov. / 11e Nat. Asduif)
Ook vader 17-174 (6x 1e)
Uit B11-143 (Thierry Defrene, Onoz, 1e S-Nat. 
Chateauroux, ook grootvader 2x 3e prov. asduif) x 
B12-007 (Frans Cornet, ook grootmoeder 18-062, 
2e Nat. Asduif 2020)

G.M. : B14-2289574
Uit B11-646 (2x 1e, vader en grootvader van vele 
toppers) x B11-553 (moeder en grootmoeder van 
vele toppers)

{

M : B16-2012729
Topkweekster

G.V. : B15-6105138
Won 1/163, 2/245, 2/78, 3/243 etc. 
Uit B12-177 (Van Hove-Uytterhoeven uit “Keep on 
Dreaming”) x B09-289 (Noel-Willockx, lijn 3e Nat. 
Asduif grote hafo KBDB)

G.M. : B15-2117121
Vliegt 10 x top 2 op Noyon
20 x per 20-tal
Uit B14-561 (2x 1e) x B14-827 (1/367, 1/391 
ras Noel-Willockx)

{

V : B14-2273606
Geert Van Roy

G.V. : B09-2130341
Zoon van 07-317 (Koen Van Roy, 100% Koopman 
uit “Zoon Kleine Dirk” x “Anne”) x 08-218 (Koen 
Van Roy, 100% Koopman, kleindochter “Kleine 
Dirk” en “Annelies”)

G.M. : B11-2051310 “Zus Zwarte Olympiade”
Zuster “Zwarte Olympiade”, 1e Olympiadeduif 
Nitra 2013 en 3e Nat. Asduif KBDB 2012
Uit B07-310 (uit “Broer Superman” x 04-044 
100% Soontjens) x B10-828 (4 x 1e uit kruising 
Koopman x Limbourg via Koen Van Roy)

{

M : B13-2001336
Frans Cornet
Zus van “Milan”, 11e Nat. Asduif, vader 2e prov. 
Asduif 2017 en grootvader 6e nat. Asduif 2020)

G.V. : B11-8001143
1e S-Nat. Chateauroux 
Thierry Defrene, Onoz
Uit B09-596 (Gebr. Herbots uit “Broer Zorro” 
x “Zus Juliaan”) x B10-328 (Van Elsacker-Jepsen 
uit halfzus “Tinkerbell”)

G.M. : B12-2151007
Frans Cornet
Grootmoeder van 3x 2e prov. asduif 
Zus van “018” (8x 1e)
Uit B08-113 (5e Prov. Asduif snelheid ’08) x B06-
045 (topkweekster, moeder 12-018, 8x 1e)

{

1e Prov. Kampioen snelheid jaarlingen KBDB 2018
1e Prov. Kampioen snelheid jaarlingen KBDB 2017
1e Prov. Kampioen snelheid jonge KBDB 2016
1e Prov. Kampioen snelheid jonge KBDB 2014
2e Prov. Kampioen snelheid jonge KBDB 2019
2e Algemeen Prov. Kampioen Vlaams-Brabant 2016
2e Algemeen Prov. Kampioen Vlaams-Brabant 2017
3e Algemeen Prov. Kampioen Vlaams-Brabant 2018

Top 3 kampioenschappen

  1e get. 2e get.

Noyon 621 d. 2e 1e 

Quiévrain 446 d. 2e 1e 

Quiévrain 356 d. 1e 3e 

Quiévrain 282 d. 3e 1e 

Quiévrain 281 d. 5e 2e

Zo werden zij Nationaal Kampioen

B17-2138196
1e Noyon 581 d.
1e Noyon 402 d.
1e Noyon 361 d.
1e Noyon 324 d.
1e Noyon 238 d.
1e Noyon 193 d.
1e Noyon 134 d.
2e Noyon 1412 d.
(8x 1e zonder dubbelingen)

Zus van o.a. : 
- 19-105 (4x 1e)
- 18-069 (2x 1e)
- “024” (2x 1e)
-  18-070 (moeder 19-145,  

6e Nat. Asduif 2020)

B18-2119062 “Ernest”
2e Nat. Asduif snelheid oude KBDB 2020

1e Noyon 437 d.
1e Noyon 245 d.
1e Quievrain 446 d.
1e Quievrain 356 d.
1e Quievrain 233 d.
1e Quievrain 223 d.
1e Quievrain  187 d.
1e Quievrain  73 d.
1e Quievrain  68 d.
2e Etampes  157 d.
2e Quievrain  184 d.
3e Quievrain  282 d.
10x 1e (zonder dubbelingen)

Al vader van 20-253, 
3/5065, 39/3718 en 55/6407

Broer van o.a. :
-  17-194 (3x 1e en  

2e Prov. Asduif snelheid 2018)
- 17-193 (1-2-2-2-3-3-3e)
- 18-034 (5x 1e, 3x 2e)
- 18-871 (6x 1e)
- 19-198 (1x 1e)
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vooral van duiven die bij echt duivenweer de 
kop vliegen. Het model is van ondergeschikt 
belang maar bij het kweken is het model wel 
belangrijk. Wij zijn winnaars en wij spelen voor 
de eerste prijs. Wij willen topuitslagen op de 
wedstrijden”.

“Ernest” B18/2119062
“Ernest” B18/2119062 werd 2e Nat. Asduif 
Snelheid oude 2020. Het is een redelijk grote 
duif maar is wel goed gebouwd. Hij heeft 
een sterke rug maar het is een nerveuze duif 
en het is een wringer in de hand. Het is een 
prachtige duif met zachte pluim die achter-
aan goed gesloten is en die zowel vitesse als 
halve fond aankan. Het is een doffer die van 
vuistvechten houdt. En vooral... hij heeft een 
schitterend palmares !

B19/2101145
Het “145/19” is de 6e Nat. Asduif Snelheid 

jaarse 2020. Het is een duif uit de middelmaat 
en ze heeft een mindere band met de melker. 
Het is een rustige duif die niet opvalt op het 
hok. Ze heeft een zachte pluim, is goed geslo-
ten en heeft een soepele vleugel. Ook zij kan 
bogen op een schitterend palmares !

Een topkweekkoppel
Een topkweekkoppel is ongetwijfeld 
B14/2273606 (Geert Van Roy) (B09/2130341 
“Inbred Kleine Dirk” x B11/2051310 “Zus 1e 
Olympiade Pigeon Nitra 2013”) x B13/2001336 
(B11/8001143 1e interprov. Chateauroux 
(Thiery Defrene) x B12/2151007 (Cornet).
De B13/2001336 is tevens zus van de “Milan”, 
een andere topvlieger (11 nat. Asduif KBDB 
14) en topkweker (o.a. vader 2e prov. Asduif 
2017 en grootvader 6e nat. Asduif 2020) op 
het hok. 
Zij werden de ouders van :
* B18/2119062 “Ernest” met 1e Noyon 437, 1e 

Quiévrain 446 d, 1e Quiévrain 356 d, 1e Noyon 
245 d, 1e Quiévrain 223 d, 1e Quiévrain 233 
d, 1e Quiévrain 187 d, 1e Quiévrain 73 d, 1e 
Quiévrain 68 d, 2e Etampes 157 d, 2e Quié-
vrain 184 d, 3e Quiévreain 282 d, enz. en werd 
2e nat. Asduif Snelheid Oude KBDB 2020.
* B17/2138194 met 1e Quiévrain 145 d, 1e 
Quiévrain 133 d, 1e Quiévrain 108 d, 2e Quié-
vrain 179 d, 3e Quiévrain 118 d, 4e Quiévrain 
112 d, enz. Werd 2e Prov. Asduif Snelheid 
Jaarse 2018.
* B17/2138193 met 1e Quiévrain 111 d, 2e 
Quiévrain 144 d, 2e Quiévrain 113 d, 2e Quié-
vrain 83 d, 3e Quiévrain 446 d, 3e Quiévrain 
237 d, 3e Quiévrain 180 d, enz.
* B18/2119034 met 1e Noyon  175 d, 1e 
Noyon 170 d, 1e Etampes 157 d, 1e Noyon 
81 d, 1e Noyon 76 d, 2e Noyon 493 d, 2e 
Noyon 135 d, 2e Noyon 121 d, enz.
* B19/2101107 met 3e Noyon 361 d, 4e Noyon 
416 d, 5e Noyon 375 d, 7e Noyon 349 d, enz.
* B19/2101198 met 1e Noyon 210 d, 6e 
Noyon 721 d, 6e Noyon 200 d. Dit was een 
laat jong dat in 2019 enkel 2 x Quiévrain vloog 
eind oktober.
* B20/2113232 met 6e Noyon 451 d, 14e 
Noyon 708 d, 24e Noyon 550 d.
* B18/2144871 met 6 eerste prijzen als jaar-
ling bij Frans Cornet.

Enkele toppers
* B14/4146535 met 1e Quiévrain 282 d, 1e 

Quiévrain 122 d, 1e Quiévrain 156 d, 1e Quié-
vrain 106 d, 1e Quiévrain 60 d, 2e Quiévrain 
446 d, 2e Quiévrain 308 d, 2e Quiévrain 281 
d, 2e Quiévrain 173 d, enz. Ze vloog 58 prijzen 
per 10-tal waarvan 35 per 20-tal.
* B19/2101105 met 1e Noyon 686 d, 1e 
Noyon 658 d, 1e Noyon 189 d, 1e Noyon 270 
d, 2e Noyon 247 d, 4e Noyon 216 d, 4e Noyon 
170 d, 5e Noyon 437 d, 5e Noyon 292 d, enz. 
Vloog 21 prijzen op 22 wedstrijden waarvan 
14 x per 20-tal.
* B19/2101111 “Margo” met 1e Noyon 349 d, 
1e Noyon 273d, 2e Noyon 198 d, 2e Noyon 
106 d/11e vs 1392 d, 3e Noyon 111 d, 4e 
Noyon 452 d, 4e Noyon 247 d, 5e Noyon 110 
d, 5e Noyon 248 d, 6e Noyon 554 d. Werd 3e 
prov. Asduif KBDB Jongen 2019.

Een woord van dank
Bij deze een woord van dank voor Patrick 
Van den Abbeel. Hij is een leverancier van 
goede duiven en is voor Kristof een raadsman 
in de duivensport en een hulp bij problemen. 
Tijdens het seizoen sturen Kristof en Patrick 
elkaar dagelijks berichtjes. 
Dan hebben we nog vader Ernest of de 
man die altijd klaar staat om te helpen. Hij 
is supporter nummer 1 en onmisbaar bij het 
opleren van de jonge duiven. Er is een heel 
hechte band tussen vader en zoon dankzij 
de duivensport.

Hugo

V : B18-2119094

G.V. : B14-2289551 “Milan”
11e Nat. Asduif snelheid jonge
Vader 16-742 (2e prov. asduif 2017), 
18-077 (2x 1e) etc.
Uit superkoppel B11-143 (Thierry Defrene, Onoz) 
x B12-007 (Frans Cornet)
Broer van 13-336 (moeder “Ernest”, 2e Nat. Asduif 
2020)

G.M. : B16-4176341
Van den Abbeel-Van Paesschen
1e Bourges 887 d. 2016, 1e Bourges 168 d. 2017
Zus van “Greg” en “Moeder Margo” 
Uit B15-552 (Michel Vanlint) x B15-033 “Inteelt 
Chateauke” (Gevaert-Lannoo)

{

M : B18-2119070
Zus van 17-196 (8x 1e), 19-105 (4x 1e), 18-068 
(2x 1e) en 18-024 (2x 1e)

G.V. : B16-2012703
Uit B14-552 “Nestbroer Milan” x B14-574

G.M. : B16-2012729
Uit B15-138 (Van Hove-Uytterhoeven x Noël-Wil-
lockx) x B15-121 (10x top 2 op Noyon)

V : B14-2289573
Vader diverse toppers

G.V. : B08-2115811
Kristof Nechelput
3 x 1e prijs
Uit B03-651 (Jerome Van Volsem, 2x kop als jong 
op Bourges) x B06-741 (1x 1e)

G.M. : B13-2001354
Gevlogen bij Frans Cornet
Uit B12-698 (vader 16-733, 2x 1e) x B10-244 
(beste jong 2010 met 2x 1e, direct Renaat Severs)

{
M : B16-4176341
Grootmoeder 19-145, 6e Nat. Asduif snelheid 
KBDB 2020
Van den Abbeel-Van Paesschen
1e Bourges 887 d., 1e Bourges 168 d.
Zus van “Greg” (6e Nat. Asduif grote hafo jong 
KBDB) en “Moeder Margo” (moeder “Margo”, 1e 
Nat. Asduif Allround jong KBDB 2020 met 1e Nat. 
Chateauroux 20.789 d., 1e Prov. Vierzon 6378 d. 
en 1e Noyon 705 d.)

G.V. : B15-4263552
Michel Vanlint
Uit 08978-08-216 (Peter Trost) x B08-103 
(dochter “Adonis” 1e Nat. La Souterraine)

G.M. : B15-4146033 
Gevaert-Lannoo
Uit B10-458 “Broer 158 Kaafje” x B08-369 
“Chateaufideelke”
halfzus 1e Prov. / 2e Nat. Asduif halve fond KBDB

{

14.6 Quievrain 446 o :  1, 2, 3 (3/5)
14.6 Noyon 374 jl :  2, 3, 8, 22, 22, 28, 34 (12/18)
20.6 Noyon 147 jl :  1, 4, 5, 6, 14, 14 (11/11)
27.6 Noyon 116 jl :  1, 5, 7, 8 (8/11)
28.6 Noyon 435 o :  3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 23 (17/30 per 4-tal)
28.6 Noyon 248 jl :  2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 25 (18/20)
28.6 Quievrain 356 o :  1, 3, 4, 5 (4/5)
06.7 Noyon 339 o :  1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 29, 33 (22/31 per 4-tal)
06.7 Quievrain 281 o :  1, 2, 5, 7 (4/4)
12.7 Noyon 216 o :  1, 2, 3, 4 (6/6)
12.7 Noyon 111 jl :  1, 2, 3, 4 (6/6)
12.7 Noyon 558 jo :  1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 28, 40, 41 (20/34)
     Pajot Dender 4949 jo :  2, 3, 41, 77, 81, 115 (18/34)
19.7 Noyon 110 jl :  1, 2, 4, 5, 9, 12, 13 (8/9)
19.7 Noyon 231 o :  4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 25 (13/18 per 4-tal)
19.7 Noyon 560 jo :  2, 3, 4, 13, 14, 16, 31, 32, 42, 59 (19/33)
     Pajot Dender 5247 jo :  4, 5, 6, 138, 139, 148 (19/33)
19.7 Quievrain 282 o :  1, 3, 4, 5 (4/4)
26.7 Noyon 106 jl :  1, 2, 3, 11, 12 (7/10)
26.7 Quievrain 223 o :  1, 2 (2/4)
26.7 Noyon 550 jo :  1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 41 (23/33)
     Pajot Dender  5126 jo :  1, 2, 6, 7, 11, 14, 48, 50 (23/33)
02.8 Noyon 158 o :  1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 (8/11)
02.8 Noyon 82 jl :  1, 2, 3, 7, 8 (5/7)
02.8 Noyon 170 o :  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 (8/12)
02.8 Noyon 708 jo :  1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 38, 65 (19/32)
     Pajot Dender 6407 jo :  6, 17, 19, 27, 28, 55, 113, 118, 122, 124, 148 (19/32)
09.8 : door hitte werden wedstrijden afgelast
16.8 Noyon 121 o :  2, 3, 5, 8, 9, 11, 14 (8/10)
16.8 Quievrain 205 d. :  1, 3, 17, 21 (4/4)
16.8 Noyon 628 jo :  1, 2, 3, 15, 16, 38, 40, 42, 47, 53, 55, 56 (15/32)
     Pajot Dender 5065 jo :  2, 3, 4, 47, 48 (16/32)
23.8 Noyon 544 jo :  1, 3, 4, 5, 11, 11, 13, 18, 19, 21, 29, 32, 37, 40, 44, 54 (24/48)
     Pajot Dender 4207 jo :  1, 10, 13, 15, 51, 51, 55, 79, 88, 101... (19/48)
06.9 Noyon 265 jo :  2, 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 28, 28, 30 (24/35)

Uitslagen 2020

Binnenzicht van het hok van de oude doffers.

B19-2101145
6e Nat. Asduif snelheid jaarse KBDB 2020

2e Noyon 2988 d.
3e Noyon 792 d.  (1-82)
3e Noyon 345 d.
6e Noyon 1392 d. (1-191)
6e Noyon 452 d.
7e Noyon 437 d.
16e Noyon 1047 d. (2-110)

B19-2101111 “Margo”
3e Prov. Asduif snelheid jonge KBDB 2019

1e Noyon 349 d.
1e Noyon 273 d.
2e Noyon 198 d.
2e Noyon 106 d.
3e Noyon 111 d.
4e Noyon 452 d.
4e Noyon 247 d.
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Het ei van Columbus
Antibiotica uit de natuur

Infectie of ontsteking
Of het nu over klassieke medicatie gaat zoals 
antibiotica of over alternatieve middelen, is er 
in de volksmond wel eens verwarring over de 
vraag of het nu om infectie gaat dan wel over 
ontsteking. De beide termen worden nogal 
eens door elkaar gebruikt of zelfs als synoniem 
beschouwd. Daarom even verduidelijken: een 
ontsteking kan ook zonder infectie en een in-
fectie kan ook zonder ontsteking...
Ontsteking (inflammatie) is een reactie van 
het lichaam om zich te beschermen tegen 
een vijandige prikkel: een insectenbeet, een 
splinter, een bijtende stof, grote hitte, kwet-
suur of spierscheur, verzuring van een spier 
of gewricht, overbelasting of zoals gezegd een 
infectie (besmetting). Een ontsteking kenmerkt 
zich door één of meer symptomen zoals:
* pijn
* warmte
* zwelling
* roodheid
* stijfheid (van de spier of het gewricht)
* koorts
* ...
Een ontsteking is in principe een reactie van 
het lichaam om zich te beschermen en om 
sneller te genezen. Maar wie ooit een abces 
had of een slijmbeursontsteking (bursitis) of fijt, 
weet dat de pijn bij een ontsteking soms erger 
is dan de oorzaak van de ontsteking. Daarom 
nemen we soms ontstekingsremmers, al of 
niet op basis van cortisone.  De verwikkelin-
gen die ernstig zieke covid-patiënten kennen, 
tonen overigens aan dat het immuunsysteem 
ook op hol kan slaan waarbij overdreven ont-
stekingsreacties (met name het in actie treden 
van te veel cytokines) zorgen voor een soms 
dodelijk ziektebeeld.
Nog eens herhalen dat een ontsteking zeker 
niet altijd het gevolg is van een microbiële 
besmetting.
Een infectie of besmetting betreft altijd een 
vreemd organisme: virus, bacterie, schimmel, 
parasiet... Ons immuunsysteem herkent de 
vreemde indringer en probeert die te neutrali-
seren. De reactie van het lichaam toont zich in 
verschillende mogelijke symptomen
* ontsteking (dus toch een verband)
* koorts
* (huid)uitslag
* diarree of misselijkheid
*  ziektegevoel (koorts, vermoeidheid, 
futloosheid, slappe benen...)
* sepsis (bloedvergiftiging)
Het organisme probeert altijd om zelf van de 
vreemde indringer af te komen door een im-
muunreactie. Maar in veel gevallen lukt dat niet 
en wordt het organisme ziek en zijn er andere 
middelen nodig, zoals antibiotica. Maar nog 
eens: antibiotica richten zich enkel tegen een 
infectie met bacteriën.
Vorige keer boden we een alfabetische lijst aan 
van planten met een mogelijke antibiotische 
werking. Maar er zijn nog andere middelen die 
het immuunsysteem van mens en dier kunnen 
helpen bij het opruimen of bestrijden van bac-

teriën. We noemen er enkele.
Andere middelen (dan planten) met mogelijke 
antibacteriële werking:

1. Appelazijn
Naast zijn vele andere kwaliteiten, heeft  
appelazijn ook een antibacteriële werking.

2. D-mannose (soort suiker)
D-mannose zou specifiek werkzaam zijn tegen 
blaasontsteking omdat het bacteriën verhin-
dert zich te hechten aan de slijmvliezen.
Mannose komt voor in tal van groenten, bes-
sen (in het bijzonder veenbessen), aloë vera 
enz.

3. Fermentatieproducten 
Yoghurt en kefir hebben dan wel zelf geen an-
tibiotische werking, maar het zijn goede bron-
nen van prebiotica (zie deel II).

4. Honing (Manuka honing)
Honing zou een zekere antibiotische werking 
hebben tegen tal van bacteriën. Zo blijkt 
uit onderzoek dat Manuka honing (uit 
Nieuw-Zeeland) werkzaam is tegen de lasti-
ge helicobacter pylori (bacterie in maag- en 
darmkanaal).
Manuka honing zou beter zijn dan eender 
welke andere honing. Hij heeft een aparte 
smaak en is nogal prijzig (50 euro voor een 
potje).
Honing is wondhelend en werkzaam tegen 
tandvleesontsteking, ontsmet mond en tanden 
en stopt bloedend tandvlees.
Belangrijk: honing moet rauw zijn, dus on-
verhit anders verliest hij zijn bacteriedodende 
kwaliteiten.
In de Ayurveda wordt een mengsel van ho-
ning met kurkuma geprezen als “gouden 
honing”, naar verluidt een bijzonder krachtig 
antibioticum.

5. Kokosolie
In tegenstelling tot wat lang verkondigd werd, 
is kokosolie een gunstig verzadigd vet. Daar-
voor moet je wel uitkijken naar de “extra virgin” 
kwaliteit.
Kokosolie is een bron van MCT-oliën, waarvan 
laurinezuur actief is tegen bacteriën, virussen 
en schimmels.

6.  Meervoudig onverzadigde 
vetzuren

Het mechanisme is niet helemaal bekend, 
maar poly-onverzadigde vetzuren van het type 
omega-3 zijn ontstekingswerend en stimuleren 
het immuunsysteem.
Je vindt ze in visolie, maar ook in lijn-
zaad(olie). Omega-6 daarentegen zou ont-
steking bevorderen.

7. Propolis
Propolishars wordt door de bijen verzameld 
en bewerkt om hun korf te beschermen tegen 
ziektekiemen en indringers. Propolis is anti-
bacterieel en antiviraal. We hebben daar re-
cent een hele bijdrage aan gewijd.

8. Pyrogenium (slangengif)
De werkzame stof in slangengif is lachesis 

(wordt ook in de homeopathie gebruikt)
Pyrogenium zou vooral het immuunsysteem 
aanwakkeren, waardoor de dieren zelf beter 
een infectie kunnen bestrijden. Pyrogenium 
stimuleert het zelfherstellend vermogen bij de 
dieren (bv. koeien, geiten). Pyrogenium leidt 
tot een meetbare toename van witte bloed-
cellen die een belangrijke rol spelen in het 
immuunproces.

9. Vitamines
De vitamines D en B3 ondersteunen het 
immuunsysteem.

Er zijn ook enkele middelen die nogal eens als 
“natuurlijk” aangeprezen worden. We willen bij 
enkele van die producten toch het kenmerk 
“natuurproduct” in vraag stellen.

Gele druppel
Over de gele druppel schreven we al eens een 
hele bijdrage.
Ook al wordt dat (zelfs op een website van een 
veearts) als natuurmiddel aangeprezen, is gele 
druppel een puur chemisch ontsmettingsmid-
del. De basisstof is het felgele acriflavine. In 
de pure vorm is acriflavine giftig en irriterend. 
Maar in verdunde vorm (1% oplossing) is het 
bruikbaar als ontsmettingsmiddel en antibio-
ticum. Het is heel populair bij liefhebbers van 
koi karpers  om het vijverwater te ontsmetten.

Zilver (CZ of colloïdaal zilver)
Colloïdaal zilver is een chemische zilveroplos-
sing die je net als de gele druppel maar moei-
lijk een “natuurlijk” middel kunt noemen.
Colloïdaal zilver is een sterk bacteriewerend 
middel dat evenwel ook de darmflora enigs-
zins kan beschadigen. Het zou actief zijn tegen 
o.a. salmonella en coli bacteriën.
CZ kan inwendig of uitwendig gebruikt wor-
den. Het gebruik ervan zou zelfs gekend zijn in 
duivenmiddens. Niet gebruiken in een metalen 
drinkpot!
Niet alle bronnen zijn even enthousiast over 
het gebruik van CZ bij duiven (en mensen). 
De kans bestaat dat bij langdurig gebruik het 
zilver zich opstapelt in het organisme.

NAC of N-acetyl-cysteïne
NAC is een synthetisch aminozuursupplement 
dat bacteriostatisch werkt, dit is de groei en 
vermenigvuldiging van bacteriën tegengaat. 
NAC zou met name gunstig zijn in de strijd 
tegen helicobacter pylori.

De master tonic
De “master tonic” is een brouwsel dat de re-
putatie heeft een goede antibiotische werking 
te hebben.  Er wordt een beetje geheimzinnig 
over gedaan: het recept voor deze antibioti-
sche cocktail zou stammen uit de middeleeu-
wen en dus eeuwenoud zijn. 
De master tonic zou een krachtig antibioti-
cum zijn, het immuunsysteem versterken, 
antiviraal en schimmelwerend werken. Onze 
en uw nieuwsgierigheid zou voor minder ge-
prikkeld zijn.
Wanneer je echter het recept leest, ontkom je 
niet aan de bedenking dat wij duivenmelkers 
dat al heel lang kennen en gebruiken, toch in 
één of andere vorm.
Het recept, of beter “een” recept want er zijn 
verschillende versies in omloop met wijzigen-
de hoeveelheden:
-  Men neme een grote weckpot (klinkt echt 

middeleeuws)
-  Vul die tot halverwege met 1 liter biologische 

(troebele) appelazijn 
-  Voeg toe: 1 kilo fijngesnipperde ui, 1  handvol 

look, 1 half kopje geraspte gember, 2 hete 
pepers en 2 eetlepels kurkumapoeder.

-  Voeg eventueel appelazijn toe tot alles goed 
onder staat. Laat 1 maand trekken en filter 
dan het mengsel. 

Bewaren in donkere flessen
Opgelet!, zegt het recept nog: de smaak is erg 
pittig. Ik kan het geloven. Ik ben ook niet he-
lemaal zeker of de duiven de hete smaak van 
de pepertjes en de gember zullen waarderen. 
Daarom verklap ik u mijn recept.

Mijn tonic
In een weckpot van 4 liter giet ik 1 fles wodka 
(of jenever) en een even grote hoeveelheid 
water. De alcohol dient enkel om het schim-
melen of gisten tegen te gaan. Je zou dat 
inderdaad ook met azijn kunnen doen, maar 
azijn kun je niet met alles combineren in de 
drinkpot (bv. niet met Wonder Pigeon of een 
gelijkaardig product)
Ik voeg daaraan toe:
-  1 kilo rode ajuin (snijd ik gewoon in 4, met 

pel en al)
-  4 knollen look (snijd ik ongepeld middendoor)
-  20 kruidnagels
-  4 stokken kaneel
-  enkele takken tijm

-  een goede scheut oregano-olie
-  30 ml van een vloeibaar jodiumpreparaat 

(ik gebruik “ Energetica Natura Biotics 
Jodium”)

Het geheel een paar weken laten trekken, 
zeven en in flessen bewaren.
Ik voeg dit het jaar rond bijna dagelijks toe aan 
het drinkwater. Ik gebruik geen grote dosis: 2 
à 4 soeplepels voor 12 liter (een volle gieter) 
water.
Ik weet niet of het baat, maar ik zou het niet 
durven laten...

Varianten
Er zijn natuurlijk tal van varianten op de look-
soep en veel liefhebbers hebben een eigen of 
een aangepast recept. Ik heb nooit goed be-
grepen wat de kandijsuiker daar komt bijdoen, 
maar als het goedje voldoet, kun je best bij je 
eigen recept blijven.
De meeste recepten gebruiken ook aluin, dit 
is een natuurlijk voorkomend dubbelzout (alu-
miniumkaliumsulfaat). Aluin verlaagt de zuurte-
graad en is een ontsmettingsmiddel. Ik ben er 
geen fan van en geeft het niet aan mijn duiven. 
Commerciële varianten (zoals de bekende 
Prange Suppe) zijn uiteraard duurder dan het 
eigen brouwsel, maar er is dan ook minder 
werk aan.

Wat zeggen de veeartsen?
Tot op heden worden veeartsen, net als re-
guliere artsen en tandartsen, enkel “klassiek” 
opgeleid. Dat betekent dat er in de opleiding 
nauwelijks plaats is voor recente inzichten over 
(gezonde) voeding, laat staan over natuurlijke 
middelen zoals kruiden, look, propolis...
Er zijn dan ook nog talrijke veeartsen die de 
meeste natuurlijke methodes onschuldig  maar 
vooral waardeloos vinden. Maar er komt een 
kentering, zeker in Nederland, waar steeds 
meer veeartsen de ‘de facto’ praktijk van kip-
penboeren en veehouders volgen en goed be-
vinden. Steeds meer dierenartsen doen niet 
meer lacherig als een klant zegt dat hij of zij 
natuurlijke middelen gebruikt, hetzij look, ajuin, 
oregano enz.
In Nederland zouden ruim 500 melkveehou-
ders knoflook verstrekken aan hun dieren in 
de strijd tegen o.a. uierontsteking. Ook talrijke 
kippenboeren gebruiken met succes allicine 
(lookextract) in plaats van antibiotica. 
Steeds meer dierenartsen steunen overigens 
de praktijk. Het voordeel is dat de elk van deze 
dieren en hun producten meteen kunnen en 
mogen verkocht worden, wat niet het geval is 
bij toediening van antibiotica. 
Dat ook zowat 90% van de duivenliefhebbers 
look gebruiken voor de duiven, zal ook wel 
steunen op goede ervaringen in de praktijk... 

Deel 3B : Andere middelen 

Van soep tot elixir
In Deel 1 las u dat het meer dan vijf voor twaalf is om te gaan beseffen dat we zo niet kunnen 
doorgaan met het ongebreideld gebruik van antibiotica, zeker niet in de duivensport. Antibio-
tica blijven uiteraard nuttig bij acute besmetting met bacteriën, tenminste als de bacterie niet 
resistent is... Maar zijn er ook alternatieven om bacteriën te bestrijden? Dat was de vraag in Deel 
2: welke pistes bewandelt de medische wetenschap op zoek naar alternatieven voor de steeds 
minder werkzame antibiotica. In het eerste deel van Deel 3 las u welke planten en kruiden er 
in het alternatief circuit de reputatie hebben om bacteriën en andere microben te bestrijden. 
Maar daarnaast zijn er nog andere natuurlijke (en minder natuurlijke) middelen die mogelijks 
een antibiotische werking hebben. Dat is het onderwerp van dit laatste deel over antibiotica.
Maar laten we beginnen met een dubbelzinnigheid weg te werken: een ontsteking en een 
infectie is dat eigenlijk hetzelfde?

Manuka honing of de "honing der honingen". 

Deze honing heeft de reputatie een van de 

beste natuurlijke antibiotica te zijn. Een potje  

Manuka kost al gauw 30 tot 50 euro... Zelfs 

een geringe dosis blijkt dodelijk voor een hele 

scala aan bacteriën. Kan ook uitwendig ge-

bruikt worden bij etterende wonden.

Pyrogenium (slan-

gengif) stimuleert 

het immuunsys-

teem door toename 

van de witte 

bloedcellen.

Het middel zou 

ook bruikbaar zijn 

voor mensen.

Het is werkzaam 

bij acute en chro-

nische ontstekin-

gen en is tevens 

koortswerend.

Prange soep, ook 

afgekort tot PS, is één 

van de bekende com-

merciële lookcocktails 

voor duiven. Hoewel 

het recept niet wordt 

vrijgegeven, vind je op 

internet verschillende 

formules om de soep 

of elixir zelf te maken. 

Google maar eens 

“Prange Suppe zelf 

maken” of zoiets.

Een verwant middel 

is bekend als “De fles 
van Gust” (Gust Stee-

mans, nvdr). Dit is een 

“soep” van ui, look en 

dennenthee, verrijkt 

met andere kruiden, 

lugol en aluin.

Colloïdaal zilver (CZ) is 

een vloeibare zilverop-

lossing. Voor zover ons 

bekend is het middel 

niet frequent gebruikt 

in de duivensport. CZ 

staat bekend als een 

sterk antimicrobieel 

middel. Het is niet zeker 

of langdurig gebruik 

wel onschadelijk is voor 

mens en dier. Op tal 

van adressen online te 

verkrijgen. Het wordt 

wel gepromoot als een 

"natuurlijke, onschade-

lijke" substantie... 

CZ zou ziekteverwek-

kende bacteriën doden 

en de goede bacteriën 

ongemoeid laten.
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Na vroeger tientallen kampioenen te hebben 
bezocht voor reportages, mag ik wel stellen 
dat zowat iedereen in één of andere vorm look 
toedient aan de duiven...
Zelfs de academische wereld doet ondertus-
sen een (kleine) inhaalbeweging... Zo doet bv. 
de Wageningen Universiteit via het project Fy-
to-V en Natuurlijk Gezond onderzoek naar de 
effectiviteit van natuurlijke middelen. En er zijn 
steeds meer wetenschappelijke onderzoeken 

naar de werkzaamheid van natuurproducten, 
planten of uit planten verkregen substanties.

Conclusie
Laat ons duimen dat er steeds meer weten-
schappelijke onderbouwing komt voor het 
gebruik van natuurlijke middelen om mens en 
dier gezond te houden. Dat zou ons overigens 
helpen om het kaf (de kwakzalverij) van het 
koren te scheiden. Want hoe deugdelijk som-
mige natuurproducten ook mogen zijn, er is 
altijd ruimte voor commerciële mooipraterij en 
toedichten van niet aangetoonde kwaliteiten 
aan bepaalde natuurlijke producten op prepa-
raten. Voldoende kritisch blijven is toch wel de 
boodschap.
En tot slot nog eens een oproep aan lief-
hebbers en duivendokters: laat ons een ge-
zamenlijke inspanning doen om het gebruik 
van antibiotica in de duivensport terug te drin-
gen. De gezondheid van de duiven, nuts- en 
gezelschapsdieren en uiteraard ook mensen 
staat op korte en zeker op lange termijn op 
het spel.

Michel Bommerez

[Disclaimer: de artikelen in de reeks “Het Ei 
van Columbus” claimen geen wetenschap-
pelijke onderlegdheid of autoriteit. De inhoud 
geldt zeker niet als medisch advies.]

Acriflavine is een roestbruin poeder dat in 
contact met water een felgele vloeistof vormt. 

In de pure vorm is dit ontsmettingsmiddel 

erg irriterend. Voor de duiven wordt acrifla-

vine in een 1% oplossing verkocht als “gele 

druppel”. Het middel wordt ook gebruikt om 

vijvers van koi karpers te ontsmetten.

Oude fond 1+2 : 1. Van Hertem-Schuurmans, Neer-
pelt 2. Janssens Johny, Eksel 3. Van Och-Leppens 
Gebr., Overpelt 4. Bijnen Loek, Hamont-Achel 5. 
Martens Luc, Neerpelt 6. Ass. V.D. Schans, Hamont 
7. Appelmans Franky, Neerpelt 8. Schellens Wim, 
Lommel 9. Van De Ree Henri, Eksel 10. Timmers 
Daniel, Hechtel.

Jaarse fond 1+2 : 1. Van Hertem-Schuurmans, 
Neerpelt 2. Janssens Johny, Eksel 3. Ass. V.D. 
Schans, Hamont 4. Van De Ree Henri, Eksel 5. Tim-
mers Daniel, Hechtel 6. Mathijs Pierre, Achel 7. Kok 
Sjaak, Lommel 8. Cox-Ramaekers, Hamont 9. Kig-
gen Jos, Neerpelt 10. Van Samang Danny, Achel.

Jonge 1+2 : 1. Janssens Johny, Eksel 2. Van Samang 
Danny, Achel 3. Van Hertem-Schuurmans, Neerpelt 4. 
Van De Ree Henri, Eksel 5. Kuyken Ferdinand, Lommel 
6. Van Samang Jo, Achel 7. Ass. V.D. Schans, Hamont 
8. Martens Luc, Neerpelt 9. Joosten Bregt, Hamont 10. 
Kok Sjaak, Lommel.

Algemeen fond : 1. Van Hertem-Schuurmans, Neer-
pelt 2. Janssens Johny, Eksel 3. Ass. V.D. Schans, 
Hamont 4. Van De Ree Henri, Eksel 5. Timmers Da-
niel, Hechtel 6. Van Och-Leppens Gebr., Overpelt 7. 
Bijnen Loek, Hamont-Achel 8. Kok Sjaak, Lommel 
9. Martens Luc, Neerpelt 10. Mathijs Pierre, Achel.

Fondclub Hamont
Kampioenschappen 2020

Georges De Keyser uit Messelbroek kroont zich tot 
algemeen kampioen bij de “Verenigde
Vrienden” uit Scherpenheuvel met 10 vermeldin-
gen. De tweede plaats is voor Geert Beken met 7 
vermeldingen en 12 punten. Het brons is voor Louis 
Verheyen met 7 vermeldingen en 14 punten.

Momignies
Oude 1+2+3 get. : 1 Vrancken Bruno 9 pt, 2 Vande-
brouck Brigitte 8 pt, 3 Konings Jos 6 pt. 
Oude 1e get. : 1 Vrancken Bruno 2 pt, 2 Beken Geert 
1 pt, 3 De Keyser Georges 1 pt. 
Asduif oude : Vrancken Bruno 2071846/18
Jonge 1+2+3 get. : 1 Beken Geert 17 pt, 2 Konings 
Jos 14 pt, 3 Geerts Leon 11 pt, 4 Claes Luc 11 pt, 5 
Valvekens Victor 11 pt. 
Jonge 1e get. : 1 Beken Geert 4 pt, 2 Konings Jos 
3 pt, 3 Geerts Lucien 2 pt, 4 Geerts Leon 2 pt, 5 
Valvekens Victor 2 pt.
Asduif jonge : Geerts Leon 2053851/20.

Soissons
Oude 1+2+3 get. : 1 Beken Geert 19 pt, 2 Vranc-
ken-VD Borght 13 pt, 3 Vandebrouck Brigitte 12 pt. 
Oude 1e get. : 1 Beken Geert 4 pt, 2 Vrancken-VD 
Borght 3 pt, 3 Vandebrouck Brigitte 3 pt.
Asduif oude : Beken Geert 2071537/18
Jonge 1+2+3 get. : 1 Verheyen Louis 38 pt, 2 Vran-
cken-VD Borght 36 pt, 3 Beken Geert 26 pt, 4 Bey-
naerts Johny 23 pt, 5 Valvekens Victor 22 pt. 
Jonge 1e get. : 1 Verheyen Louis 7 pt, 2 Vrancken-VD 
Borght 5 pt, 3 Beken Geert 4 pt, 4 Valvekens Victor 
4 pt, 5 Verbruggen Gommaire 3 pt. 
Asduif jonge : Vrancken-VD Borght 2052616/20

Halve Fond
Oude 1+2+3 get. : 1 De Keyser Georges 43 pt, 2 
Didden Roger 40 pt, 3 Van Oosterwijck F & M 33 pt.
Oude 1e get. : 1 Verheyen Louis 7 pt, 2 Didden Roger 
7 pt, 3 De Keyser Georges 7 pt.
Asduif oude : De Keyser Georges 2071287/18
Jonge 1+2+3 get. : 1 Verheyen Louis 29 pt, 2 Van 
Oosterwijck F & M 23 pt, 3 De Keyser Georges 20 pt, 

4 Van De Gaer Roger 20 pt, 5 Beynaerts Johny 19 pt.
Jonge 1e get. : 1 Van Oosterwijck Fr & M 5 pt, 2 
Verheyen Louis 5 pt 3 Beynaerts Johny 4 pt, 4 Vran-
cken-Roelen 4 pt, 5 Valvekens Victor 4 pt 
Asduif jonge : Verheyen Louis 2051733/20

Zware Halve Fond
Oude 1+2+3 get. : 1 De Keyser Georges 31 pt, 2 Van 
Cauwenbergh-Verhaert 19 pt, 3 Van Oosterwijck Fr 
& M 17 pt. 
Oude 1e get. : 1 De Keyser Georges 6 pt, 2 Van Oos-
terwijck Fr & M 4 pt, 3 Verheyen Louis 4 pt.
Asduif oude : De Keyser Georges 2075050/17
Jaarse 1+2+3 get. : 1 Van Winkel Jef 31 pt, 2 De 
Keyser Georges 30 pt, 3 Verbruggen Gommaire 27pt.
Jaarse 1e get. : 1 Van Winkel Jef 7 pt, 2 De Keyser 
Georges 6 pt, 3 Verbruggen Gommaire 5 pt.
Asduif jaarse : Verbruggen Gommaire 2031022/19
Jonge 1+2+3 get. : 1 Van Winkel Jef 17 pt, 2 Van 
De Gaer Roger 16 pt, 3 De Keyser Georges 15 pt, 4 
Laevers Lucien 13 pt, 5 Verheyen Louis 12 pt.
Jonge 1e get. : 1 Van Winkel Jef 4 pt, 2 Laevers 
Lucien 3 pt, 3 Vrancken-Roelen 3 pt, 4 Van Cau-
wenbergh-Verhaert 3 pt, 5 De Keyser Georges 3 pt.
Asduif jonge : Verbruggen Gommaire 2052049/20

Swa

De Verenigde Vrienden, 
Schoonderbuken
Kampioenschappen 2020

Georges De Keyser : 

Algemeen Kampioen 2020.
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Deel 1:

Een Poolse 
pendelaar in 
Noord-Brabant

Tadek Chutkowski

Tadek Chutkowski voor zijn hok in het Nederlandse Budel.

Polen, een land tien keer zo groot als België 
met bijna viermaal zoveel inwoners. Mensen 
van mijn generatie en ouder denken spontaan 
aan Lech Wałęsa die als frontman van de vak-
bond Solidarność op de barricade stond in 
Gdańsk en zo één van de historische figuren 
was die mee hebben geholpen aan de val van 
het communisme in Oost-Europa.
Het verdwijnen van het IJzeren Gordijn was 
politiek gezien het belangrijkste feit na de 
Tweede Wereldoorlog. Meer dan vier decen-
nia communisme hadden echter een economi-
sche puinhoop achtergelaten. Voor veel Polen 
voelde de toetreding tot de Europese Unie in 
2004 pas echt aan als een bevrijding, als het 
openzetten van de deur naar het Westen.
Het afschaffen van strenge grenscontroles en 
het opengooien van vooral de arbeidsmarkt 
zette veel Polen ertoe aan hun geluk elders 
te gaan zoeken. Onze gastheer van vandaag 
is zo iemand. Tadek Chutkowski zelfstandig 
schilder, harde werker, lieve echtgenoot en 
vader, trotse Pool en – aanleiding voor dit in-
terview - fanatiek duivenmelker.

Ons bezoek begint met een fotoshoot bij het 
duivenhok van Tadek in het Noord-Brabantse 
Budel, dat staat op het erf van de gastvrije 
familie Genovasen. Breed lachend en gesti-
culerend worden we begroet. Het gure na-
jaarsweer wordt er zowaar een beetje aange-
namer door, het stralende enthousiasme van 
de vrolijke Pool doet de regen vergeten en het 
waterzonnetje verbleken.
Trots geeft hij een rondleiding op het hok 
Chutkowski en trots toont hij zijn huidige 
supervlieger. Zijn ogen fonkelen en van de 
woorden die hij uit zijn mond komen, druipt 
de fierheid af. Meer dan terecht overigens. In 
zijn handen heeft hij een mooie duif met een 
fantastische afstamming, Dirk Van Dyck ge-
kruist met Eddy Janssens. In de pedigree zien 
we namen als “Di Caprio”, “Olympic Niels”, 
“Kanon”, “Anna” en “Kannibaal”, wie heeft 
ze beter?
Nadat de camera haar werk heeft kunnen 
doen stappen we in de wagen en rijden we 
enkele minuutjes verderop naar Maarheeze. 
Hier deelt Tadek een bescheiden maar ruime 
studio met broer en collega-schilder Mietek 
die vanuit de fauteuil het hele gesprek zal blij-
ven volgen. Gezeten aan tafel zal Tadek hier 
zijn levensverhaal uit de doeken doen, met 
veel passie, humor en oprechtheid. Dit alles 
in goed Nederlands met een ontwapenend 
Pools accent.

DD: Tadek ik weet dat je een drukbezet man 
bent, daarom bedankt om tijd voor ons te 
maken op zondag, je enige rustdag. Geen tijd 
te verliezen dus, stel je eens voor aan onze 
lezers.
Tadek: Ik ben dus Tadek Chutkowski, ge-
boren in 1964 in Kargowa, een klein stadje 
met nog geen 4000 inwoners in het westen 
van Polen, halverwege tussen Poznan en de 
Duitse grens. Gehuwd met Bogusia en trotse 
vader van twee dochters Marta en Aleksan-
dra, twee twintigers. Bovendien ben ik dankzij 
Marta sinds 2017 opa van Nella, mijn eerste 
kleinkind en oogappel.

DD: Wonen die allemaal in Nederland?
Tadek: Nee nee, zij wonen allemaal in Polen. 
Mietek en ik werken en wonen drie weken 
in Nederland en dan keren we telkens voor 
één week terug naar Nowa Sól waar ik woon 
met mijn echtgenote. Tijdens de kerstperiode 
blijven we enkele weken in Polen en de rest 
van het jaar is het telkens drie weken op, één 
week af.

DD: Lijkt me niet evident, en zeker niet voor 
een duivenmelker. Hoe doe je dit met je 
duiven?
Tadek: Wanneer ik in Polen zit verzorgt Frans 
Beyk mijn duiven hier en omgekeerd zorgt 
mijn broer Tedor voor mijn duiven in Polen. 
Een andere Nederlandse vriend, Will Moors, 
zorgt voor het inkorven enzo wanneer ik in 
Polen ben. Gelukkig kan ik vaak rekenen op 
vrienden en familie om me te helpen. Zoiets 
komt van twee kanten. Wees goed voor men-
sen en help hen als je kan en men zal ook 
goed zijn voor jou.

DD: Dus één broer hier bij je in Nederland en 
één in Polen?
Tadek: Ik kom uit een groot gezin, zes broes 
en drie zussen in totaal. Polen is een zeer 
katholiek land he (lacht). En inderdaad, hier 
in Nederland zijn het enkel Mietek en ikzelf 
en dat is goed zo. Wij werken goed samen 
met ons tweetjes, we delen deze studio. Ik 
ben dus niet alleen hier, maar het is ook niet 
te druk. Het is goed zoals het is, meer hoeft 
zeker niet.

DD: Heb je veel contact met andere Polen in 
Nederland?
Tadek: Geen eigenlijk, geen tijd voor. We wer-
ken veel en maken lange dagen en de vrije 
uurtjes gaan allemaal naar de duiven. Boven-
dien kom ik alle drie weken terug in Polen, het 
is dus niet dat ik nooit geen Polen zie he. Het 
is wel zo dat ik meer vrienden heb in Neder-
land dan in Polen, mijn sociaal leven speelt 
zich hier af. Zo heeft men mij ook gevraagd 
om deel uit te maken van het bestuur van onze 
duivenvereniging “De Grenssport” uit Budel. 
Iets wat ik met hart en ziel doe, alles voor de 
vrienden en mijn geliefde duivensport.

DD: Wat een voorbeeld van integratie ben jij 
zeg!
Tadek: Polen is uiteindelijk niet zo geweldig 
verschillend van Nederland dus zo moeilijk 
was het niet om me hier aan te passen. Moest 
ik uit bijvoorbeeld een moslimland komen of 
uit een andere verre, vreemde cultuur dan 
zou de aanpassing zeker lastiger geweest 
zijn. Polen is een Europees, christelijk land, 
het straatbeeld verschilt er niet veel van hier. 
Het is er alleen veel kouder in de winter (lacht).
Moest het enkel en alleen van mij afhangen 
dan woonde ik ondertussen in Nederland, ik 
kan hier perfect mijn draai vinden. Moeder de 
vrouw ziet dit echter niet zitten. Natuurlijk ook 
omwille van de familie en zo, maar toch vooral 
omdat zij meer verknocht is aan onze streek, 
aan ons land. Zij wil echt niet weg uit Polen en 
dus hebben we voor deze oplossing gekozen.

Kampioenschappen De Grenspost, Budel
2018
2e Onaangewezen Vitesse oude duiven
3e Onaangewezen Midfond oude duiven
3e Aangewezen 2, Aangewezen 4 en 1e Onaangewezen Vitesse jonge duiven
3e Aangewezen 4 en 3e Onaangewezen Midfond jonge duiven
1e Onaangewezen Totaal jonge duiven
3e Aangewezen 2 en 3e Onaangewezen Natour oude duiven
3e Duifkampioen Midfond oude duiven met 17-1433069
3e Duifkampioen Vitesse jonge duiven met NL 18-1248181
2e Onaangewezen Generaal Kampioen

2019
3e Duifkampioen Vitesse oude duiven met NL 17-1433087
2e Aangewezen en 2e Onaangewezen Vitesse jonge duiven
3e Aangewezen en 2e Onaangewezen Midfond jonge duiven

Kampioenschappen CC Eindhoven
2019
2e Aangewezen Vitesse jonge duiven
2e Onaangewezen Vitesse jonge duiven

Kampioenschappen

DD: Ben je al lang in Nederland?
Tadek: In 1993 ben ik voor het eerst naar 
hier gekomen, eigenlijk een beetje per toeval. 
Eerst werkten we in Duitsland. De baas die we 
daar hadden beviel ons echter helemaal niet 
en we zijn dan verder getrokken, en zo dus 
hier in Nederland uitgekomen. We werkten 
vooral in de tuinbouw. Prei planten, asperges 
steken, allemaal hard werk en slecht betaald. 
Ondertussen ben ik al 20 jaar zelfstandig 
huisschilder.

DD: De duivenwereld heeft de naam nogal 
conservatief te zijn. Heb jij ooit tegenkanting, 
jaloezie of zelfs racisme ondervonden in de 
duivenwereld?
Tadek: Nee absoluut niet, integendeel. Ik ben 
hier geweldig ontvangen door de plaatselijke 
melkers. Zoals ik al zei, ze hebben me zelfs 
gevraagd voor het bestuur van de vereniging. 
Veel hangt natuurlijk af van hoe je jezelf op-
stelt. Je moet openstaan voor de mensen en 
je zeker niet schamen of minderwaardig voe-
len. Ik ben ook een sociaal mens maar wel 
iemand met een sterke eigen mening, met 
respect voor anderen.

DD: Speelde je vader met de duiven? Mocht 
er in jouw jeugd, onder het communisme dus, 
überhaupt met de duiven gespeeld worden, 
was dat geen kapitalistisch verderf?
Tadek: (lacht) Nee nee, dat mocht nog van 
de communisten, naar de kerk gaan niet! 
Daar hadden ze echt iets tegen, dat moest 
stiekem gebeuren, maar duivenmelken dat 
mocht. Bovendien wordt er in Polen net 
zoals hier in Nederland niet gepoold op de 
duiven, er komt dus geen gokken aan te pas. 
Dat vind ik trouwens best een beetje jam-
mer. Zoals bij jullie in België dat zou ik wel 
leuk vinden. Dat zorgt toch voor wat extra 
spanning he?
In mijn jeugd was het in Polen een beetje de-
zelfde situatie als hier wat duivenspel betreft. 
In elke straat in het dorp had je wel een paar 

duivenmelkers. Maar vader was geen duiven-
melker, ik heb het dus niet van thuis uit mee-
gekregen. Met mijn broer Mietek ben ik later 
pas beginnen spelen.

DD: Is het duivenspel in Polen hetzelfde als 
hier?
Tadek: Ze spelen daar ook gewoon dezelfde 
categorieën als hier. Een verschil is misschien 
dat men in Polen zich iets minder speciali-
seert. In Polen zoeken we duiven die kunnen 
presteren tussen 100 en 700 km. Ik zet een 
fondduif ook op de snelheid in, die moet dat 
ook kunnen.
Zelf speel ik nu van vitesse tot midfond hier in 
Budel. Dat bevalt me goed en begint aardig 
te lukken. Via via ben ik in contact gekomen 
met Gijs Peters, ook uit Budel. Ik heb hem 
eigenlijk leren kennen door een schilderklus 
bij hem. Aan Gijs heb ik veel te danken, en 
we zijn inmiddels  echte vrienden geworden.
Toen Gijs zelf stopte met spelen heb ik een 
hok en zelfs 24 duiven van hem gekregen en 
hij had alleen maar kwaliteit natuurlijk. En ook 
nu nog kan ik dankzij de relaties en contacten 
van Gijs regelmatig aan goeie duiven geraken. 
Dankzij Gijs ken ik nu mensen als Danny Van 
Dyck, Eddy Janssens en Jan en Rik Hermans.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar 
ik die man ben. Hij helpt mij en als er iets is 
help ik hem. Zo gaat dat onder vrienden.

DD: Je zei net dat de duivensituatie tijdens 
jouw jeugd in Polen ongeveer hetzelfde was 
als hier. Er moeten echter toch ook grote ver-
schillen geweest zijn met het leven hier?
Tadek: Absoluut! Ik ben opgegroeid tijdens 
het communisme. Ik heb het allemaal meege-
maakt, in lange rijen staan aanschuiven met 
bonnen. Dan moest je aanschuiven voor twee 
kilo suiker of een paar kilo aardappelen. Net als 
iedereen woonden we in een flatje van 60 m2.
De eerste jaren in Nederland waren niet altijd 
gemakkelijk. Ik liet mijn gezin achter, het werk 
was zwaar, het leven was niet altijd een pretje. 
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11de Internationale Beurs 
voor de Duivensport

www.fugare.be

Tickets:
volwassenen € 10

vrouwen & kinderen 
(< 12 jaar) gratis

13 & 14
februari

2021

Kortrijk Xpo

Zaterdag: 9 - 18u

Zondag: 9 - 15u

Tadek's hokken in Polen.

Maar ik wist waarvoor ik het allemaal deed. 
In Polen waren we al wel wat gewoon. Ik had 
genoeg gezien en meegemaakt in Polen om te 
beseffen dat Nederland kansen bood en dat 
het aan mij was die te grijpen. 
Er zijn mensen die hier komen werken vanuit 
Polen en dan hun heel loon erdoor jagen of 
opdrinken, dat deed ik dus niet. Ik heb mijn 
gezin kunnen onderhouden, een huis kunnen 
bouwen en dankzij mijn werk hier in Nederland 
en de hersens die ze van de natuur hebben 
meegekregen, hebben mijn dochters kunnen 
studeren. Marta is tolk en Aleksandra studeer-
de public relations.
Doordat de situatie in Polen nu heel veel beter 
is geworden dan dertig jaar geleden kunnen 
mijn dochters nu gewoon een leven opbou-
wen in Polen zelf. Zij hoeven niet ergens an-
ders te gaan werken of te migreren om zich 
te verbeteren. Allebei hebben ze een goede 
baan en een goed leven in Polen.
Onderschat het niet, mijn vrouw en ik hebben 
best opofferingen moeten doen opdat onze 
dochters nu dit leven kunnen hebben. Maar 
het was het allemaal waard nu ze het allebei 
goed doen. Het nadeel nu de dochters het 
huis uit zijn is dat mijn vrouw meer last heeft 
van eenzaamheid als ik weg ben. Ze staat er 
constant alleen voor. En dan ben ik in Polen 
en dan zit ik bij de duiven! (lacht) Grapje hoor! 
We zijn al 34 jaar samen dus we zullen wel iets 
goed doen denk ik! Mijn vrouw leeft ook mee 
met het duivenspel. Ze helpt ook verzorgen en 
ze kent er iets van. Al zit ze er ook wel eens 
naast natuurlijk. In 2015 twijfelde ik of ik een 
bepaalde duif zou meegeven op een vlucht 
uit Minden (Duitsland, 460 km). Mijn vrouw 
zei “niet doen” en ik deed het toch. Ik pakte 
toen als tweede tegen behoorlijk wat duiven.

DD: Speel je in Polen ook met de duiven?

Tadek: Nee, niet meer. Ik ben ik denk in 1986 
beginnen spelen in Polen met mijn broer 
Tedor en ben dit ook jaren blijven doen met als 
hoogtepunt een grote vlucht uit Aken. Maar in 
2006 zijn al mijn duiven in Polen gestolen en 
sindsdien speel ik daar niet meer. Mijn kweek-
duiven zitten in Polen en mijn vliegers in Ne-
derland. Omdat ik in Polen niet meer speel 
zitten mijn kwekers daar anoniemer en dus 
veiliger.
Een probleem dat ik heb in Nederland zijn dan 
weer de roofvogels. Hier in de regio zijn hier-
aan vaak hele zware verliezen toe te schijven. 
In 2016 hadden ze bijna alles opgeruimd, twee 
waren er toen maar over. Ik pakte als eerste 
tegen 360 duiven en ’s anderdaags werd die 
duif gepakt door de roofvogel. Van zoiets 
word je natuurlijk niet vrolijk.
Ik begin elk vliegseizoen met een 35-40 dui-
ven. Ik heb bijna geen verliezen tijdens de 
vluchten maar elk jaar worden er een hoop ge-
pakt. Nu heb ik er bijvoorbeeld nog 18 en daar 
moet ik er nog uit selecteren, maar dat se-
lecteren hoor ik te doen en niet de roofvogel.

DD: Wanneer vind jij eigenlijk de tijd om je 
duiven te verzorgen?
Tadek: Zoals alle melkers die ook nog wer-
ken, voor en na he! ’s Morgens om 6.30u ben 
ik op mijn duivenhok en ’s avonds na de dag-
taak vind je me daar ook. Gelukkig is mijn hok 
maar een paar minuutjes rijden van waar we 
wonen. Als ik in Nederland ben doe ik alles 
zelf aan mijn duiven, het is mijn passie en mijn 
hobby!
Wat trouwens niet gemakkelijk is, elke maand 
moet ik tweemaal mijn duiven achterlaten, één 
keer in Nederland en één keer in Polen. Het 
moeilijkste vind ik de vliegduiven achterlaten. 
Hoe goed ze ook verzorgd worden in mijn af-
wezigheid, telkens ik terug ben voelt het toch 

weer een beetje als opnieuw opbouwen.

DD: Wat zijn je verdere plannen voor de 
toekomst?
Tadek: Niets bijzonders eigenlijk. Alles loopt 
goed zoals het nu gaat. Mijn belangrijkste doel 
is bereikt. Samen met Bogusia hebben we een 
goed leven kunnen uitbouwen. Onze kinderen 
hebben alles wat ze nodig hebben en zijn ge-
lukkig. Wat wil een ouder nog meer?
Nog een jaar of tien werken en dan kan ik 
op pensioen. Aangezien Bogusia niet naar 
Nederland wil komen, wordt het dan voor mij 
definitief terug in Polen gaan wonen. Wat met 
de duiven spelen en genieten van mijn vrouw-
tje, de kinderen, de kleinkinderen en het leven.
Een grote droom blijft om hier in Nederland 
ooit eens een nationale wedstrijd te winnen. 
Echte nationale vluchten zoals bij jullie in België 
hebben wij niet, maar zo een grote vlucht op 
mijn naam schrijven, dat zou fantastisch zijn.

DD: We wensen je hier heel succes mee 
Tadek! Je hebt nog 10 jaar!

Ik neem afscheid van Tadek, de sympathieke 
Pool die mijn ogen heeft geopend voor een 
wereld die ik nog niet kende. Een seizoensar-
beider die in twee landen een bestaan heeft 
opgebouwd en zichzelf opwerkte tot suc-
cesvolle zelfstandige door hard werken, durf 
en doorzettingsvermogen. Het gesprek had 
gerust langer mogen duren, deze man heeft 
zoveel bijzondere kennis die je alleen kan 
opdoen door zijn speciale manier van leven. 
Tadek is een fijne gesprekspartner, hij heeft 
een verhaal, hij heeft inhoud en hij bezit een 
oprechtheid die ontwapenend werkt. 
Ons gesprek heeft mij zo afgeleid dat ik niet 
gemerkt heb dat de zon is beginnen schijnen. 
Het wordt een mooie rit huiswaarts langsheen 

de rustige wegen van de noordoostelijke 
Kempen. Terwijl ik huiswaarts rijd, kleurt de 
herfstzon het nog verrassend groene land-
schap feller en genietend van dit pallet herf-
sttinten slaat mijn geest aan het mijmeren en 
filosoferen, ondertussen laat ik het gesprek 
met Tadek tot mij doordringen.
Er zijn twee levenslessen te trekken uit het 
verhaal van Tadek. De eerste les is ongetwij-
feld, waar een wil is, is een weg! Tadek heeft 
een zeer druk professioneel leven, hij werkt 
letterlijk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat. Hij pendelt constant tussen twee landen, 
tussen twee werelden, tussen twee levens ei-
genlijk. Daarbovenop zet hij zich in voor zijn 
gezin, zijn vrienden en zijn vereniging en toch 
heeft hij tijd om met de duiven te spelen!
Door hard te werken, creatief te zijn, niet 
te klagen en hulp te krijgen en durven vra-
gen krijgt hij dit alles voor mekaar. Tadek is 
geen klager of zager, dat brengt geen zoden 
aan de dijk, Tadek is een man van actie en 
ondernemen!
De tweede les is dat je in het leven het geluk 
moet hebben dat de juiste mensen en de juis-
te kansen op het juiste moment je pad moeten 
kruisen. Maar ook dat je de moed moet heb-
ben die kansen ook aan te grijpen en te be-
nutten, beseffend dat de beste weg niet altijd 
de gemakkelijkste of de snelste is.

Zo zie je maar! Een gesprek met een op het 
eerste zicht eenvoudige huisschilder en dui-
venmelker kan leiden tot diepe filosofische 
inzichten. De duivensport overspant landen 
en culturen, leeftijden en geslachten, arm of 
rijk, blank of zwart, dom of slim, huisschilder 
of chirurg, Pool, Belg of Nederlander, de liefde 
voor de duivensport verenigt en achter ieder 
mens zit een mooi verhaal!

Mike

V : PL 0362-15-2384
Ras Dirk Van Dyck via Gijs Peters

G.V. : B14-6241895 “De Dirk”
Uit B08-005 “Olympic Niels” (Olympiadeduif Nitra 
2013 en zoon “Di Caprio” x “Inteelt Bourges”) x 
B12-233 (8e Nat. Asduif hafo)

G.M. : B14-6241476
Uit B08-584 “Zoon Di Caprio” (uit “Di Caprio” x 
“Supertje”) x B08-766 “Dochter Gladiator” (LBJ 
Geerinckx)

{

M : B16-6076297
Eddy Janssens

G.V. : B12-6140132
Uit B08-499 “Zoon Di Caprio” (grootvader 1e As-
duif Belgian Master 2013, samenkweek met Dirk 
Van Dyck uit “Di Caprio” x “Luna”, 1e Marne 2458 
d. / snelste 15.000 d. en 1e La Souterraine 616 d. / 
8e Nat. 13.965 d.) x B03-258 “Dochter Kannibaal” 
(uit “Kannibaal” x “Kleindochter Kannibaal”)

G.M. : B14-6307002
Danny Van Dyck
Uit B10-882 “Zoon Kanon” 
x B11-795 “Blauw van Theo”

{

NL17-1433100
1e Vervins 366 d.
1e Chimay 425 d.
1e Vervins 105 d.
1e Vervins 57 d.
2e Asse-Zellik 73 d.
4e Quievrain 373 d.
4e Quievrain 58 d.
5e Asse-Zellik 81 d.
5e Isnes 122 d.
22e Nanteuil 158 d.
24e Isnes 419 d.
26e Sezanne 496 d.

We vernamen het overlijden van dhr. Maurice Vandevelde, geboren op 2 juni 1934 
te Scherpenheuvel en overleden in het Jessaziekenhuis te Hasselt op 10 november 
2020. Maurice woonde in Schoonderbuken.
Maurice behaalde vele topprestaties tot op nationaal niveau. Zijn “As van 72” werd 
1e Nat. Asduif Snelheid en groeide nadien bij Gommaire Verbruggen tot een legen-
darische stamduif. 
Langs deze weg biedt Sportblad “De Duif” haar deelneming aan in de rouw die de 
familie treft.

Maurice Vandevelde overleden
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Kampioenschap Grote Halve Fond
Oude duiven
Eerstget. : 1 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 2 
Janssens Victor & Pieter, Geel 3 Van Roy-Phi-
lipsen, Balen 4 Van Elsacker-Jepsen, Schil-
de 5 Van Hekken Willy, Lier 6 Van Eynde 
Rudy,  Putte 7 Anthonis Peter, Broechem 8 
Dockx Danny, Oud-Turnhout 9 Oudermans 
Frans, Westmalle 10 Voeten Hendrik en Paul, 
Oud-Turnhout.
2 Eerstget. : 1 Van Roy-Philipsen, Balen 2 
Van Eynde Rudy, Putte 3 Van Hekken Willy, 
Lier 4 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 5 Rood-
hooft Andre, Pulderbos 6 Van Elsacker-Jep-
sen, Schilde 7 Daniels Willy, Kessel 8 Van 
Oystaeyen-Pickeur, Boechout 9 Hooybergs 
Gebroeders, Mol 10 Volkaerts Roger, Duffel.

Jaarse duiven
Eerstget. : 1 Daniels Willy, Kessel 2 Volkaerts 
Erik, Berlaar 3 Hok Van De Wouwer, Berlaar 4 
De Belser Johan, Berlaar 5 Roodhooft Andre, 
Pulderbos 6 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 7 
Op De Beeck-Baetens, Putte 8 Van Hekken 
Willy, Lier 9 Keirsmakers Louis, Nijlen 10 Pee-
ters-Van Crombruggen, Nijlen.
2 Eerstget. : 1 Van Hekken Willy, Lier 2 Da-
niels Willy, Kessel 3 Roodhooft Andre, Pul-
derbos 4 Hok Van De Wouwer, Berlaar 5 
Roziers-Xiang, Itegem 6 Keirsmakers Louis, 
Nijlen 7 Lambrechts Carl, Berlaar 8 Van Eyn-
de-Goovaerts, Putte 9 De Belser Johan, Ber-
laar 10 Van Hove-Uytterhoeven, Putte.

Jonge duiven
Eerstget. : 1. N. De Weerd-Berckmoes, Lille 
2. Maris Danny, Itegem 3. Van Elsacker-Jep-
sen, Schilde 4. Van Looy-Somers, Vorselaar 
5. Joris-Aernhouts, St-Antonius 6. Verbrug-
gen Jan, Hulshout 7. Roziers Walter, Ber-
laar 8. Henriksen Lars, St Kat Waver 9. Van 
Oeckel Jan, Oud-Trurnhout 10. Lambrechts 
Stefaan, Nijlen.
2 Eerstget. : 1. Maris Danny, Itegem 2. Ver-
bruggen Jan, Hulshout 3. Van De Ven Guido, 
Kessel 4. Keirsmakers Louis, Nijlen 5. Bei-
rinckx Jos, Westmeerbeek 6. Van Meir-Lam-
V.H., Beerse 7. V.D. Eynde F&B, Wuustwezel 
8. Lambrechts Stefaan, Nijlen 9. Vansaet 
Mario, Mol 10. Van Looy-Somers, Vorselaar.

Asduiven
Oude : 1. Voeten Hendrik en Paul, Oud-Turn-
hout 6055458-18; 2. Daniels Willy Kessel 
6034635-18; 3. Roodhooft Andre, Pulder-
bos 6230003-18; 4. Van Hove-Uytterhoe-
ven, Putte 6126070-18; 5. Van Eynde Rudy, 
Putte 6167461-17; 6. Thys Nick & Roger, 
Hallaar 6063557-18; 7. Comb Faes-Wils, 
Mol 6042507-18; 8. Van Elsacker-Jepsen, 
Schilde 6051127-18; 9. De Troy Wim, Ber-
laar 6060213-18; 10. Van Elsacker-Jepsen, 
Schilde 6051127-18.
Jaarse : 1. Daniels Willy, Kessel 6030207-
19; 2. Van Eynde-Goovaerts, Putte 6204819-
19; 3. Roziers-Xiang, Itegem 6026069-19; 4. 

Thys Nick & Roger, Hallaar 6036766-19; 5. 
Van Goubergen Marleen, Pulle 6116297-19; 
6. Oudermans Frans, Westmalle 6103738-19; 
7. Daniels Willy, Kessel 6030104-19; 8. De 
Belser Johan, Berlaar 6035001-19; 9. Van 
Eynde-Goovaerts, Putte 6204781-19; 10. 
Roodhooft André, Pulderbos 6073233-19.
Jonge : 1. Roziers-Xiang, Itegem 6053151-
20; 2. Lambrechts Carl, Berlaar 6181703-20; 
3. Roziers-Xiang, Itegem 6053033-20; 4. Ro-
ziers-Xiang, Itegem 6053180-20; 5. Daniels 
Willy, Kessel 6052018-20; 6. Roziers-Xiang, 
Itegem 6053112-20; 7. Hok Van De Wouwer, 
Berlaar 6188032-20; 8. Daniels Willy, Kessel 
6052067-20; 9. Smits Filip & Kris, Berlaar 
6184144-20; 10. Keirsmakers Louis, Nijlen 
6190253-20.

Algemeen Kampioenschap Grote Halve 
Fond
Eerstget. : 1 Van Elsacker-Jepsen, Schilde 
2 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 3 Van Hek-
ken Willy, Lier 4 Daniels Willy, Kessel 5 De 
Troy Wim, Berlaar 6 Van Eynde Rudy, Putte 
7 Dockx Danny, Oud-Turnhout 8 Heylen Wilf-
ried, Itegem 9 Roodhooft Andre, Pulderbos 
10 Op De Beeck-Baetens, Putte.
2 Eerstget. : 1 Van Hekken Willy, Lier 2 Van 
Elsacker-Jepsen, Schilde 3 Van Hove-Uyt-
terhoeven, Putte 4 Daniels Willy, Kessel 5 
Roodhooft Andre, Pulderbos 6 Heylen Wilf-
ried, Itegem 7 Lambrechts Carl, Berlaar 8 Van 
Eynde Rudy, Putte 9 Comb Faes-Wils, Mol 10 
Spinnoy Wim, St. Kat .Waver.

Grote Halve Fond oude duiven :
1 Van Roy-Philipsen, Balen 2 verm., 4 ptn.
2 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 2 verm., 5 
ptn.
3 Van Hekken Willy, Lier 2 verm., 8 ptn.

Opv. : Van Eynde Rudy, Putte 2 verm., 8 ptn.

Grote Halve Fond jaarse duiven :
1 Daniels Willy, Kessel 2 verm., 3 ptn.
2 Hok Van De Wouwer, Berlaar 2 verm., 7 ptn.
3 Roodhooft Andre, Pulderbos 2 verm., 8 ptn.

Grote Halve Fond jonge duiven : 
1 Maris Danny, Itegem 2 verm., 3 ptn.
2 Verbruggen Jan, Hulshout 2 verm., 8 ptn.
3 Van Looy-Somers, Vorselaar 2 verm., 14 ptn.
Opv. : Lambrechts Stefaan, Nijlen 2 verm., 
18 ptn.

Algemeen Kampioen Grote Halve Fond :
1 Van Elsacker-Jepsen, Schilde 2 verm., 3 ptn.
2 Van Hekken Willy, Lier 2 verm., 4 ptn.
3 Van Hove-Uytterhoeven, Putte 2 verm., 5 ptn.
Opv. : Daniels Willy, Kessel 2 verm., 8 ptn.

Union Antwerpen
Verbetering Grote Halve Fond

Wilfried van Houte, 1e Asduif 
Midfond Samenspel Oost

Heikant. Wilfried is van huis uit met de dui-
vensport in aanraking gekomen en wel op de 
plek waar zijn huidige mooie woning met dito 
tuin staat. Hier stond vroeger de ouderlijke 
boerderij waarvan het erf nu deel uitmaakt 
van een moderne woonwijk. Wilfried heeft 
veel jaren samengespeeld onder de naam 
Gebr. van Houte, maar in feite was zijn oom 
Cyriel zijn compagnon. Sinds 2012 speelt 
Wilfried op zijn eigen naam. In het begin van 
zijn al lange duivensportcarrière werd in de 
regio waar hij woont op de vitesse nog op 
het scherp van de snede gestreden. Dit om 
de eer maar vooral ook om de mooie pou-
les. Die vormden toen op het plaatselijke en 
regionale spel de kersen op de taart. Echte 
duivenkunstenaars waren sommige van die 
Vitessespelers. Langzamerhand verlegde het 
spel zich naar de langere afstanden en ook 
daarop kan Wilfried tot op de dag van van-
daag mooie resultaten laten zien met o.a. in 
zijn carrière een eerste prijs in de toenmalige 
ZNB en provinciale overwinningen. 

Naast goed spel met de duiven levert Wilfried 
als echte verenigingsman al vele jaren een 
grote bijdrage aan de duivenportorganisaties. 
Te beginnen in zijn club waar hij vijfentwintig 
jaar de voorzittershamer hanteerde en als be-
stuurslid altijd betrokken was bij het organise-
ren van kampioenendagen, tentoonstellingen 
en andere evenementen. Ook was hij actief 
in de Jeugdcommissie van Afdeling Zeeland. 
En dat nog in een tijd dat hij bijvoorbeeld 
samen met zijn andere commissieleden met 
een nagenoeg volle bus met Zeeuwse jeugd-
leden de NPO Manifestatie, toen nog veelal in 
Rosmalen, kon bezoeken. Maar ook in Hei-
kant was hij initiatiefnemer en begeleider van 
een succesvolle jeugdafdeling waarbij ook 
niet-duivenmelkertjes  kennis konden maken 
met de sport door mee te doen in een jeugd-

competitie met duifjes van vriendjes of vrien-
dinnetjes. Ook werd er een open dag georga-
niseerd waar voorlichting over de duivensport 
werd gegeven zowel voor die jeugdigen als 
voor de volwassenen. Ook op markten e.d. 
maakte Wilfried reclame voor de duivensport. 
Ook bij het inkorfcentrum te Heikant voor de 
doordeweekse opleervluchten is hij inkorver 
van dienst. 

Het hokbestand bestaat uit 22 koppels vlieg-
duiven, 10 koppels kweekduiven en ongeveer 
35 jonge duiven. Die laatste komen dan voor-
al uit de eerste ronde van de kweekkoppels 
waarvan de koppeling reeds begin decem-
ber is. Uit de vliegduiven worden er nage-
noeg geen jonge duiven aangehouden. Die 
gaan dan evt. weg voor bonnen of om an-
dere liefhebbers te helpen. De basis van de 
huidige kolonie zijn voornamelijk de duiven 
van Erik Kint uit Kloosterzande en van Mark 
Bisschop. De duiven van Mark Bisschop zijn 
voornamelijk van de soort van Jo Pardon uit 
Graauw. Verder zit de oude grijze soort van 
Wilfried er ook nog voor een deel tussen. Met 
af en toe een aankoop van een bonnetje, o.a. 
van Jimmy Verheyden, wordt er gezorgd voor 
extra kruisingsmateriaal. Van zijn broer Aimé 
kreeg Wilfried onlangs een mooie rode jonge 
duif cadeau, afkomstig van de Combina-
tie Houmes uit Middelburg uit hun Gouden 
Crack. Overigens is ongeveer 80% van de 
duiven van Wilfried rood of vaal van kleur. Die 
kleur komt dan weer voornamelijk uit de soort 
van Jo Pardon. 

Het spelsysteem bij de oude duiven is het 
klassiek weduwschap met de doffers. Half 
januari worden ze gekoppeld en brengen 
een koppel jongen groot. Voor het seizoen 
worden de doffers enkele malen opgeleerd 
tot ongeveer tien kilometer, waarna gestart 
wordt op het vitesseprogramma van de af-
deling. Dit jaar natuurlijk aangepast aan de 
omstandigheden en het verlate programma. 
Bij normaal verloop worden de doffers elke 
week gespeeld en dat gaat door t/m de laat-
ste dagfondvlucht. Daarna worden ze nog 
gekoppeld maar op de natoer wordt niet 
meer met de oude duiven gespeeld. Voor 
alle vluchten wordt bij het inkorven de duivin 
ongeveer een uur bij de doffer gelaten. Bij 
thuiskomst van de vlucht mogen de koppels 
tot de zondagmorgen bij elkaar blijven. Thuis 
trainen de doffers tweemaal daags. ’s Mor-
gens een vrije training en ‘s avonds verplicht 
met de vlag tot een klein uurtje. De doffers 
krijgen eenmaal daags volle bak eten in een 
bakje in hun woonbak. Ze kunnen dus de hele 
dag eten. ’s Avonds nog wat snoepzaad, P40 
en mineralen en grit e.d.
Om de duiven gezond en in conditie te hou-
den krijgen ze om de veertien dagen een mix 
van biergist, poeder voor betere spijsverte-
ring met vitaminen, poeder tegen het geel, 
ornithose en paratyfus en babyvoeding poe-
der. Alles over het voer. In het drinkwater zit 
het gehele jaar knoflook. 

De Asduif Midfond in Samenspel Oost is de 
NL19-3903652 een rode doffer.
Zijn vader is de NL14-1109049 van Erik Kint.
Zijn moeder is de NL15-3503462 een vale 

duivin van Mark Bisschop soort Jo Pardon. 
De NL19-652 won zijn Asduif titel met zijn drie 
beste prijzen op de Midfond in Samenspel 
Oost als volgt: Melun 2591 d. – 4e, Fontenay 
sur Eure 550 d. – 5e, Orleans 555 d. – 25e . 
In de club waren dat de prijzen 1e, 3e en 5e .

Ook de jonge duiven deden het goed op de 
Midfond. Een volle zus van de Asduif oude 
werd 1e Asduif Midfond jonge duiven in de 
club. De Asduiftitels kwamen terecht bij een 
echte verenigingsman die ook op sportief 
vlak met regelmaat mooie prestaties neerzet. 
Proficiat. 

Luc van der Gucht, 1e Asduif 
Marathon Samenspel Oost

Hulst. Ook voor Luc was het afgelopen sei-
zoen, zoals voor iedereen, een beetje puzze-
len om de juiste keuzes te maken bij het kie-
zen van het programma voor zijn duiven. De 
vier overnachtfondvluchten werden tussen 
half juli en half augustus gespeeld. Daarbij 
kwam nog een hittegolf wat roet in het eten 
gooien waardoor enkele aanpassingen in het 
programma noodzakelijk waren.

Luc zit ook al vanaf zijn jeugd in de sport. Zijn 
grootvader, een oom en zijn buurman waren 
duivenmelkers. Luc ging er vaak kijken. Van 
zijn moeder mocht hij al snel een koppeltje 
duiven halen bij zijn buurman. Hij mocht lid 
worden bij de “Hulsterse Luchtbode”. Inmid-
dels is hij al vele jaren lid bij de nu nog enige 
club in Hulst “De Herleving”.
Hij begon uiteraard met deelname aan het 
vitessespel, maar al snel wilde hij zijn dui-
ven wat verder spelen. Rond zijn twintigste 
speelde hij al mee op de fondvluchten en met 
succes, dat mede door een goede kweek-
duivin, die hij destijds van zijn buurman had 
gekregen.
Momenteel is Luc gespecialiseerd op de 
fond. De kolonie bestaat uit 16 tweejaarse 
en oudere vliegdoffers, 8 jaarling doffers en 
20 vliegduivinnen. Zes kweekkoppels houden 
de goede  bloedlijnen vast in de kolonie. De 

stamopbouw is vooral gedaan met duiven 
van Reggie van Kerkhove die vooral het soort 
van Jef van de Branden op het hok had. In 
die soort o.a. ook nog duiven van Jef Schelf-
haut uit De Klinge. Ook de soort van Herman 
Brinkman heeft een belangrijk aandeel in de 
stamopbouw.

In voorbereiding op het seizoen koppelt Luc 
zijn tweejaarse en oudere doffers half februari 
en die brengen dan een koppel jongen groot. 
Daarna gaat alles op weduwschap. De duiven 
worden ingespeeld op vluchten van 200 en 
300 km., soms tot 400 km. Voor dat ze op de 
fondvluchten gaan hebben ze rond de 1000 
km. in de vleugels. “Meer dan genoeg, meer 
energie hoeven ze niet te verspelen” aldus 
Luc. De oudere duiven vliegen meestal twee 
fondvluchten. Indien alles normaal verloopt 
en de duiven de nodige forme laten zien 
mogen ze eventueel nog mee op een derde 
fondvlucht. De jaarlingen worden na te zijn 
ingespeeld nog meegegeven op Bordeaux 
e/o Bergerac. Uit de jaarlingen wordt niet 
gekweekt. 
Gedurende het seizoen komen doffers en dui-
vinnen niet bij elkaar en ook bij thuiskomst 
van de vluchten blijven ze niet bij elkaar. Ze 
kunnen elkaar wel zien in de open spoetniks 
die aan beide, aan elkaar grenzende hokken 
geplaatst zijn. Bij de duivinnen zitten er ver-
schillende met elkaar gepaard. Luc laat ze 
begaan en schuift er als het past wel eens een 
eitje of een jong van de kwekers onder. Dat 
wil nog wel eens een goed resultaat geven. 
Ook onderlinge jaloezie bij de duivinnen geeft 
extra motivatie. Aan huis trainen de vliegers 
rond 7 u. ’s morgens en meestal ook nog 
eens kort na de middag. Eind van de middag 
worden de duiven nogmaals verzorgd, zodat 
Luc vroeg klaar is met de duiven.

De 1e Asduif Marathon in Samenspel Oost en 
2e Asduif Marathon in Afdeling Zeeland is de 
NL16-3609443 een zeer goede fonddoffer. 
Zijn vader is de NL09-3905413 soort van 
Kerkhove met een duivin soort Brinkman/
Eijerkamp. In die (voor)ouders o.a. prijzen als 
2e Nat. Perpignan, 2e Nationaal Dax en 7e 
Barcelona in IC Terneuzen enz. 
Zijn moeder was een laat jong van eigen 
Kweek maar is al snel verspeeld. 

De NL16-443 won zijn Asduifklasseringen 
met volgende prijzen in respectievelijk Sa-
menspel Oost en Afdeling Zeeland: St. Vin-
cent 282 d. – 5e, 851 d. – 7e . Bergerac 158 d. 
– 1e, 677 d. – 1e . Op die laatste vlucht werd 
de NL16-443 ook winnaar in Sector 1A tegen 
1752 duiven. Nationaal was dat de 8e prijs 
tegen 8451 duiven. Overigens pakte Luc op 
die Bergerac vijf van zijn vijf ingezette duiven 
in de prijzen waarvan vier per tiental.
Bij de Hokkampioenschappen waren de klas-
seringen als volgt:
Samenspel Oost: Marathon Hok onaangewe-
zen 2e, aangewezen 6e, totaal 2e. 
Afdeling Zeeland: Marathon Hok onaangewe-
zen 3e, aangewezen 18e, totaal 14e .
Goede klasseringen en een verdiende Asduif-
titel voor een prima fondduif en dito liefheb-
ber. Proficiat. 

Marcel Buijsse
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Vechmaal – Een deelgemeente van Heers, 
gelegen aan de oostelijke zijde ervan en 
grenzend aan het westelijk grondgebied van 
Tongeren. Het is hier dat Erik Lemmens zijn 
vaste stek heeft, met in zijn tuin een mooie 
gemetselde duivenaccommodatie. 
Jarenlang werd er deelgenomen aan de snel-
heidsvluchten tot dat het tij keerde en ook 
het spel veranderde. Het werd steeds moei-
lijker om nog een behoorlijke prijs te vliegen, 
laat staan een mooi resultaat op te laten te-
kenen. Zijn broer Filip die in Wellen met de 
duiven speelt, probeerde hem al langer op 
andere gedachten te brengen en over te doen 
schakelen naar het fondspel. En zo geschied-
de... In 2011 werd er naar Nico Haesen in 
Maastricht gereden, om aldaar een duivin te 
halen. Achteraf had Erik een goed gevoel bij 
het eerste contact met Nico. Hij vroeg hem 
of hij misschien voor nog wat meer mocht 
langs komen. Vervolgens werd er in 2014 een 
ronde eieren van onder Nico zijn vliegduiven 
gehaald. De jongen hieruit toonden zich me-
teen en kwamen steeds goed naar huis. 

Agen
Erik: “Nadat we al wat op de duiven gelet en 
gewacht hadden, wilden we eigenlijk net aan 
het avondeten beginnen. Doch juist op dat 
moment kwam er een duif aangevlogen die 
direct op de plank viel. Het was ene van Agen 
en bij het aanmelden bleek dat hij in onze pro-
vincie vroeg kon zitten. Ik kan niet ontkennen 
dat het mij toch wel iets deed, zeker toen mijn 
broer Filip wat later belde met de boodschap 
dat mijn duif nog steeds op de eerste plek bij 
de oude duiven stond.” 
De zegevierende duif uit Agen is de B17-
5009285, oftewel de ‘Rocky’, een niet al te 
grote blauw geschelpte doffer. Hij werd ge-
kweekt uit duiven die in 2014 als ei van Maas-
tricht naar Vechmaal verhuisden. Zijn vader 
de B14-2133037, stamt langs beide ouders af 
van de NL04-1218462, 4/2863 d. op Cahors. 
Moeder is de B14-2133003, een achterklein-
dochter van de ‘Witneus’, NL01-2347667 van 
bij Harry en Roger Wijnands. 
Uit het voorlopig palmares van de provinciale 
winnaar kunnen we opmaken dat de hoofd-
prijs op Agen geen toevalstreffer was. Als 
jaarling mee op Brive, 9/114 lokaal, in 2019 
Valence 60/459 en Montauban 39/194, in 
het voorbije jaar, Vierzon 79/483, Limoges 
13/235, Agen 1/73 d. lok. en 1/462 d. prov. 
Op deze laatste vlucht werd in het geheel een 
mooie uitslag neergezet. 

Erik: “Mijn duiven waren eigenlijk al enkele 
weken goed aan het komen en deze uitste-
kende conditie zijn ze blijven aanhouden. 
Eerst was er Vierzon, ze waren niet zo vroeg 
maar kwamen wel vlot naar huis met in totaal 
11 van de 18 prijs; 5, 58, 79, 94, 99, 103, 112, 
119, 127, 132 en 140 van 483 d. in het lokaal. 
Daarna Limoges met de 10, 13, 19, 30, 39, 47, 
57, 59 en 8/17 prijs van 235 d. Hierna kwam 
dan Agen met 1, 5, 34, 61, 74, 89, 107 en 7/16 
prijs van 462 d. prov.”

Minikolonie
Erik beschikt slechts over drie hokafdelingen 
waarop enkel plaats is voor vliegduiven. Zowel 
de duivers als de duivinnen worden samen ge-
speeld op totaal weduwschap. Kweken wordt 
er pas gedaan op het einde van het seizoen 
en dit uit de beste prijsvliegers. Deze jongen 
worden dan als jaarling opgeleerd tot een 
vlucht van ongeveer 400 km. Eigenlijk wordt 
er gedurende het seizoen enkel gespeeld met 
een twintigtal oude duiven. 
Dat een beperkte vliegploeg ook nadelen 
kan hebben zal wel niemand verbazen, maar 

volgens Erik is elk nadeel niet direct nefast. 
Erik: “Zo zijn alle duiven die ik heb familie van 
mekaar, ik weet niet hoelang dat nog goed 
zal gaan. Dan was er de B16-2269800, die 
op Vierzon zijn prijs vliegt, doch zijn duivin 
kwam er niet van terug. Op Limoges maakt 

deze duif zonder duivin opnieuw prijs, want 
ik had geen andere partner voor hem en op 
Agen vliegt hij opnieuw zonder duivin, de 5e 
prov. Wat was de motivatie van deze duif en 
wie kan het zeggen?” 
Het afgelopen seizoen zijn er wat meer jon-
gen mogen blijven zitten zodat Erik nu 48 
duiven op zijn hoklijst heeft gezet. “Toch wel 
een tiental meer dan andere jaren,” zegt Erik. 
“Voor mij is het een pure hobby, provinciale 
en nationale resultaten worden nauwelijks bij-
gehouden en ik ben al dik tevreden met goeie 
lokale uitslagen.”

Simpel
Opnieuw moeten we vaststellen welke grote 
verscheidenheid er in het beoefenen van onze 
hobby kan bestaan. Op internetsites worden 
we dagelijks geconfronteerd met grote som-
men die aan duiven worden gespendeerd. 
Prijsbeesten of afstammelingen ervan die 
door professionele en steeds onder druk 
presterende liefhebbers aan de man worden 
gebracht. In deze reportage waren we op be-
zoek bij een liefhebber die nog nooit meer dan 
50€ aan een duif heeft gespendeerd. Iemand 
die door zijn hobby ook nimmer aan zware 
stressmomenten werd onderworpen. Maar hij 
geniet zoals geen ander van de duivenliefheb-
berij als vrijetijdsbesteding. Proficiat Erik, en 
hopelijk tot een volgende keer.

JOL

The choice of Champions

Voor een geslaagde 
winterkweek

Meng dagelijks 1 koffielepel (5 ml) Ferti-Oil en  

1 eetlepel  (15 g) Form-Mix Plus onder  
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Toe te dienen vanaf 8 dagen  

voor het koppelen tot aan de leg van het 2de ei.

Dagelijks vers aanmaken.

• bevordert op natuurlijke wijze de conditie
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• ondersteunt de natuurlijke weerstand 

• verbetert de uithouding bij prestaties

• vermindert het risico  
op onbevruchte eieren

• bevordert een gelijktijdige  
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• stimuleert de drift bij weduwnaars
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Vanaf 8 dagen voor het koppelen tot 
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het voeder mengen.
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Erik Lemmens  
1e Prov. Agen 462 oude
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E info@habruduivensport.nl
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Volg Habru Duivensport ook op facebook!

Gerard Koopman
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Heerlen – Een langgerekte gemeente in Ne-
derlands Limburg die deel uitmaakt van de 
Oostelijke Mijnstreek. De duivensport kende 
er in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw 
vooral onder de mijnwerkers hoogtijdagen. 
Inmiddels deelt Heerlen wat het aantal leden 
betreft ook in de malaise. Toch zijn er in Heer-
len en omgeving op duivensportgebied ook 
lichtpuntjes te ontdekken. Met o.a. Gerard 
en Piet Lindelauf uit Vijlen, Philip Baadjou 
uit Eijgelshoven, Jo en Florian Hendriks uit 
Nijswiller en Jan Deliege uit Vijlen komen we 
namen van liefhebbers tegen die de laatste 
jaren geweldige successen boeken. 
Een combinatie die zich in 2020 met een top-
seizoen tussen die groep elite wist te voe-
gen is die van Sjef (68) en zoon Frank (33) 
Everts. Spelend onder de naam G. Everts en 
Zn. Heerlen wonnen ze niet alleen de pro-
vinciale vlucht j.d. vanuit Troyes tegen 5248 
jonge duiven, maar behaalden met 7 op 7 ook 
een “clean sweep” op de NPO-dagfondvlucht 
Issoudun en waren ze in prima doen op de 
overige afdelings- en NPO-vluchten. De week 
voor Troyes schitterden ze op afdelingsniveau 
nog met 4 en 11 van 8463 j.d. van Sezanne. 
In het eigen samenspel Oostelijke Mijnstreek, 
waar zo’n 40 programma spelers wekelijks de 
degens met elkaar kruisen, behaalden ze op 
6 jonge duiven-vluchten maar liefst 4 keer de 
overwinning, waaronder 1e Rethel 598 d., 1e 
Sezanne 461 d., enz. In augustus eindigden 
ze als 2e in de Gouden Duif-competitie in de 
reeks fond met 18e en 8e van 12.191 d. Op 
dezelfde vlucht werden ze ook 1e in de eind-
stand van het “podium der grootmeesters”.
Sjef en Frank kozen er een paar jaar gele-
den voor om de overstap naar de dagfond 
en afdelingsconcoursen voor jonge duiven te 
maken. Die kunnen ze inmiddels meer dan 
geslaagd noemen. De bedoeling was mooi-
ere provinciale uitslagen maken en sterkere 
duiven fokken. En ook dat is een succes van 
formaat geworden !

Sierduiven en vissen
Sjef had in zijn jongens jaren diverse vogel-
tjes. Er kwam een sierduif aanvliegen en toen 
die rond bleef hangen werd in de schuur een 
hokje getimmerd, dat al snel werd uitgebreid. 
In 1972 werd Sjef opgeroepen voor de mi-
litaire dienstplicht en de duiven werden van 
de hand gedaan. Eind 1973 was zijn diensttijd 
verstreken, het duivenhokje was er nog. Op 
aanraden van collega’s die duiven hadden 
werd het ditmaal gevuld met postduiven. In 
eerste instantie met wat krijgertjes en vooral 
voor de fun. Toen hij zich in 1976 aanmeldde 
bij de plaatselijke vereniging, werd hij al vlug 
uitgenodigd om ook met de duiven te gaan 
spelen. Via Bert Ramakers uit Palemig een 
buurtschap ten noorden van Heerlen werd hij 
aan goede duiven geholpen. Met behulp van 

clubgenoten werd de bodem van het hokje 
naar beneden gehaald en er werd een dakka-
pel op de schuur geplaatst. Al snel werden er 
mooie resultaten behaald en Sjef werd steeds 
fanatieker. In 1980 trouwde hij en ging op het 
huidige adres wonen. Met veel zorg en preci-
sie werd er zelf in de tuin een hok gebouwd. 
In de buurt van hok stond echter een naald 
boom, die veel zon wegnam en altijd naalden 
liet vallen. Wat Sjef ook probeerde de goede 
resultaten bleven uit vooral omdat door de 
boom het klimaat op het hok niet te beheer-
sen was. Na samenspraak met de buurman 
die ook duivenminded was, werd besloten het 
hok op de scheiding te plaatsen en tevens het 
dak aan te passen. Kort daarna waren de eer-
ste successen daar en Sjef was vertrokken. 
Inmiddels was Frank de luiers ontgroeid en zat 
nergens liever dan op het duivenhok. Als Sjef 
’s avonds van zijn werk kwam, stond Frank 
hem in zijn duivenjasje en gewapend met een 
krabber op te wachten. Sjef moest hem dan 
in het duivenhok tillen, waarna hij binnen de 
kortste keren aan het stoeien was met de dui-
ven uit de onderste broedbakken. “Dat wordt 
een echte” wisten de duivenmaten van Sjef al 
snel te melden. En ook Sjef had er goede hoop 
op. Toch liep het allemaal anders. Frank kreeg 
interesse in voetballen en nog meer in vissen. 
Bij het wedstrijd vissen behaalde hij diverse 
eerste en ereplaatsen en werd uitgenodigd 
voor het Nederlands Kampioenschap in Fries-
land. Na enige tijd nam, gelukkig voor Sjef, 
de interesse bij Frank voor het vissen weer af. 
De hengel werd ingeleverd en de krabber en 
zijn oude liefde voor de duiven weer opgepakt. 
Inmiddels 15 jaar oud werden de jonge duiven 
het domein van Frank. En Sjef, die nam de 
zorgen voor de weduwnaars op zich.

De duiven
Frank werd alsmaar fanatieker en wilde zich 
meten met de beste. Hij was de drijfveer achter 
een nieuwe opmars van de kolonie, zocht van 
alles uit en in goed overleg met Sjef werd naar 
versterking van de kolonie gezocht. De eerste 
contacten daarvoor werden gelegd met Jo en 
Florian Hendriks uit Nijswiller. Frank en Flori-
an zijn leeftijdsgenoten en het klikte meteen 
tussen die twee. Zodanig zelfs dat in 2006 de 
eerste duiven van Jo en Florian Hendriks naar 
Heerlen kwamen. Inmiddels bestaat de kolonie 
voor meer dan 80% uit duiven van de vader en 
zoon combinatie uit Nijswiller. 
Stilstand is achteruitgang, een gezegde dat 
Frank en Sjef goed in hun oren knoopten. Ze 
trokken in 2013 de stoute schoenen aan en 
zetten koers richting Thorn waar Sportblad 
“De Duif” een verkoop van Willem de Bruijn 
uit Reeuwijk organiseerde. Ze sloegen er hun 
slag met de NL13-1953975 een dochter van 
“Lowie” x “Zadora”. Zij groeide in Heerlen uit 
tot een briljante kweekster die in 2020 o.a. 
moeder werd van de NL20/823 “Sniper” win-
naar van 1e Prov. Troyes tegen 5248 j.d. De 
zoektocht naar nieuwe inbreng eindigde ech-
ter niet in Thorn. Via internet volgden ze de 
prestaties en kwamen ze in contact met Cees 
en Maurice Everling. Inmiddels zitten er ook 
een paar hele goede kwekers van de vader 
en zoon combinatie uit Gouda op de hokken. 
Duiven die ook weer als boter op de boterham 
pakte met de duiven Jo en Florian Hendriks. 
Een van de huidige topduivinnen de NL18-
1326909 “De 909”, gefokt uit de NL16/055 
“Zoon Jaomi” (rechtstreeks C & M Everling) 
x NL17/758 “De 758” (“Broer 081” x “Dochter 
Olivia”) rechtstreeks Jo en Florian Hendriks. 
Zij excelleerde met o.a. 18e Nat. Issoudun 
12.191d., 23e Prov. Rethel 9436 d., 45e NPO 
Gien 2796 d., 56e NPO Sens 4.012 d. 76e NPO 

Melun 6039 d., 85e NPO Gien 3632 d., enz. 
Ze is een volle zuster van de NL18-1326969 
die weer schitterde met de 1e NPO Sens van 
11.734 d. maar ook van de NL18-1326910 met 
de 22e NPO Epernay 6453 d.
Vervolgens leverde een bon van Jean Horne-
sch uit Cadier en Keer ook weer een tweetal 
waardevolle doffers voor het kweekhok op. De 
zoektocht naar vooral sterkere duiven bracht 
Sjef en Frank ook bij Martijn en Marit Kramer 
uit Wormer. “Zij spelen prima op dagfond-
vluchten met  afstanden van bijna 700 km., 
waarop wij maar 540 km vliegen”, aldus Frank. 
“Als we duiven zoeken met een grotere inhoud 
moeten we ze op grotere afstanden zoeken” 
is zijn stelling. “Dat is ook de reden dat we 
afgelopen jaar voor het eerst aanklopte bij de 
Comb. Embregts-Theunis uit Hoeven”.

20 duivinnen op weduwschap
Sjef en Frank begonnen het seizoen 2020 met 
18 koppels kwekers en 20 duivinnen op we-
duwschap. Er werden 70 jongen gekweekt. 
Voorheen was een vast patroon spelen met 
doffers op weduwschap. In 2016 hadden Sjef 
en Frank een super jaar met de groep jongen 
duiven, die bestond uit 35 duivinnen en 12 dof-
fers. Min of meer noodgedwongen kozen ze 
ervoor om het jaar daarop met duivinnen op 
weduwschap te gaan spelen. Dit resulteerde 
in een reeks knappe prestaties. Terug naar het 
klassieke weduwschap met doffers was voor 
hen al snel geen optie meer. Er werd nog wel 
even dubbelweduwschap gespeeld. De pres-
taties van de doffers wogen niet op tegen die 
van de duivinnen. Vandaar dat er een defini-
tieve keuze gemaakt werd voor het spel met 
duivinnen op weduwschap.
Omdat Frank dan vrij is wordt tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar alles gekoppeld. De kwekers 
brengen twee rondes jongen groot. Van de 
beste duivinnen worden de eieren verlegd. Zij 
brengen zelf geen jongen groot. Samen met de 
overige duivinnen verhuizen zij zodra de jon-
gen 18-19 dagen oud zijn naar het duivinnen 
hok en brengen de doffers de jongen groot. 
Er werd in 2020 niet herkoppeld. Omdat het 
spel op vitesse vluchten voor Sjef en Frank niet 
interessant is werden in de maanden maart 
en april de duivinnen verduisterd. Ze doen dit 
nu al een paar jaar en daardoor lukt het vol-
gens Sjef prima om de duivinnen ook nog op 
de navluchten te spelen. Vanaf maart werd ’s 
avonds getraind, echter nooit verplicht. Twee 
weken voor de start van de afdelingsvluchten 
volgde een drietal africhtingen. Op de Vitesse-
vluchten wordt er enkel ingevlogen, vandaar 
dat er ook geen doffers getoond worden.
Zodra de midfondvluchten starten komt het 
spel op de wagen en worden de zaken serieus 
aangepakt. De duivinnen trainen één keer per 
dag tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Eenmaal 
uitgevlogen gaan ze direct weer naar binnen. 
Stijgt evenals in het voorbije seizoen de tem-
peraturen overdag sterk, dan wordt de training 
naar ’s avonds laat of ’s morgens zo vroeg 
mogelijk verplaatst. Als er op de midfond of 
dagfond een vlucht met tegenwind op komst 
is wordt er getoond. Bij wind van achteren of 
temperaturen boven de 35 graden blijft dit 
achterwegen en worden de duivinnen zo rustig 
mogelijk ingekorfd.

De jonge garde
De jonge duiven zijn gehuisvest op een hok 
met twee afdelingen dat voorzien is van een 
ren. Eenmaal uitgewend komen ze overdag 
nooit in de ren met uitzondering van het mo-
ment waarop ze een bad krijgen. De jonge 
garde werd verduisterd tot de langste dag en 
vanaf half juli bijgelicht. Loopt de tempera-
tuur op de hokken behoorlijk op, dan wordt ‘s 
avonds zodra het donker is de verluchting van 
de hokken geopend, zodat er voldoende fris-
se lucht binnen komt. De eerste vier vluchten 
bleef de jonge garde samen, daarna werden 
ze gescheiden en op de deur gespeeld. Trai-
nen doen ze alleen ’s morgens. Vanaf dat het 

vliegprogramma voor de jongen loopt wordt 
er tussen de vluchten door een wel overwo-
gen keuze gemaakt tussen aan huis trainen 
of zo vroeg mogelijk wegbrengen voor een 
lapvlucht. Zodra de afdelingsvluchten starten 
mogen ze voor de inkorving een uurtje samen 
lopen op een gezellig gemaakt hok. Na de 
vlucht blijven ze samen tot het donker begint 
te worden.

Voeding en medische zaken
De voeding bestaat voor zowel de duivinnen 
als jonge duiven tot vluchten van 300 km uit 
Beyers Galaxy Light, die in het begin van de 
week wordt aangevuld met gerst. Boven de 
400 km wordt naar de vlucht toe (laatste 3 à 
4 voerbeurten) de mengeling vervangen door 
Galaxy Energie. Een handje vol pinda’s per 10 
duiven en de laatste dag Premium Boarding 
Mix van Matador maken het plaatje compleet. 
Daarnaast is een gritmix (vergelijkbaar met 
Beutebak) tot aan de dag van de inkorving op 
de hokken beschikbaar.
Direct nadat de jongen zijn gespeend worden 
de vliegduiven met producten van Belgica de 
Weerd of Vincent Schroeder behandeld voor 
het geel. Voor aanvang van het vliegseizoen 
volgt er nog een kuur voor de luchtwegen. 
Gedurende het seizoen wordt de gezondheid 
van zowel oude als jonge duiven nauwlettend 
in de gaten gehouden. Na afloop van vluchten 
met meerdere dagen mand of extreem warm 
weer wordt er steeds behandeld voor lucht-
wegen en het geel. Bij gezondheidsproblemen 
wordt het spreekuur van Dr. Henk de Weerd 
bij Gebr. Simons in Ransdaal of dat van Dr. 
Vincent Schroeder in Kerkrade bezocht. Naast 
de paramyxo-enting worden de jonge duiven 
ook geënt tegen pokken en het Rota-virus. Na 
het vliegseizoen wordt er eerst gekuurd voor 
paratyfus en later geënt. Sjef en Frank doen 
dit sinds twee jaar, het heeft nooit problemen 
opgeleverd en ze zijn er dik tevreden over.

Basis van de successen
De basis van hun successen wijten Sjef en 
Frank vooral aan een regelmatige verzorging,  
goede en luchtige hokken, er veel voor doen 
en kwaliteitsduiven. Om de kwaliteiten te be-
waken hanteren ze een strenge selectie. De 
oude duiven moeten op vluchten van 300 km 
of meer minimaal 70% prijs vliegen en daarbij 
ook verschillende keren kop. Voor de jonge 
duiven geldt 10 keer mee 5-6 prijzen en dat bij 
voorkeur ook op vluchten van rond de 300 km 
of meer. Onmiddellijk na het vliegseizoen vindt 
de selectie plaats zodat ze niet in de verleiding 
komen om mooi uitgeruide duiven toch nog 
een kans te geven.

Terugkijkend op ons bezoek en de duiven die 
we in handen kregen zijn we ervan overtuigd 
dat we ook de komende jaren nog vaak en 
veel van Sjef en Frank zullen horen. Ze zijn 
uiterst fanatiek en hebben goeie duiven onder 
de pannen zitten. Niet minder belangrijk, ze 
weten ook hoe ze er mee om moeten gaan.

P.v.B.

Sjef & Frank Everts 
weten hoe met goede duiven om te gaan

De hokken met in het dak zelfgemaakte ontluchtingspijpjes.

NL13-1953975 “Dochter Lowie”. Bewezen 

kweekster, rechtstreeks Willem de Bruijn. 

Moeder van “Sniper”, 1e Prov. Troyes 5248 d.

NL20-823 “Sniper”, 1e Prov. Troyes 5248 d.


