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BRIAN SANGERS
SUPERSTAR VAN HET JAAR SNELHEID NEDERLAND

1e OPVOLGER GOUDEN DUIF NEDERLAND

E
Eefde is een klein rustiek dorpje gelegen in 
de streek de Achterhoek iets ten noordoos-
ten van Zutphen en behorend tot de provincie 
Gelderland. De naam Eefde is niet helemaal 
etymologisch zeker, maar betekent waar-
schijnlijk schaapskudde. Met zijn vele rijks-
monumenten en de prachtige omgeving is het 
zeer de moeite waard het mee te nemen in 
een wandel- of fietstocht. 
Ondanks dat Eefde een klein dorp is, is het in 
duivensportland zeer groots en bekend. Want 
Bertie Camphuis en Cees Suijkerbuijk mag je 
toch zeker rekenen tot iconen in onze sport. 
Wie kent niet de Fameuze 05, James Bond, 
Wonderboy 05 en 06, Commander Bond en 
Glamour Boy. Naast de geweldige prestaties 
die deze liefhebbers en hun duiven op de 
eigen hokken hebben behaald, hebben na-
komelingen van deze toppers voor mooi weer 
gezorgd op de hokken van bijvoorbeeld de 
familie Eijerkamp, Alwin Petrie en zeker ook 
Marcel Sangers, de vader van Brian. 
Om het verhaal over Eefde af te sluiten, in 
2007 besloot Marcel het huis over te nemen 
van de toen gestopte Cees Suijkerbuijk. Er 

werd een fantastisch nieuwe accommo-
datie neergezet en vanaf dag 1 werd er op 
de nieuwe hokken op zeer hoog niveau de 
duivensport bedreven door zowel Marcel als 
later Brian. 
De hoofdpersoon van deze reportage is Brian 
Sangers. Als jong manneke was hij altijd al in 
of rond de hokken van zijn vader Marcel te 
vinden. En hoe graag hij zelf ook al met de 
duiven wilde spelen, was het zijn vader die 
hem er in zijn jongste jaren van weerhield. Hij 
moest eerst maar eens van het leven gaan 
genieten. Als hij zijn wildste haren kwijt was 
en de duivensport dan nog leuk vond, dan 
zou hij de eerste zijn die Brian daarbij zou 
helpen. En zo geschiedde. Na de scheiding 
van zijn ouders vloog hij in 2016 vanaf de hok-
ken van het ouderlijke huis met de jonge dui-
ven. Het idee was om daar te blijven vliegen, 
maar omdat zijn moeder besloot te verhuizen 
speelt hij vanaf 2017 vanaf de hokken van zijn 
pa in Eefde en dat dit meer dan verdienstelijk 
is, is een understatement. Dat kan ook haast 
niet anders gezien de kwaliteit die daar op de 
hokken huist. Vader Marcel, diens vriendin Chantal Vredeveld en Superstar zoon Brian Sangers.

Voor de één te vroeg, voor de ander te 
laat, maar vooral tegen alle verwachtingen 
in is afgelopen weekend het duivenseizoen 
dan toch van start gegaan. O.a. zaterdag 
in Mettet en Momignies en zondag in Quié-
vrain werden de eerste wedvluchten van 
het seizoen gelost. Noch vogelgriep, noch 
Covid-19 hebben dit jaar kunnen beletten 
dat het vluchtseizoen op een normaal tijd-
stip is kunnen beginnen. Tevens bereikte 
ons maandag de officiële bevestiging dat 
er vanaf 1 april zal mogen gevlogen worden 
vanuit Frankrijk. Fantastisch nieuws voor 
alle duivenliefhebbers, goed nieuws ook 
dat nu meer dan ooit zeer welkom is.
De vitessespelers hebben al direct hun 

hart kunnen ophalen, de eerste winnaars 
van het seizoen zijn reeds bekend. Ook de 
liefhebbers van het zwaardere werk weten 
nu waaraf en waaraan. Melkers, lokaal- 
medewerkers, bondsmensen en ook wij 
van de pers, allemaal zijn we tevreden en 
opgelucht. Zondag waren we getuige van 
de lossing in Quiévrain en constateerden 
we dat ook de begeleiders blij waren terug 
hun werk te kunnen doen, en vooral dat de 
gevederde atleten in hun keven zaten te 
popelen van ongeduld om erin te vliegen.
Wij wensen elkeen een mooi seizoen toe, 
blijf gezond, en vergeet vooral niet te 
genieten!

Mike

WE ZIJN ERAAN BEGONNEN! 

De eerste ochtend van de zomertijd en onder een stralende hemel vertrekken de duiven voor 
hun eerste van hopelijk vele Quiévrainvluchten dit seizoen.

Team Sangers
Ook al is het Brian die hier meer dan terecht 
in de spotlights staat gezien zijn prestaties 
in de Gouden Duif competitie, mogen we 
hier toch met recht spreken van een team-
prestatie. Vader Marcel is al jarenlang een 
van de spraakmakende topspelers in de 

Nederlandse duivensport. Zo werd hij vorig 
jaar 2e Superstar van het Jaar Snelheid Ne-
derland. Hij is het hele jaar volledig met de 
duivensport bezig en is daarom ook als het 
ware de kapitein op het hok en leermeester 
van Brian. 

Lees verder blz. 8 en 9.

Kortenberg – Kortenberg is een gemeente 
in de provincie Vlaams-Brabant met 20.000 
inwoners. Het ligt halfweg tussen Brussel 
en Leuven.
“Onze gemeente ligt in de witloofstreek en 
grootvader Louis Lauwens was één van de 
talrijke witloofboeren, maar het aantal land-
bouwers is intussen nog op één hand te tel-
len. Kortenberg heeft verder nog een abdij 

die dateert van het jaar 1095 en die thans 
als bezinningscentrum wordt uitgebaat.
Wat de duivensport betreft, was de figuur 
van onze buurman Frans Igo een uithang-
bord in Kortenberg. Onklopbaar op de 
snelheid en bij de besten van België op 
Quiévrain.”

Lees verder blz. 6 en 7.

ROGER BERCKMANS 
1e Prov. Kampioen Grote Hafo Oude Vl-Br.
1e Prov. Kampioen Grote Hafo Jaarse Vl-Br.

1e Prov. Asduif Fond Oude Vl-Br.

Roger en Robby Berckmans zijn met drie provinciale titels een van de uitblinkers in de 
provinciale kampioenschappen van Vlaams-Brabant.
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Weduwschap
Al bijna een eeuw is het weduwschap een 
manier om de duiven gedurende een langere 
tijd in vorm te kunnen houden. In het begin 
werd er nogal geheimzinnig over gedaan, 
zodat sommige liefhebbers met de (vele) 
poulegelden konden gaan lopen. Nadat het 
weduwschapsspel met doffers meer en meer 
bekend werd onder de liefhebbers, werden 
de theorieën over hoe je dit moest praktise-
ren steeds ingewikkelder. Want hoe inge-
wikkelder, des te interessanter konden de 
liefhebbers doen, zodat het uitsluitend door 
hun “vakmanschap” leek te komen dat er zo 
enorm gepresteerd kon worden.
En denk nu niet, dat zoiets nu niet meer 
voorkomt. Bedenk maar eens hoe ingewik-
keld sommigen kunnen doen over het ver-
duisteren van de jonge duiven. Alsof niet het 
verduisteren op zich belangrijk is, maar de 
manier waarop en hoe lang het gedaan wordt. 
Moeten nu 13 of 14 uur of zelfs veel langer 
de luiken voor de ramen zitten. Of ’s middags 
vroeg verduisteren en ’s avonds laat de luiken 
verwijderen, zodat de duiven met het och-
tend licht wakker kunnen worden. Allemaal 
dikdoenerij om niks.
Gewoon de duiven iets langer in het donker 
laten dan in het licht, alsof de wintertijd langer 
duurt. Niks meer, niks minder.

En zo ging het ook met het weduwschap in 
de vorige eeuw. Uitsluitend met doffers, want 
voor duivinnen was een maandenlange op-
sluiting voorzien tijdens het vliegseizoen.
De duivinnen konden alleen als jong of als 

oude, later in het jaar op nest, hun kunsten 
vertonen.
De hokken van de weduwnaars moesten af-
geschermd zijn en o wee als er kinderen in 
de tuin vóór de hokken aan het spelen waren. 
Rust moesten ze hebben.
Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat 
de meeste familieleden van melkers voor de 
rest van hun leven een afkeer van de duiven- 
sport kregen.

Maar wat moeten we nu doen om te zorgen 
dat de jaarling weduwnaars het klappen van 
de zweep zo snel mogelijk door hebben?
Zoals bij elke dressuur met dieren dient de 
beloning pas na de verlangde prestatie plaats 
te vinden. Maar hoe leren we de toekomstige 
weduwnaars wat er van ze verlangd wordt?
Dressuur is niets anders dan aangeleerd 
natuurlijk gedrag belonen. En wat bedoe-
len ze daar nu mee? Door dieren (of het nu 
honden, katten of parkieten zijn) te belonen 
wanneer ze iets presteren dat door ons ge-
wenst is, kunnen we het gewenste gedrag bij 
ze afdwingen. 
Laten we de hond als voorbeeld nemen. Door 
de hond te belonen, telkens wanneer hij op 
een door ons gewenste plek gaat liggen, bv. 
zijn mand, kunnen we daardoor steeds het-
zelfde gedrag afdwingen.
Hoe nu met weduwnaars? Een voorbeeld: je 
laat de toekomstige weduwnaars rond het 
hok vliegen en zet de duivinnen half bak. De 
doffers zullen de eerste keer niet naar binnen 
stormen, maar nadat ze een kwartier naast 
hun duivin in de nestbak hebben gezeten, 
jaag je ze weer naar buiten. Nu zullen ze niet 
lang meer gaan vliegen, en de meeste zullen 
vrij snel weer naar binnen willen. Laat ze een 
tiental minuten halfbak naast hun duivin zitten 
en doe ze weer naar buiten. Nu zullen ze niet 
eens een half rondje meer vliegen en zitten 
direct al op de klep om zo snel mogelijk naar 
binnen te gaan.
Herhaal dit een paar dagen en de doffers 
zullen snel in de gaten krijgen dat hun duivin 
mogelijk zit te wachten.
Als je het op kunt brengen, doe je een paar 
keer, zonder vooraf de duivin te tonen, de 
doffers in de mand en brengt ze een klein 
eindje weg. Een tiental kilometer is voldoen-

de. Nu leer je ze dat wegbrengen en naar huis 
vliegen gelijk staat aan samenkomen met hun 
duivin. Normaalgesproken hebben ze dit na 
drie keer door en is de dressuur voltooid. Ze 
weten nu dat ná wegbrengen in de mand, er 
altijd een prettig weerzien met hun duivin in 
het verschiet zit. Vanaf dan hoeft de duivin 
nooit meer vooraf getoond te worden.
Het voordeel daarvan is dat de doffers niet 
opgehitst de mand ingaan en geen energie 
verliezen, die ze op de wedvlucht zo hard 
nodig hebben.
Maar je moet ze het spelletje wel van tevoren 
leren, anders sta je de eerste 3, 4 vluchten 
voor Jan met de korte achternaam op de dui-
ven te wachten en je kapot te ergeren dat ze 
bij thuiskomst zo lang rond blijven vliegen.

Nu zullen liefhebbers die ook met weduwdui-
vinnen spelen opmerken dat dát nu de reden 
is om de duiven partners te geven, die altijd 
thuis zitten te wachten.
Maar dat ligt toch iets genuanceerder. De 
duiven zullen van een korte vlucht bijna al-
tijd vlot na elkaar thuiskomen en zullen dan 
ook nog volop energie hebben om de liefde 
te bedrijven.
Maar op vluchten van langere afstand hoef 

je daar niet zo bang voor te zijn. De duiven 
zullen al hun energie nodig hebben om te 
herstellen van de vlucht en niet zo’n behoef-
te hebben aan een partner die bevredigd wil 
worden.
Veel fondspelers laten de partner pas de 
volgende dag bij de van de vlucht terugge-
keerde duif. Let maar eens op hoe een duivin 
die van een pittige vlucht thuis is gekomen, 
door haar uitgeruste partner zowat verkracht 
wordt. Trouwens, de meeste duivinnen heb-
ben het na een uurtje wel gezien bij hun doffer 
en gaan graag naar hun duivinnenverblijf. Het 
lijken soms net mensen.
Een goede voorbereiding is het halve werk!

Roofvogels
Iedereen heeft er onderhand in meer of min-
dere mate wel eens mee te maken gehad. 
Nu is er onlangs een zeer leerzaam filmpje 
op You Tube verschenen, waarin Ben de 
Keijzer uit Berkel-Rodenrijs in Nederland 
ondervraagd wordt. Het filmpje is gemaakt 
door Falco Ebben, begenadigd duivenmel-
ker, fotograaf en maker van leerzame video’s 
over de duivensport. Ben de Keijzer is niet 
alleen een gedreven duivenliefhebber, maar 
van beroep valkenier en eigenaar van een 
roofvogelboerderij.
De video heet: Even bellen met: valkenier en 
duivenliefhebber Ben de Keijzer. Daarin ver-
telt hij op rustige en deskundige wijze over 
het gedrag van roofvogels en geeft tips over 
hoe daarmee om te gaan. Een aanrader voor 
iedere liefhebber die grijze haren krijgt van 
roofvogels.

Op eigen hok gaat alles zijn gangetje in af-
wachting van het begin van het vliegseizoen. 
Tijd om de omgeving van het hok een op-
knapbeurt te geven. Met behulp van schoon-
maakazijn en een gieter, waarop een brede 
sproeikop gedaan wordt, maak ik de straat 
rondom het huis en hok helemaal vrij van 
groene aanslag en onkruid. Niks geen gebruik 
van Round-Up of glyfosaat, waardoor de dui-
ven in conditie achteruit geworpen kunnen 
worden. Het kost bijna niets en het resultaat 
is het beste te verkrijgen op een dag met zon-
nig, droog weer. 

WdB

Willems Wel en Wee

Met azijn wordt het groen tussen de stenen 
bestreden.

Jimmy Cardinaels  
1e Prov. Kampioen Halve fond jonge Limburg

As – In het zog van de reportage bij Bos-
mans-Leekens, gingen we ook nog even 
langs bij Jimmy Cardinaels, een goede vriend 
en dorpsgenoot van Dirk. De bevestiging dat 
Dirk een goede vriend van Jimmy is, zal snel 
volgen als je hem vraagt naar de afkomst van 
zijn duiven.
In Midden-Limburg Jimmy voorstellen is over-
bodig. Haast iedereen met duiven kent hem, 
vooral door zijn steeds positieve en goedlach-
se ingesteldheid. Moest iedereen zoals Jimmy 
zijn, dan zouden heel wat wereldproblemen en 
wellicht ook andere, snel opgelost geraken. 
Of er nu moet gefeest, geholpen of gewerkt 
worden, Jimmy tekent steeds present. Nieu-
we ideeën mee bedenken en uitwerken, op 
Jimmy kan je rekenen. Het is hem dan ook 
van harte gegund dat hij zich op regelmatige 
tijdstippen tussen het groepje van Limburgse 
kampioenen weet te nestelen. Zoals het voor-
bije seizoen met de titel van 1e Kampioen 
Halve Fond jonge duiven KBDB Limburg, wat 
nationaal goed was voor de 11e plaats Grote 
Halve Fond.

Moeilijk seizoen
Jimmy: “Achteraf gezien was het coronajaar 
heel moeilijk, met heel wat hindernissen en 
pech voor de duiven. Eerst kregen de jongen 
zwaar adeno, alsook het herpesvirus en ach-

teraf was er nog one-eyed- cold... Ik zag mijn 
seizoen al helemaal in rook opgaan, maar ik 
ben niet de persoon die snel opgeeft. Zo be-
sloot ik dan maar om mijn pijlen te richten op 
het enige wat er nog restte, nl. de nationale 
vluchten voor jonge duiven. En vervolgens liep 
alles plots zoals ik had gehoopt. Met vier op 
vier van de eerste twee vluchten, ging ik naar 
Châteauroux. Met slechts drie duiven mee 
werd het nationaal 57-373-615 van 15.322 
d. en provinciaal 9-66-115 van 1401 d. Dit 
schitterend resultaat was de kers op de taart 
waarmee ik mij kon plaatsen als provinciaal 
kampioen. Tussendoor was er ook nog de 
provinciale overwinning bij de jongen uit Sens, 
wat me nog extra motiveerde en waardoor ik 
niet anders kon dan besluiten dat mijn jongen 
terug tiptop waren.”

Leentje
Sinds Jimmy in 2015 op zelfstandige basis met 
de duiven begon te spelen, kon hij zich elk jaar 
plaatsen hetzij tussen de provinciale kampioe-
nen hetzij bij de asduiven. Een grote rol hierin 
werd gespeeld door ‘Leentje’, ondertussen 
moeder en grootmoeder van 23 x 1e prijs. 
Leentje, B15-2181221, is een dochter van een 
duiver van Dirk Leekens, afstammend uit de 
‘Lucky Luke’-lijn gekoppeld met ‘Dochter Isis’, 
rechtstreeks Rik Hermans. Deze laatste werd 

door Rik geschonken voor de bonnenverkoop 
bij de kampioenenviering van De Eendracht, 
Genk. Het was indertijd Dirk Leekens zelf die 
er op aandrong dat Jimmy dit duifje met gou-
den afstamming zou kopen. Hieruit werd dus 
‘Leentje’ geboren, een naam die ze te danken 
heeft aan Jimmy’s vrouw, Kathleen. Dat uit-
gerekend zij de stammoeder op Jimmy’s hok 
zou worden had niemand kunnen voorspellen, 
zelfs Dirk niet vermoeden we.

Jonge duiven
Sinds 2017 is Jimmy zich eveneens gaan be-
zighouden met het spel met de oude en jaarse 
duiven en dit voornamelijk om zich tijdens het 
seizoenbegin ook wat te kunnen amuseren, 
maar dit was tot nu toe met wisselend succes. 
Voor hem blijft het spel met de jongen het al-
lerbelangrijkste en door de lange werkdagen is 
het voor hem het meest gemakkelijke. Bij aan-
vang worden ze gespeeld op de schuifdeur, 
doch naar het einde van het seizoen kan dit 
ook op een nestje zijn. Op de snelheidsvluch-
ten wordt er ruimengeling verstrekt, naarmate 
de vluchten zwaarder worden komt er ‘super 
weduwschap’ bij. Niet enkel het medisch toe-
zicht maar ook eventuele bijproducten komen 
van bij Dr. Ferdi Vandersanden.

Ten slotte
Wat 2021 betreft, hoopt Jimmy weer volledig 
de kaart van de jonge duiven te kunnen trek-

ken. Met de ruggensteun van zijn leermeester 
en mentor Dirk Leekens, ziet hij dat helemaal 
zitten. Natuurlijk zijn er ook nog vrouwlief Ka-
thleen en de kindjes Ilana en Yano, die elk op 
hun manier, ten gepaste tijde hun steentje 
bijdragen. Anderzijds is er ‘De Eendracht’ die 
zich gelukkig prijst met Jimmy, dankzij hem is 
alles alleen maar makkelijker geworden. Met 
zijn allen wensen we Jimmy een dikke proficiat 
en wat dat feestje betreft, na de pandemie is 
het goed voor ons. Tot dan!

JOL
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De veelbesproken beeldvorming van onze 
sport wordt niet bepaald door de feiten maar 
door  de eigen interpretatie.
Neem het financiële plaatje: Bizar hoeveel 
geld tegenwoordig omgaat in duivensport. 
Niet op wedstrijden zoals ooit maar voor 
‘goede’ duiven. Hoe daarmee om te gaan? 
Probeert de doorsnee liefhebber van nu iets 
te bereiken dat voor hem onbereikbaar is ge-
worden? Geloof ik amper. Dat de sport zo 
veel duurder is geworden en ‘goede duiven 
onbetaalbaar’ evenmin. 

FRIES 
Zo was er die Fries. Die had zin om te bieden 
op duiven van een gekende Vlaming, maar 
wat een ontgoocheling werd me dat. Zelfs 
de goedkoopste duif was nog ver boven zijn 
budget. ‘De groten met centen kochten alle 
beste duiven weg. Heb je een beperkt budget 
dan kan je het schudden’, zo jammerde hij. 
Nu wil het toeval dat ik die Vlaming ken. Nou 
ja, toeval. Hij was immers ‘gekend’. Hij heeft 
goede, niet aan twijfelen, maar voor hem gel-
den dezelfde wetten als voor iedereen: Niet 
elk schot is er een in de roos, ook hij moet elk 
jaar veel jongen kweken om er enkele goede 
aan over te houden.
Als op een verkoop zelfs de goedkoopste duif 
voor de gewone man ‘onbetaalbaar’ is dan 
bewijst dat hoezeer we zijn ‘gehersenspoeld’. 
En dat het maar niet tot ons wil dringen dat 

veelal) hun duiven niet wilden omdat ze te 
goedkoop waren. Duitsers zie je nog weinig, 
vroeger was dat anders. Bij mij kwamen die 
ook jongen kopen. Ik had er van 100 gulden 
en van 150. De duurste waren steeds als eer-
ste weg. Daarna verhoogde ik de prijs van en-
kele duiven van 100 gulden naar 150 en weer 
waren die eerst weg. ‘Duurder dus beter’ zo 
redeneerden die mensen. Ze zaten fout. 

DE SPORT DAN?
Jaren terug bleek uit een onderzoek van 
Nederlander Arie Dijkstra dat liefhebbers de 
sport vaarwel zegden omdat die te duur was. 
Of dat ze daarom niet met duiven begonnen. 
Ze vergisten zich. Duivensport hoeft helemaal 
niet duur te zijn, wel kan je die duur maken.

VOORBEELD 
Neem het voer. In mijn jeugdjaren kon je voor 
een maandloon 600 kilo voer kopen. Nu is dat 
viermaal zo veel.
Duivenvoer is dus relatief veel goedkoper 
geworden omdat de lonen veel sterker zijn 
gestegen dan de prijs van granen. 
We zijn meer duiven gaan houden, dat is 
waar, en meer duiven betekent een duurdere 
hobby. Maar moet je zoveel duiven houden? 
Ik ken volop ‘kleinere’ liefhebbers die meer 
genieten van hun hobby dan veel massa-in-
korvers. Daarom lijkt me dat we eens moeten 
stoppen het houden van veel duiven te be-
vorderen. Want dat doet men met overladen 
vluchtprogramma’s en dwaze (onaangewe-
zen) kampioenschappen waarvoor te veel 
vluchten tellen.
Fond is mooi, maar twee of zelfs drie over-
nachtvluchten in een weekend zoals soms 
gebeurt, haalt niet eens het niveau van de 
belachelijkheid. Het klopt dat je aan veel 
vluchten niet deel hoeft te nemen. Maar he-
laas moet je sommige sportgenoten tegen 
zichzelf in bescherming nemen. 

HOKKEN EN KLOKKEN
De hokken dan? Zijn die niet duur? 
Valt alles mee. 
Als je lol hebt in een sprookjesachtig mooi 
duivenhok moet je er een kopen. Ik kan daar 
ook van genieten. Maar heb je die nodig om 
te presteren? Nee dus. Kijk om je heen en 
je vindt ze vanzelf: Sportgenoten die op de 
simpelste hokken amper te kloppen zijn. 
Ook kan je tegenwoordig voor weinig geld 
constateersystemen kopen. Dat betreft een 
eenmalige aanschaf die je over jaren uit kan 
spreiden. Dus in feite weer niet zo duur. Als 
bepaalde firma’s er tenminste eens mee op-
houden de mensen zo vaak te laten betalen 
voor updaten van software. 

OOK DAT
Verder is er nog zoiets als geldontwaarding. 
Veel zou sinds de 60’er jaren vijf maal zo duur 
geworden zijn. We nemen U even mee naar 
vroeger om de gedachte te bepalen.
Desmet-Matthys verkocht in 1967 een ronde 
laatjes voor 7.500 Bfrs stuk, Van Ceulebroeck 
in 1976 een ronde laten voor 461.000 Bfrs, 
Desmet-Matthys ‘maakte’ 441.000 Bfrs, 
Raoul Verstraete 733.000 fr (in 1978). 
Rijckaert in 1977 voor 58 jongen 625.000 
Bfrs. Mag je dus vermenigvuldigen met vijf. 

POULEN
Neem ook het poulen. Ik heb de uitslagen 
van zelfs 40 jaar terug in mappen bewaard. 
Er waren ooit vluchten waarop EEN liefhebber 
met EEN duif een meervoud verdient van het 
totale bedrag dat nu in een heel samenspel 
wordt gepould. In Nederland staat nog bitter 
weinig geld op de uitslagen, in België niet veel 
meer. Zelfs van nationale vluchten daar zie je 
overwegend 0,00 achter het gros der duiven. 
Hoe anders was dat vroeger. In de 70’er jaren 
won ene Cees Noyen (Tilburg) eens 26 ‘klok-
prijzen’ op een jaar tijd. En liefst 4.000 gulden 
(1.800 euro) verdiende die ooit op één vlucht. 
Dat betrof CLUBSPEL. 
Dat alles overwegende kan je alleen maar 
constateren dat het niet het geld is dat de 
sport zo af deed en doet glijden. 

ERGENS VOOR GAAN
Mensen die 100 tot 500 duiven inkorven zag je 
vroeger inderdaad niet. Hokken van beroeps 
met meerdere verzorgers die niets aan het 
toeval over laten evenmin. Ik zeg het vaker, 
de grote aantallen duiven die ze spelen zijn 
niet het echte probleem, wel het grote aantal 
goede! Om die met een beperkt aantal duiven 
voor te blijven is bijna onmogelijk. Of je moet 
Willy Daniels heten. Ook publicitair verliezen 
ze (de kleinen) de slag. Aan de Nationale bon-
den in deze veranderende tijden met steeds 
meer beroeps die steeds meer duiven spe-
len, de creativiteit voor de liefhebbers ‘met 
de kleine korf’ een stimulans te vinden om 
ergens voor te gaan. Moet kunnen. 

Ad Schaerlaeckens

Naar elitaire sport?
naam, prijs en kwaliteit zaken zijn die los van 
elkaar staan. 

ONJUIST 
Als wordt beweerd dat ‘de grote namen’ 
tegenwoordig zoveel geld vragen kun je de 
wedervraag stellen of je per se bij die grote 
namen moet zijn. Want een duif is echt nog 
geen goede omdat die van een kampioenen-
hok komt of zelfs uit kampioenduiven.
Als we collectief jacht maken op dezelfde 
soort duiven treedt de wet van vraag en aan-
bod in werking, iets wat je de verkoper niet 
kan verwijten. Hoe schaarser een product 
des te meer het is gewild. Waarom zouden 
die mensen geen duiven mogen verkopen als 
anderen die willen?
Honden, paarden, parkieten, varkens enzo-
voorts worden toch ook verkocht? 
Duiven hebben voor de niet bemiddelde man 
zelfs voordelen omdat je aan duiven de kwali-
teit niet kan aflezen. Vanzelfsprekend gevolg 
is dat je soms heel goede duiven voor weinig 
geld op de kop kunt tikken.

LOGICA 
Aan een huis, een paard, een auto, een fiets, 
een paar schoenen en noem maar op han-
gen prijskaartjes. Hoe duurder hoe beter, dat 
moge duidelijk zijn. Die logica gaat echter 
niet op voor duiven. Meerdere goede spelers 
ondervonden al dat kopers (buitenlanders 
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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 ®

Samenspel Hombeek-
Waarloos-St.-Kat.-Waver

28.3 Quievrain
445 oude : 1 V.D.Eynde C. 2038,94 m), 2 
V.Reeth N., 3 Cornelis A., 4 V.Linden R., 5 
Claes W., 6 Cornelis-Keuleers, 7 Bauwel-
eers-V.Elsen, 8 V.D.Broeck M., 9 Poortmans 
S., 10 Fierens S., (LD 1571,16 m)
278 jaarse : 1 Claes W. (1990,61 m), 2-8 
Bauwleers-V.Elsen, 3 Liekens M., 4 De 
Wever G., 5 Janssens W.*, 6 Vertommen J., 
7 V.D.Eynde C., 9 De Winter M., 10 V.Reeth 
N., (LD 1512,37 m)
1 Poortmans S. (1507,21 m), 2 Cleirbaut K., 
3-4 V.Horenbeeck F., 5 Feremans P., 6-10 
Heylen G., 7 Ceulemans J., 8 Ronge W., 9 
V.Bulck L., (LD 1150,37 m)

BOD Mechelen-Dijleverbond
28.3 Quievrain
168 oude : 1 V.Dyck E. (2023,22 m.), 2 Iwens 
G., 3 V.D.Eynde C., 4-5-7 en 8 Vingerhoets 
R., 6 Cornelis J., 9 Bauwleers-V.Elsen, 10 
Seymus G., (LD 1778,02 m)

F.

Zuid-Oost-Vlaanderen
De Reisduif, Appelterre

Quievrain 28/03
165 oude : 1, 2, 7 Pieters Omer, Okegem 1976m 3 
Van Craenenbroeck Fr. 4 Van Den Herrewegen P. 5 Du-
pont Marc & Jordy 6 Timmermans Fabian 8 VD Stockt 
Laurent 9, 10 Vijverman Bruno. Laatste prijs per 2-tal 
aan 1479m.
157 jaarse : 1, 10 Stichelmans Mike, Liedekerke 
1932m 2 De Waele Robert 3 Van Crombrugghe Hen-
drik 4, 5 Timmermans Winny & Davy 6, 7, 8 Dupont 
Marc & Jordy 9 De Leeuw Marcel. Laatste prijs per 
2-tal aan 863m

Recht Voor Allen, Deftinge
Quievrain 28/03
121 oude : 1, 4, 7 Malfroidt Marc, Schendelbeke 1902m 
2 Du Ville Luc 3, 10 VD Bracht Jan 5, 6, 8, 9 Stevens 
Raf. Laatste prijs per 2-tal aan 1294m
197 jaarse : 1, 4 Du Ville Luc, Deftinge 1879m 2, 3, 
5 De Smet Andre 6, 9, 10 Malfroidt Marc 7 VD Bracht 
Jan 8 Lammers Yannick. Laatste prijs per 2-tal aan 
minder dan 800m.

De Vrijheid, Ophasselt
Quievrain 28/03
139 oude : 1 VD Stockt Laurent, Denderhoutem 1937m 
2 De Nayer Willy & Rik 3, 5 De Vadder Marc 4 Malf-
roidt Marc 6 Goessens Freddy 7, 8, 10 VD Bracht Jan 
9 Malfroidt Andre. Laatste prijs per 2-tal aan 1656m.
159 jaarse : 1, 3 Soetens Marnic, Lierde 1890m 2 VD 
Bracht Jan 4, 7 De Vuyst Andre 5 VD Broeck Jos & Lieve 

6 Van Herreweghe Paul 8, 9 Otte Antoine 10 De Prez 
Luc. Laatste prijs per 2-tal aan 926m

EDP

Een mooie start voor Laurent Van Den Stockt 
uit Denderhoutem met 1e bij de 139 oude te 
Ophasselt.
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Het ei van Columbus
Biergist anders bekeken

Het is alweer zowat 10 jaar, bijna 11 jaar geleden dat Tom Waes de Vlaamse hitparades bin-
nenstormde met zijn zomerhit ‘Dos cervezas por favor’. Sindsdien weet elke rechtgeaarde 
Vlaming dat cerveza het Spaanse woord is voor bier. Maar misschien wist u dat al van tijdens 
een vakantie in het land van de zon - toen het nog mocht en kon. Maar wat u wellicht niet 
weet, is dat de biergist - die u als plichtsbewust melker bijna zeker al aan uw duiven hebt 
gegeven - met zijn moeilijke (Latijnse) naam Saccharomyces cerevisiae heet. U herkent er 
ongetwijfeld het Spaanse woordje cerveza in.
Saccharomyces is dan weer de naam van een soort gist die zowel door brouwers als door 
wijnmakers en bakkers gebruikt wordt. Kenmerkend voor deze gisten is dat ze koolhydraten 
(suikers) kunnen omzetten in o.a. alcohol en koolzuur: fermenteren heet dat. En om het taal-
praatje compleet te maken, “saccharon” is het Griekse woord voor suiker, maar daar was u 
misschien zelf al achter want de beide woorden zijn duidelijk aan elkaar verwant (S...K...R).

Waarom
Waarom u en ik biergist kennen als toegift 
voor duiven, is vooral omdat het product be-
kend is als een rijke bron van hoogwaardige 
eiwitten (aminozuren) en vooral van bijna het 
hele gamma B-vitamines. Maar er is meer, 
veel meer... en dat vertellen we in deze 
bijdrage.
Maar toch eerst iets over die gist als 
voedingssupplement.
Gist is een levend ééncellig organisme en 
behoort tot het rijk van de schimmels. Die 
ééncellige wezentjes zijn in staat om zich te 
vermenigvuldigen en in ideale omstandighe-
den (bv. in gistend bier) doen ze dat zowat 
om de 80 minuten.
Het kan gek klinken, maar gistcellen hebben 
ongeveer 1 vierde van hun genen gemeen-
schappelijk met mensen... We zijn dus nog 
een beetje familie van elkaar.
Gist is in principe levend, maar er bestaat ook 
dode gist. Dode gist kun je niet meer gebrui-
ken om dranken te laten gisten of brood te 
laten rijzen natuurlijk. Maar voor alle duidelijk-
heid: gedroogde gist is niet per se dode gist. 
Voor onze duiven zouden we eigenlijk enkel 
levende gist mogen gebruiken.
100 gram gedroogde gist bevat (bij 
benadering):
* proteïne 43 à 46 gr 
* vet   4 à   7 gr
* suiker 25 à 33 gr 
* vezels 17 à 29 gr
* overige   2 à   4 gr
En voor de veganisten onder ons: de eiwitten 
uit gist worden beschouwd als niet-dierlijk. 
Eiwitten uit (bier)gist zijn overigens aan een 
opmars bezig als vleesvervangers en vervan-
gers voor ei-eiwit in onze voeding.
Daarnaast bevat gist een hele rits aan mine-
ralen en vitaminen, zoals gezegd vooral uit 
de B-groep.
Kortom, biergist en ook bakkersgist worden 
terecht door duivenliefhebbers beschouwd 
als een waardevol voedingssupplement voor 
duiven.
Maar in onze zoektocht naar nuttige infor-
matie voor de geïnteresseerde lezer van De 
Duif ontdekten we een heel nieuw aspect aan 
biergist. En wat we ontdekten maakt biergist 
wellicht nog interessanter om het als supple-
ment te gebruiken, zelf of voor onze duiven

Terugblik op probiotica
Wie de bijdragen van Columbus regelmatig 
leest en zich niet laat afschrikken door de 
soms iets doortastende (volgens sommigen 
“moeilijke”) benadering van de dingen, heeft 
vast recent de reeks gelezen over antibiotica, 
probiotica, prebiotica... 
Nog even herhalen:
* Antibiotica: geneesmiddelen die een gamma 
aan bacteriën doden, maar zonder onder-

scheid te maken tussen de ziekmakers (pa-
thogenen) en de nuttige bacteriën
* Probiotica: levende micro-organismen die 
oraal worden ingenomen om zich voegen bij 
de nuttige bacteriën in het lichaam (darm-
flora). Ze kunnen door kolonisatie de ziek-
makers wegconcurreren.
* Prebiotica: voor de gewone spijsvertering 
onverteerbare stoffen die wel nuttig zijn als 
voeding of stimulans voor de gunstige darm-
bewoners. Verder meer hierover.
Probiotica bestaan meestal uit - letterlijk - mil-
jarden gunstige bacteriën uit vooral de fami-
lies van de lactobacillen en bifidus. In 1 gram 
probiotica zitten al gauw 20 tot 30 miljard van 
die microwezentjes. Zowat elke leverancier 
van duivenmiddelen heeft wel probiotica in 
de aanbieding met als merknamen Entrobac, 
Probac, Ropa-B, Digestal, Pro-Biolec, Pro-
bion, Prodigest enz. Probiotica worden ook 
vaak verkocht als “darmconditioner”, wat op 
hetzelfde neerkomt maar het klinkt wel fancy. 
Over het nut van probiotica bij duiven is niet 
iedereen het roerend eens, maar weer eens: 
baat het niet, het schaadt wellicht niet (behal-
ve misschien in je portemonnee).

Naast de farmaceutische preparaten vind 
je de probiotische melkzuurbacteriën ook 
in yoghurt, kefir, zuurkool, tempeh (gefer-
menteerde soja) en andere gefermenteerde 
voedingsmiddelen.

Gist als probioticum
Wat weinigen weten, is dat ook biergist werk-
zaam is als probioticum. Die (bier)gist moet 
uiteraard levend zijn daarvoor, al maakt het 
niet uit of die gedroogd is dan wel vochtig. Tot 
die laatste categorie behoort bijvoorbeeld Zell 
Oxygen van dr Wolz, wat van oorsprong een 
voedingssupplement is voor humaan gebruik. 
Maar eigenlijk is Zell-Oxygen dan weer geen 
echte biergist maar - volgens de bijsluiter - 
eerder een preparaat van enzym-gistcellen.
En hoe weet je nu of de biergist die je koopt al 
dan niet levend is? Tenzij het product expliciet 
vermeldt dat het om levende gist gaat zoals 
bij “DHP Cultura Levende Biergist”, weet je 
het eigenlijk niet meteen. Wanneer de gist tij-
dens het verwerken verhit wordt om te dro-
gen, dan kan u ervan op aan dat de gist dood 
is... De eiwitten en een deel van de vitaminen 
zijn nog wel aanwezig, maar de probiotische 
werking kan u vergeten. Uiteraard kunt u ook 
levende biergist halen in de brouwerij waar 
biergist eigenlijk een afvalproduct is van het 
brouwproces... En met verse of gedroogde 
bakkersgist haalt u ook levende gist in huis.
Je kunt wel vrij simpel testen of er nog leven 
zit in de gist die je kocht... Vul een grote tas 
halfvol lauw (= handwarm) water doe er een 
koffielepel (bier)gist in en een koffielepel suiker. 
U zal vrij snel zien of er leven zit in de gist. Na 
enkele minuten begint het gist- & suikerwater 
lichtjes te borrelen en te schuimen. Gebeurt 
er na pakweg een half uur niets, dan hebt u 
inactieve of zeg maar dode gist in huis gehaald. 
Volgens bepaalde onderzoeken zou actieve 
gist helpen bij het voorkomen en genezen 
van verkoudheid, prikkelbare darm, diarree 
(o.a. turista), blaasontsteking, hooikoorts, 
eczeem... en dat allemaal door het onder-
steunen van het immuunsysteem. Sommige 
onderzoekers volgen ook de piste van een 
mogelijke werking tegen kanker en zelfs 
tegen stress en obesitas.
Wat die onderzoeken dan weer relativeert is 
dat ze meestal worden uitgevoerd op ratten 
en andere laboratoriumdieren.

Prebiotica
We zegden het al bij het begin van dit arti-
kel: gist heeft nog andere onvermoede kwa-
liteiten. Laten we daarvoor beginnen bij het 
begin: de prebiotica.
Dat biergist een afvalproduct is, is maar de 
helft van het verhaal. Die overtollige biergist 
wordt namelijk meestal niet weggegooid maar 
onder andere opgekocht door veehouders en 
door de producenten van... prebiotica (niet 
probiotica deze keer!).
Het is wellicht nuttig om nog eens de vraag te 
beantwoorden: wat zijn en wat doen prebio-
tica? Het is de lezer ondertussen welbekend 
dat mensen en dieren in hun darmkanaal 
triljoenen microben huisvesten waarmee ze 
meestal vreedzaam samenleven. Vroeger 
spraken we van de darmflora, maar meer en 
meer vind je nu het modernere begrip micro-
bioom. Om te leven en zich te vermenigvul-
digen hebben die microben, vooral bacteriën 
en schimmels, voeding nodig. En die halen ze 
liefst niet op kosten van de gastheer anders 
wordt die ziek. Het is dan ook belangrijk dat 
de voeding van mens en dier voldoende stof-
fen bevat waardoor die microscopisch kleine 
wezentjes weelderig kunnen tieren zonder dat 
ze de gastheer tekortdoen. En die voedings-

stoffen bestaan, namelijk voor mens en dier 
onverteerbare vezels. Er zijn 2 soorten onver-
teerbare vezels: oplosbare (die een soort gel 
maken) en onoplosbare, met dien verstande 
dat geen van beide soorten als voedsel kan 
worden opgenomen. Hun belangrijkste rol is 
te zorgen dat de ontlasting voldoende massa, 
volume heeft zodat de uitscheiding vlot en 
regelmatig gebeurt, niet te droog en niet te 
vochtig is.
Het is een bekende gezondheidskreet dat je 
voldoende vezels moet eten, ook al zijn ze 
onverteerbaar en op zich niet voedzaam. 
Ze zitten vooral in groenten, volle granen, 
peulvruchten en fruit. Die bevatten met zijn 
allen tussen de 5 en de 15% vezels. Als u dit 
weet, begrijpt u meteen dat de kans klein is 
dat onze duiven te weinig vezelrijke voeding 
zouden krijgen...
Waarschijnlijk denkt u nu dat u zelf ook ge-
noeg vezels opneemt. Je kunt daar maar beter 
niet zomaar van uitgaan, vermits naar schat-
ting slechts 10% van de Westerse bevolking 
de aangeraden dagelijkse hoeveelheid vezels 
(30 à 40 gram/dag) opneemt via de voeding. 
Het vele geraffineerde en industrieel bewerkte 
voedsel is daar niet vreemd aan. Om de ge-
adviseerde daginname te bereiken zou je als 
volwassene dagelijks ongeveer 400 gram ge-
varieerd fruit en groenten moeten verorberen.

Prebiotica (2)
Maar nu even terug van de vezels naar de 
prebiotica.
Naast het vormen van een soepele massa 
voor de stoelgang en het reguleren van het 
vocht in die massa hebben de onverteerba-
re vezels nog een belangrijke functie. Ze zijn 
namelijk de ideale voeding voor tal van nut-
tige darmbewoners. In de darm worden die 
onverteerbare vezels immers gefermenteerd 
door die microscopisch kleine wezentjes en 
dus toch afgebroken tot voedzame stoffen. 
Sommige daarvan kunnen dan toch nog op-
genomen worden via de darmwand, andere 
dienen voor het onderhoud en herstel van die 
darmwand en nog andere zijn voedsel voor 
de bacteriën en micro-organismen zelf.
Misschien herinnert u zich nog iets van de 
serie over MCT-olie en ketonen? Daar schre-
ven we reeds dat darmbacteriën bij het ver-
werken van die vezels onder andere korte 
keten vetzuren (SCT-oliën) produceren die in 
normale voeding niet voorkomen. Deze vet-
zuren (acetaat, propionaat, en boterzuur of 
butyraat) zijn voedsel en herstelmiddel voor 
de darmwand en voorkomen afwijkingen in 

Biergistpoeder, zoals wij duivenliefhebbers 
het kennen, is veel meer dan een bron van 
proteïnen en B-vitamines. Door de aan-
wezigheid van mannan-oligosacchariden 
(MOS) en bèta-glucanen in de celwand van 
de gistcellen is het ook een rijke bron van 
prebiotica.
Uit onderzoek blijkt dat MOS in staat is om 
ongunstige bacteriën zoals E. coli te binden 
en onschadelijk te maken. Het onderzoek 
werd gevoerd op kippen, varkens, kalkoenen 
en kalveren. Uit dezelfde onderzoeken blijkt 
voorts dat MOS geïsoleerd uit de buitenste 
celwand van biergistcellen een groeipromotor 
is en dit vooral omdat de darmen gezonder 
zijn en de voedselopname dus beter is.

Beeld van gistend mout in een vergistingscontainer.
Biergist is eigenlijk een afvalproduct bij het brouwproces. De gist zorgt ervoor dat de suikers in 
de mout omgezet worden in alcohol en CO2. Er zijn ontelbare gistfamilies die alle andere suikers 
verkiezen, meer of minder alcohol produceren en vooral andere aroma’s meegeven aan het 
brouwsel. Tijdens het gistingsproces vermenigvuldigen de gistcellen zich dat het een lieve lust is 
zodat er op het einde van het gistingsproces een ruim overschot is aan gist.

Jaarlijks gaat meer dan 600.000 ton biergist naar de veehouderij als eiwitbron en als goedkope 
bron van pro- en prebiotica voor runderen en varkens. Veehouders weten bovendien zeer goed 
dat de prebiotica in biergist de gezondheid en de groei van hun dieren ten goede komt.

Bij de aankoop van biergist voor duiven is het 
goed om u ervan te vergewissen dat de bier-
gist “levend” is. Bij o.a. de biergist van DHP 
Cultura wordt dit expliciet vermeld op de 
verpakking. Biergist die bij het drogen verhit 
is, wordt hierdoor inactief en is dus “dood”. 
Hoe u dat zelf kan testen, leest u in het 
artikel.
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Kampioenen kiezen 
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Pieter Veenstra

deze darmwand (zoals lekkende darm en 
erger nog een aanzet tot darmkanker). Ze re-
gelen ook de zuurtegraad in de darm.
Enkele van die darmbacteriën produceren 
ook vitamine K.
En nog eens voor alle duidelijkheid: prebiotica 
bevatten zelf geen micro-organismen! Het zijn 
in hoofdzaak voor mens en dier onverteerba-
re vezels die de activiteit en het welzijn van 
gunstige bacteriën en gisten in de darm 
bevorderen en op die manier de gezond-
heid van de gastheer ten goede komen.

Bekende prebiotica
De meest voorkomende prebiotica zijn:
*  inuline (in o.a. zoete aardappel, schorseneer, 

aardpeer, chicoreiwortels, prei, banaan)
*  FOS - fructo-oligosachariden (in cichorei, 

look, ui, biet, rogge, de vergeten groente 
yacon...)

*  GOS - galacto-oligosachariden (peulvruch-
ten en noten, voedingsvezels uit lactose)

*  XOS - xylo-oligosachariden
*  MOS - mannan-oligosachariden  

(uit de celwand van gistcellen)
*  SOS - soja-oligosachariden
*  lignanen (in lijnzaad, maanzaad, bessen)
*  cellulose (polysachariden in de celwanden 

van planten)
*  bèta-glucanen (in tarwe, haver, gerst,  

paddenstoelen en ook gistcelwanden)
*  pectine (in sommige fruitsoorten; zorgt voor 

de verdikking van confituur)

*  zetmeel (aardappel, arrowroot, zoete 
aardappel)

MOS
Hebt u - zoals wellicht nog andere lezers - 
deze opsomming maar gauwgauw gelezen 
of zelfs helemaal overgeslagen? Dan heeft u 
de clou van het hele verhaal eigenlijk gemist. 
Kijk dus maar even terug en in het bijzonder 
naar MOS. Uiteraard is dit niet het mos dat u 
liever niet in uw keurig getrimd grasveld ziet 
opduiken.
De “OS” in FOS, MOS GOS enz. staat voor 
oligosacharide waarin u weeral het Griekse 
saccharon (suiker) herkent. Het zijn inderdaad 
een soort samengestelde suikers (koolhydra-
ten), maar dan van een onverteerbare soort 
die dus ook geen calorieën leveren. “Oligo-” 
betekent weinig (als tegengesteld aan “poly-
”, veel) omdat deze trage suikers uit slechts 
enkele monosachariden bestaan. Dit terzijde.
Maar dus terug naar MOS dat gewonnen 
wordt uit de celwand van gist. Dat maakt dat 
bier- en andere gist niet enkel probiotica zijn 
maar ook prebiotica leveren. En ook daar is 
een naam voor bedacht: symbiotica die én 
pre- én probiotica bevatten... En daar hoort 
dus (levende) biergist en bakkersgist bij. 
MOS zou in die zin verschillen van de meeste 
andere prebiotica dat het minder dient om de 
goede bacteriën te voeden dan wel om de 
ongunstige bacteriën op te ruimen.
In de paardenwereld zijn ze wel vaker een 
voetje voor bij het verstrekken van gezonde 
supplementen en daar wordt biergist al volop 
aangeprezen en aangeboden als darmonder-
steuner en niet enkel als leverancier van B-vi-
taminen en aminozuren. Google maar eens 
“Healthy Gut Supporter” of “ Bo Yea Sacc 
Ultra” of “Horse Master Brewers Yeast” of 
“Horseflex biergist”, als u daar meer over wil 
weten.

Kinderschoenen
Het onderzoek naar de mogelijke gunstige 
werking van de prebiotica staat nog in de 
kinderschoenen en er is nog maar weinig van 
zijn werking echt ten gronde wetenschappe-
lijk bewezen via onderzoeken en studies.
Toch zijn de claims en dus ook de onder-
zoekspistes voor een gunstige werking van 
prebiotica niet min:
*  verbeteren van de spijsvertering en de al-

gemene voedselopname (en in deze zin een 
groeibevorderende factor)

*  verminderen van verstopping (obstipatie)
*  voorkomen en genezen van diarree

*  regeling van de zuurtegraad in de darm, wat 
o.a. rotting (en kwalijke geuren) voorkomt

*  herstellen van de darmflora na gebruik van 
antibiotica of na een infectie

*  ondersteunen, normaliseren en versterken 
van het immuunsysteem wat dan gunstig is 
ter voorkoming van bv. allergieën, ontste-
kingen, schimmelinfecties enz.

*  opruimen van ziekteverwekkers
*  helpen bij het afvoeren van diverse toxines 

(gifstoffen) zoals sporen van pesticiden en an-
dere chemicaliën in het water en de voeding 

*  een sneller verzadigingsgevoel dankzij het 
volume aan onverteerbare vezels; en omdat 
deze vezels geen opneembare suikers/ca-
lorieën aanleveren kunnen ze bijdragen tot 
het onder controle houden van obesitas en 
insulineresistentie (diabetes).

Supplementen
Ik zal hier geen mening uitspreken over het 
nut van pro- en/of prebiotica als supplement 
voor reisduiven. Er is trouwens nogal wat on-
enigheid onder specialisten over het belang 
van het microbioom (darmflora) bij duiven en 
bijgevolg ook over het nut van het verstrekken 
van probiotica en prebiotica.
Het nadeel van probiotica is alvast dat er 

amper een deel van de ingenomen gunstige 
bacteriën het maag-darmkanaal overleeft en 
de kolonies van micro-organismen in de darm 
bereikt. En heel waarschijnlijk worden die 
probiotica dan ook weer snel uitgescheiden 
omdat ze lichaamsvreemd zijn. In de praktijk 
moet je ze dus “blijven geven”. Ik ken in elk 
geval genoeg kampioenen die fan zijn van het 
regelmatig verstrekken van probiotica... ook 
al moet het steeds opnieuw en opnieuw en 
opnieuw...
En wat de prebiotica betreft, kunnen we er 
vrijwel zeker van uitgaan dat onze duiven 
via de granen en peulvruchten genoeg ruwe 
vezel opnemen. Maar met wat u nu weet over 
biergist, ligt er zeker een nieuwe piste open 
om op eenvoudige manier een alternatieve 
aanvulling prebiotica te verstrekken in de 
vorm van MOS en bèta-glucanen. Uw dui-
ven en hun microbioom kunnen er maar wel 
bij varen.

Michel Bommerez

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

Prebiotica die je als supplement koopt zijn 
heel vaak geïsoleerd uit de buitenste celwand 
van biergist.

De beste prebiotica voor jezelf bekom je natuurlijk door een gevarieerde en voldoende vezelrijke 
voeding. De kans dat onze duiven te weinig vezels krijgen is vrijwel nihil. Maar een goede afwis-
seling in prebiotische vezels is wel een pluspunt, en daar kan biergist dus toe bijdragen.
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Infrarood hokverwarming
altijd dezelfde warmte!

Dag voor inkorven verwarming hoger zetten en 
uw duiven presteren gegarandeerd beter!

Jozef Verstraeten  
Levensgenieter en duivenman

Leefdaal – Voor zij die het niet weten of niet kennen, 
Leefdaal is een fusiegemeente van Bertem, gesitu-
eerd ten zuidwesten van Leuven. Jos Deno was er 
de bekendste duivenmelker en in de bekende feest-
zaal “Pallekeshof” heeft ooit de Gouden Duif-viering 
plaatsgehad. Maar ook in deze gemeente slonk het 
duivenliefhebbersbestand, op heden zijn ze nog met 
3 melkers. 
Het stond in de sterren geschreven dat Jozef Ver-
straeten duivenliefhebber zou worden. In 1958 was 
hij de rechterhand van vader Louis in Moorsel. Alle 
familiefeesten die plaatsgrepen waren in functie van 
het duivenspel, gezien de 4 nonkels van Jozef allen 
met duiven speelden. In 1980 is hij dan zelfstandig 
met duiven begonnen in Leefdaal.
De kleine en grote snelheid genoten en genieten nog 
steeds zijn voorkeur. Nochtans zijn de duiven, die 
thans het bestand uitmaken, allen van KHF liefheb-
bers, wijlen Van Parijs Overijse - Mommaerts Kor-
tenberg - Letellier Roger Leefdaal -Van Campenhout 
Everberg en wijlen Jef Verdict Tervuren.

Bestand, spel en verzorging
12 Koppels kwekers, 20 weduwnaars en 60 jonge dui-
ven worden er gehuisvest op tal van compartimenten. 
Toen Jozef gevraagd werd naar het waarom er zo veel 
bakken leeg stonden moest hij niet lang nadenken, 
overbevolking was de grootste fout die hij ooit maakte. 
Dit leed tot vele verliezen en vandaar weinig duiven 
op verschillende hokken.
Bij hem geen duivinnenspel maar zoals van oudsher 
het klassieke weduwschap. De weduwduivinnen 
worden getoond voor het vertrek. Tijdens de week 
zitten deze opgesloten in bakjes en een uur voor de 
inkorving laat hij ze uitvliegen en na het nemen van 
een bad mogen ze dan de weduwnaars opzoeken. 
Ambiance verzekerd. Spaart ook een hoop werk en 
hoe eenvoudiger het systeem, hoe minder belastend 
voor de melker. Op 76 jarige leeftijd zijn er plezanter 
dingen dan “te sleuren met de keven”. De jonge dui-
ven zitten op de schuifdeur, deze worden niet verduis-
terd, omdat het spel met de oude duiven op de eerste 
plaats komt en de jonge duiven liever gespaard dan 
uitgewrongen worden.
Door dierenarts Cornet uit Berg worden de duiven 
éénmalig ingeënt tegen paramyxo. Voor de start van 
het seizoen kuurt men tegen tricho en coccidiose. 
Jonge duiven worden niet geënt tegen de pokken. 

Bij eventuele pokken blijven ze thuis tot verdroging 
een feit is. 9 Jaar was hij voorzitter en aanpakker in 
de maatschappij te Leefdaal en hoeveel melkers hij 
terug huiswaarts stuurde met hun duiven met pokken 
wil je niet weten. 
Waar Jef ook een hekel aan heeft is het overdreven 
gedoe rond de verschillende soorten duivenvoeder. Er 
zijn binnenkort geen dagen genoeg om ze allemaal 
te voederen. Bij hem krijgen de duiven tijdens de 
kweekperiode, kweek in de eetbakken, tijdens de rui, 
de ruimengeling en tijdens het spel de sportmenge-
ling van Versele Laga Tradioneel. Lookolie en biergist 
gaan gedurende 2 dagen rijkelijk op het eten en de 
gele druppels worden 2dagen voor de inkorving in het 
water geserveerd.
Uitwisselingen gebeuren soms met de vrienden en van 
goed spelende liefhebbers worden er bons gekocht.

Opleren en start seizoen
De weduwnaars worden gesplitst in 2 groepen, deze 
voor Momignies en deze voor Soissons of Nanteuil. 
Voor het opleren moet het minimum 10 graden zijn 
en de dorpswijsheid “als je naar het bos kijkt en het 
oogt groen mag je starten”, wordt in Leefdaal nog 
steeds gevolgd. 
2 keer 5 km (Huldenberg) en 2 x 25 km (Waver) 
moeten volstaan voor de weduwnaars, met de jonge 
duiven wordt iets meer gereden, maar nooit verder 
dan Waver.

Samenspel
De ligging van Leefdaal laat niet veel mogelijkheden 
open voor het duivenspel. Na het stopzetten van de 
samenwerking met Woluwe Center werd er gekozen 
voor het samenspel met Nethen-Waver. Door deze 
Waals Brabantse lossing spelen ligging en massa 
hier wel een grotere rol en de selectie gebeurt dan 
maar wat strenger. 
Jozef Verstraeten is nog een melker die heel veel 
duivenboeken heeft gelezen. Via de boeken van Rene 
Genette - Piet de Weerd - André Christiaens - Victor 
Vansalen - Roger Quick vormde hij zich een beeld 
van wat hij belangrijk vond tot het succesvol beoefe-
nen van zijn hobby. Zo is de vleugeltheorie hem niet 
vreemd en in de selectie komt dit aan bod samen met 
de afstamming, de zachtheid van de pluimen en het 
behaalde prijzenaantal. Het mes ligt steeds dichtbij, 
meer zuurstof voor de andere i.p.v. nog een kanske en 

nog een excuuske, nee weg ermee klinkt de kordate 
Jef. Wil je blijven meespelen aan de kop is strengheid 
de enige te volgen weg.

Enkele uitslagen 2020
13/6 Momignies 
134 o : 1, 7, 8, 9, 21 (5/6) 
178 jl : 1, 3 (2/2)
218 jo. :  1- 2, 6, 8, 22, 24, 25, 26 - 32 - 50... (20/27)
20/6 Laon
261 jo. : 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 26, 46, 63... (14/26)
27/6 Momignies : 
48 o : 1- -2- 3, 4, 15 (5/6)
48 jl : 1, 14 (2/2)

Kampioenschappen 
“Snelle Duif” Overijse 2020

1e Kampioen Kleine snelheid oude
2e Kampioen Kleine Snelheid Jaarse 
2e Kampioen Grote Snelheid oude
4e Kampioen Grote Snelheid jaarse
1e Asduif, 2e Asduif en 3e Asduif oude Kleine Snelheid
1e Asduif en 3e Asduif jaarse Kleine snelheid
3e Asduif Jaarse Grote Snelheid 
Zijn beste duif in 2020 was de 18-2121302, deze vloog 
uit Momignies volgende prijzen : 13-2-6-1-2-3-1-5  
(8 op 8).

R&W
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Vervolg van blz. 1

“In een recenter verleden hebben we met 
Robert Van Eycken uit deelgemeente Erps-
Kwerps ook een specialist op de fond gekend.
Jammer genoeg slinkt het aantal nog spelen-
de melkers zienderogen. Ik denk dat er in Kor-
tenberg zelf nog een 6-tal melkers wonen.”
Vader Roger (81) en zoon Robby (51) spe-
len onder de naam Roger Berckmans. Roger 
heeft altijd gewerkt als elektricien-mecanicien 
en zoon Robby werkt bij de MIVB als admi-
nistratief verantwoordelijke metro. Robby is 
al van zijn 10 jaar bezig met de duiven en 
heeft zijn hobby altijd met zijn vader beoe-
fend. Vrouw Simone is helemaal opgegroeid 
in de duiven via haar vader Louis Lauwens 
die destijds ook al “soigneur” was bij Pierre 
Colette, de stichter van de Brabantse Unie.
Roger en Robby speelden een knap seizoen 
2020 met als bekroning 1e Provinciaal Kam-
pioen Grote Halve Fond Oude, 1e Provinci-
aal Kampioen Grote Halve Fond jaarse en 1e 
Prov. Asduif Fond Oude. 
“Het spijtige van de ganse coronaperiode 
is uiteraard het gebrek aan sociaal contact 
met andere melkers. Vroeger kwam er tijdens 
de week al eens gemakkelijk een bevriende 
melker langs om over de duiven te praten en 
ook in het lokaal wordt het contact tot een 
minimum beperkt, dus de gezellige babbel 
met de bevriende melkers valt weg en dat 
is vooral jammer. Wat het duivenspel betreft, 
hebben we vorig jaar gelukkig de duiven tijdig 
kunnen opleren, zodat ze klaar waren voor 
de wedstrijden en uiteindelijk hebben ze nog 
een mooi programma kunnen afwerken. Wat 
wel een spijtige zaak is, is het feit dat er geen 
enkele kampioenenviering kan doorgaan. 
We zijn nu bijvoorbeeld algemeen kampioen 
grote halve fond in de Brabantse Unie gewor-
den dit jaar, maar vermits er geen viering is in 
feestzaal “De Waerboom” zoals de voorgaan-
de jaren, verdwijnt deze prestatie een beetje 
in de vergetelheid en dat is jammer.
Sinds afgelopen jaar zijn we echter verplicht 
om in sector 1 te spelen in Kortenberg waar-
door Kortenberg helemaal op de zuidgrens 
van sector 1 ligt en grenzend aan sector 2 
en dus is het nagenoeg onmogelijk gewor-
den om tegen de massa van Pajot in nog 

een vroege duif in onze streek te spelen en 
dit zowel op snelheid als op de kleine halve 
fond. Dit is jammer genoeg een grote frus-
tratie voor onze streek in die zin dat sector 1 
maar liefst 40 km breed is en dan nog eens 
interprovinciaal lost met Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen waardoor je eigenlijk een secto-
renlossing krijgt van 60 km breed. Dit terwijl 
de sectoren 2 en 3 in Vlaams-Brabant elk 20 
km breed zijn, begrijpe wie kan ? De noord-
grens van sector 1 kan bovendien vrolijk in 
Oost-Vlaanderen gaan inkorven, terwijl wij 
zelfs onze duiven niet mogen inkorven voor 
een opleervlucht in een lokaal van een nabu-
rige gemeente omdat dit lokaal in sector 2 ligt 
en dit met grote verliezen afgelopen seizoen 
tot gevolg. Hopelijk wordt er voor deze absur-
de situatie dringend een oplossing gevonden 
door de PE Vlaams Brabant.
Voor snelheid en kleine halve fond spelen we 
in lokaal Woluwe. Er is ook geen alternatief 
en voor de grote halve fond en fond spelen 
we in het lokaal van Cureghem Centre in 
Anderlecht”.

Louis Lauwens
“Roger is in de duivensport gerold via zijn 
schoonvader Louis Lauwens uit Kortenberg. 
De familie Lauwens heeft trouwens een rijke 
geschiedenis van sterk spelende duivenmel-
kers. Louis was sinds 1952 echter vaste hok-
verzorger bij Pierre Colette, een grote meneer 
destijds op de fondvluchten en stichter van 
de Brabantse Unie. Vermits Louis thuis ook 
nog zijn duiven had zitten maar constant op 
zijn werk bij Pierre Colette moest zijn, heeft 
schoonzoon Roger zich in Kortenberg met de 
duiven bezig beginnen houden en zo is hij 
er eigenlijk ingerold. Na de dood van Pierre 
Colette is Louis thuis sterk beginnen spe-
len en werd hij de man van Angoulème. Een 
criterium van 4 Angoulème-wedstrijden per 
jaar waarin hij steeds hoge ogen gooide met 
sterk spel en zijn “Angoulème” werd er dan 
ook Brabantse asduif net voor de topper van 
Jef De Ridder. Terwijl opa Louis zich voor-
al op de grote halve fond en fond concen-
treerde, is Roger met zoon Robby thuis ook 
beginnen spelen, weliswaar op de populaire 
vitessevluchten.
Roger is in 1964 gestart voor eigen rekening 

nadat hij de microbe van schoonvader Louis 
Lauwens had gekregen. Zoon Robby is van 
jongs af aan gepassioneerd geweest door 
duiven en won op 10-jarige leeftijd al de titel 
van “sportman van Groot Kortenberg”, een 
speciale titel uitgedeeld in 1980 omdat dit het 
“jaar van het kind” was en omdat hij kampi-
oen was met de jonge duiven en ook met de 
voetbal kampioen was geworden. 
In het begin was het onbegonnen werk om 
wekelijks op te boksen tegen buurman Frans 
Igo op de vitesse, maar we zagen wel hoe 
het moest gedaan worden. Sinds de jaren 
80 werd er elk jaar wel een kampioenstitel 
gewonnen op Quiévrain of Noyon en met de 
inbreng van het ras van Gaby De Coninck uit 
Kortenberg hadden we eind jaren 90 van de 
beste Quiévrain-duiven uit de streek. Met het 
steeds kleiner aantal duiven op de snelheid 
zijn we dan in 2008 voorzichtig overgescha-
keld naar de halve fond. Hiervoor hebben we 
wel andere duiven moeten gaan halen om 
succes te hebben, maar na een tweede pro-
vinciaal op Minden in de beginperiode kwam 
er een provinciale overwinning op Argenton 
en nadien een op Blois. Toen is de trein ei-
genlijk goed vertrokken en werd onze kolonie 
beter en beter. Kers op de taart was natuurlijk 
de titel van Nationaal Kampioen kleine halve 
fond jonge duiven in 2013. In de kampioen-
schappen Brabantse Unie hebben we de 
laatste jaren ook al meermaals het podium 
gehaald maar afgelopen seizoen zijn we alge-
meen kampioen Brabantse Unie grote halve 

fond geworden en in de kampioenschappen 
Vlaams Brabant eindigen we zowel met de 
oude als de jaarse duiven op de eerste plaats 
in de categorie grote halve fond met een 1e 
asduif oude fond er boven op.
Oude en jaarse duiven vliegen bij ons op tra-
ditioneel weduwschap. De duivinnen die wor-
den gespeeld, zitten gekoppeld bij een vlie-
gende weduwnaar en die gaan binnen op het 
hok van de weduwnaars bij thuiskomst van 
een wedstrijd. In de week trainen en zitten ze 
op een apart hok. Enkele duivinnen worden 
in augustus ook nog bij de jonge duiven ge-
plaatst om daar op nest nog enkele vluchten 
te spelen als het seizoen met de weduwnaars 
voorbij is.
Jonge duiven worden bij ons niet op de schuif-
deur gespeeld, maar alles blijft samen en dus 
spelen we de nationale vluchten op nest. Ons 
hok is niet echt geschikt om op de schuifdeur 
te spelen, dus het nestspel is een beetje uit 
noodzaak. Aangezien onze jonge duiven het 
niet onaardig doen, houden we het bij dit sys-
teem. Nadeel is wel dat er best extra wordt 
gereden ter voorbereiding van de nationale 
vluchten met de jongen. Een voordeel van 
nestspel is volgens mij wel dat ze rustig zijn 
om ingekorfd te worden en niet onnodig veel 
energie verspillen met het jagen en nervositeit 
op het hok zoals je met de schuifdeur speelt”.

Rudy Wellemans
“De oude basis wordt gevormd door onze 
twee superkwekers van Rudi Wellemans, 

ROGER 
BERCKMANS

De hokken in Kortenberg.

B18-2101635 “DE PAJOT”
1e Sermaises Pajot 2250 d.
1e Soissons 814 d.
1e Etampes 398 d.
1e Chevrainvilliers 742 d.
2e Chevrainvilliers Pajot 3986 d.
2e Chevrainvilliers 713 d.

B15-2031107 “DEN BRIVE”
1e Prov. Asduif fond oude KBDB 2020

1e Nat. Zone Brive 1603 d.
9e Nat. Zone Limoges 2504 d.
2e Chevrainvilliers 109 d.
4e Chevrainvilliers 107 d.
4e Soissons 242 d.
6e Souppes 509 d.

V : GB16-26314
Premier Stud UK
Vader van 4 verschillende 1e prijswinnaars

G.V. : DV 07274-11-568 “Zoon Black Power”
Hardy Krüger
Uit DV 1245/00 “Black Power” x DV-2079/09

G.M. : DV 07274-520/11
“Dochter Rambo”
Topduif Hardy Krueger
Uit DV 660/06 “Rambo” x DV 283/10

{
M : B14-2245100
Moeder van 4 verschillende 1e prijswinnaars

G.V. : B13-6233949
Kris Cleirbaut
Uit B08-750 “Blue Armando” (1e Interprov. Blois 
3600 d., 56e Nat. Argenton 21.092 d.) x B08-923 
“Snow Line”

G.M. : B11-2023249
Dochter van topkoppel Frans Van Hal
Uit B07-451 (ras Op De Beeck-Baetens) 
x B07-082

{

V : B13-2049138
7e Souppes 242 d.
35e Prov. Bourges 1393 d.
15e Prov. Vierzon 776 d.

G.V. : B10-2071844
Zoon top kweekkoppel Van Hal Frans, Kortenberg
Uit B07-451 (ras Op de Beeck-Baetens) x B07-082

G.M. : 11-2156373
Dennis Veugelers (als ei)
Uit 10-061 “Zoon Superman” 
x 10-026 (kleindochter 1e Nat. Munchen 2004)

{
M : B11-2156352

G.V. : B05-2282444
Ras Gommaire Verbruggen x Roger Florizoone
Uit B04-472 “Den Bonte Barcelona” (35e Nat. 
Barcelona 13.021 d. en 75e Nat. Beziers 5420 d.) 
x B01-252

G.M. : B10-5110128 “Kleindochter Armstrong”
Verreckt-Ariën
Uit B03-918 “Zoon Stamkoppel” (uit “Dikke Lowet” 
x “Lang Lowet”) x B04-173 “Dochter Armstrong”

{
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Chateauroux  251  oude :  1, 4, 13, 28... (8/10)
Chateauroux  590  jaarse :  2, 12, 39, 40... (11/14)
Sermaises  239  oude :  1, 2, 3, 9, 16 - 19... (7/12)
Argenton  163  oude :  1, 5, 6, 7, 12... (8/10)
Argenton  333  jaarse :  2, 4, 7, 11, 12, 17, 18... (11/12)
Issoudun  105  oude :  2, 3, 4, 8... (6/7)
Issoudun  180  jaarse :  2, 3 (3/5)
Sermaises  278  oude :  3, 5, 6, 8... (5/8)
Guéret  148  jaarse :  1, 3, 5, 8, 12, 13... (10/11)
Bourges  123  jaarse :  3, 4, 9, 12, 14... (7/7)

1e Prov. kampioen oude grote halve fond Vlaams-Brabant
1e Prov. kampioen jaarse grote halve fond Vlaams-Brabant

1e Prov. asduif fond oude duiven Vlaams-Brabant
3e Prov. asduif fond jaarlingen Vlaams-Brabant

3e Prov. asduif halve fond jaarlingen Vlaams-Brabant
2e kampioen oude halve fond Brabantse Unie
1e kampioen jaarse halve fond Brabantse Unie

1e Algemeen Kampioen halve fond Brabantse Unie
Winnaar Oscar halve fond Brabantse Unie

10 beste uitslagen 2020 Kampioenschappen 2020

Asse en een uitstekende kweker van Ver-
reckt-Ariën, Tessenderlo. Ook het soort van 
Frans Van Hal, Kortenberg heeft ons al vele 
goede duiven opgeleverd. Er werden duiven 
bijgehaald van Kris Cleirbaut Bonheiden/
Putte, Dennis Veugelers, Nieuwstadt (Nl), 
Jimmy Van Kerkhoven, Denderhoutem en 
Premier Stud (UK).
Bij Rudi Wellemans uit Asse werd in 2010 een 
koppel eieren gehaald en de ene heeft al een 
nationale asduif opgeleverd, terwijl de andere 
broer grootvader is geworden van zowel de 
1e Nationaal Tulle bij Patrick Lenaerts, Rum-
men als ook van de 2e nationaal Bourges bij 
Francis Verdeyen, Steenokkerzeel.
Van Kris Cleirbaut heb ik eveneens twee fan-
tastische kweekduivinnen. De ene is soort 
Gaston Van de Wouwer en heeft 3x “De 
Kaasboer” in haar pedigree. Zij is moeder van 
vier verschillende 1e-prijswinnaars op het hok 
en de andere duivin is soort Eric Limbourg 
(“Bolleken Watten”). Zij is eveneens moeder 
van 4 verschillende eerste prijswinnaars. Via 
Premier Stud hebben we een schitterende 
kweekdoffer waar ook al verschillende eer-
ste prijswinnaars uitgekomen zijn, o.a. onze 
“Pajot”. Deze kweker is soort van Hardy 
Krüger (Duitsland) uit zijn bekende “Black 
Power”- lijn.
Onze provinciale asduif fond komt uit soort 
van Dennis Veugelers (NL) x Frans Van Hal, 
Kortenberg langs vaderskant en Verreckt-Ari-
en langs moederskant. Met Francis Verdeyen, 
Steenokkerzeel hebben we al een paar keer 
aan samenkweek gedaan”.

Klassiek weduwschap
“Er wordt het klassiek weduwschap gespeeld 
met 30 weduwnaars die een eerste keer begin 
december gekoppeld worden. Een tweede 
koppeling vindt plaats in maart en meestal 
zijn ze dan aan het broeden bij hun eerste 
vlucht en als ze thuiskomen zijn de nestjes 
weg en begint het weduwschap begin april. 
De weduwnaars doen dus aan winterkweek.
Met corona zijn we iets later beginnen op 
te leren. Eerst lossen we ze 2 x 10 km, 2 x 
25 km en nadien zijn ze mee gegaan naar 
Quiévrain. Ik denk dat ze afgelopen jaar wel 
3 x Quiévrain hebben gevlogen vooraleer er 
in Frankrijk kon gelost worden, maar nadien 
ging het in versneld tempo naar de kleine en 
grote halve fond.
De weduwnaars trainen 2 x per dag zo’n 45 
minuten tot een uur. De weduwnaars mogen 
een kwartiertje samenkomen met hun duivin 
voor de inkorving.
Wij verdelen de ploeg steeds over de kleine 
halve fondvluchten en de grote halve fond-
vluchten en gaan met enkele duiven door 
naar de kleinere fondvluchten zoals Brive, Li-
moges, Tulle. Na aankomst van een wedstrijd 
blijven de duiven enkele uren samen. De oude 
duiven worden nooit bijgelicht”.

Asduif “Den Brive”
“Den Brive” B15/2101107 is een geschelp-
te doffer die in het verleden al 1e nationaal 
Zone won op Brive en 9e Nationaal Zone op 
Limoges !
 “Den Brive” is een eerder grote duif maar 
evenwichtig in de hand en goed gesloten. 
Hij is uitstekend gespierd met een sterke rug 
en het is eerder een tamme duif. Het is een 
goede binnenloper en heeft zijn schabje he-
lemaal in de bovenste rij en daar is hij wel 
meester van. Hij werd op het klassiek we-
duwschap gespeeld. Hij werd 1e provinciale 
asduif fond oude met 37e Limoges 1011 d, 
62e Souillac 625 d, 18e Brive 459 d.  
Vader B13/2049138 was zelf een uitstekende 
vlieger en is nu een uitstekende kweker uit 
doffer van Frans Van Hal, Kortenberg met een 
duivin van Dennis Veugelers, Nieuwstadt. 
Moeder B11/2156352 is soort Gommaar Ver-
bruggen x Verreckt-Ariën (lijn “Armstrong”)

Totaal weduwschap
“Met 12 koppels wordt er totaal weduwschap 
gespeeld. Begin december komen doffers en 
duivinnen samen en er worden jongen groot 
getrokken. In maart komen ze nog eens 
samen om te leggen en bakvaster te worden 
op het hok van de weduwnaars waar ze van 
de wedstrijd binnenkomen. De vliegduivinnen 
trainen 1 x per dag ’s avonds een half uur. Bij 
de inkorving komen doffers en duivinnen een 
kwartier samen. Doffers en duivinnen worden 
meestal gespeeld op de halve fond vluchten, 
het programma Brabantse Unie/Nationale ka-

lender. Na aankomst van een wedstrijd blijven 
de partners meestal een paar uur samen.
De duivinnen worden niet opgesloten, maar zit-
ten in speciale bakken die onderling paren voor-
komen. Toch hadden we afgelopen seizoen wel 
last van 1 koppel dat constant paarde”.

Jonge duiven
“Er worden jaarlijks 80 jonge duiven gefokt 
die aan 23 à 24 dagen gespeend worden. Er 
wordt verduisterd vanaf eind maart tot half 
juni (de langste dag) van 17.30 u tot 8 u. Bij-
lichten wordt er voorlopig niet gedaan.
De jongen worden opgeleerd in korte etappes 
van 5 km, 2 x 10 km, 2 x 25 km en gaan dan in 
principe mee naar Quiévrain. Maar vermits ze 
interprovinciaal lossen durven we ze ook di-
rect naar Noyon meegeven maar in dat geval 
rijden we eerst zelf nog eens tot 50 km. Dan 
gaan ze zo door naar de kleine halve fond 
tot de nationale vluchten op grote halve fond 
eraan komen. Doorgaans worden ze 1 à 2 x 
per week tussendoor in Ittre gelost.
De jonge duiven trainen in principe 2 x per 
dag ’s morgens na de weduwnaars en ook 
eens in de namiddag. De jonge duiven wor-
den niet op de schuifdeur gespeeld en kun-
nen een nestje bouwen. Om de motivatie op 
te krikken wanneer de nationale vluchten 
eraan komen worden wegkruipbakjes en 
kartonnen dozen op het hok gebracht. De 
jonge duiven worden verdeeld over de kleine 
en grote halve fond (programma Brabantse 
Unie en Nationale vluchten)”.

Matador systeem 
“Wij volgen het Matador systeem, een beet-
je afhankelijk van de zwaarte van de vlucht 
en de weersomstandigheden voor het ko-
mend weekend (zuidwest t.o.v. noordoost). 
Bij thuiskomst op zaterdag wordt er genoeg 
gevoederd (Turbo Energy) om de reserves 
terug aan te vullen. Vanaf zondag voederen 
we twee dagen lichte kost (Premium Start) 
en bij licht weer ook nog op dinsdag. Anders 
wordt er op dinsdag en woensdag “Premium 
Athletic” gevoederd en op donderdag “Turbo 
Energy”. Voor een snelheidsvlucht geven we 
nooit “Turbo Energy” maar nog “Premium 
Athletic” op donderdag en vrijdag. De duiven 
worden tweemaal per dag gevoederd. Bij het 
binnenlopen na de training krijgen de duiven 
nooit snoep.
Ik geloof niet in de systemen die alle voeder-
fabrikanten ons willen opleggen waarbij je bij 
wijze van spreken elke dag iets in de drinkpot 
moet doen en ook nog een ander product op 
het eten. Ik denk dat het belangrijk is dat de 
vliegduiven voldoende en met goesting eten 
in aanloop naar een halve fondvlucht en dan 
zijn bijproducten op de voeding niet bevor-
derlijk in mijn ogen. Ze eten duidelijk minder 
als er poeder of olie op de granen hangt. Wel 
geven we op donderdag en soms ook op vrij-
dag Belgasol (Belgica-de Weerd) in het water. 
Ook bij thuiskomst van de vlucht krijgen ze 
Belgasol in het drinken. Grit staat altijd be-
schikbaar op het hok en er wordt geregeld 
“Royal Tea” (Red Animals) gegeven. Hier 
maken ze mooie mest mee en het lijkt me 
ook bevorderlijk voor de conditie.”

Blinde kuren vermijden
“De duiven worden bij ons ingeënt tegen 
paramyxo (in combinatie met herpes) bij de 
dierenarts en nadien enten we nog enkel in 
tegen pokken (borsteltje). Verder sturen we 
af en toe mest op om te onderzoeken en er 
wordt er behandeld wanneer er iets niet goed 
zit en dit op aanraden van de dierenarts.
Voor het seizoen zetten we de duiven vrij van 
tricho en tijdens het seizoen wordt er elke vier 
weken nog eens behandeld met afwisselend 
“Flagyl” en “Spartrix” of soms ook “Tricho 
Plus” via het drinkwater. Tegen luchtwegin-
fecties wordt er enkel behandeld wanneer de 
conditie niet goed zit en op aanraden van de 
dierenarts. Blind kuren wordt zoveel moge-
lijk vermeden. Een ontsmettende oogdruppel 
wordt geregeld gegeven bij thuiskomst.
Van adeno hebben we meestal minder last 
dan de meeste collega’s. Als we toch adeno 
op het hok hebben, is het eerder een milde 
vorm die snel kan opgelost worden door 
schaars te voederen en dan geven we een 
product van Vincent Schroeder in het water.
Er wordt niet ingeënt tegen paratyfus. Wel 
geven we de duiven een behandeling met 
“Cosumix plus”. Tegen one eye cold wordt 
er behandeld met Virgan.

Boomse pannen
“Wij spelen op ongeveer 12 meter vlieghok-
ken. Zowel bij de weduwnaars als bij de jonge 
duiven ligt er een plankenvloer en wordt er 
tweemaal daags gereinigd. Er liggen roosters 
op het hok van de vliegduivinnen. 
We hebben een oud hok uit de jaren ’70 met 
Boomse pannen en hebben een verluchtings-
strook van ongeveer 30 cm breed. 
Alleen bij de jonge duiven staat er een volière 
voor de hokken. Hierin vertoeven ze graag en 
we hebben ervoor gezorgd dat hier zo weinig 
mogelijk wind aankan door ze toe te maken 
aan de zijkanten. De jonge duiven zitten graag 
buiten en je merkt dat ze gezonder zitten en 
ook op het hok is er hierdoor veel minder 
poetswerk. 
Hygiëne is zeker belangrijk. Er wordt 2 x per 
dag gepoetst en ook de drinkpot wordt da-
gelijks schoongemaakt. Na het seizoen wor-
den de hokken altijd leeggemaakt, grondig 
gekuist en ontsmet met Virkon S”.

Bij volle maan
“De kwekers worden meestal het laatste 
weekend van november gekoppeld en liefst 
met volle maan. Dat is zo’n oud gezegde uit 
de tijd van grootvader Louis, maar dat blijft bij 
ons van toepassing.
Nieuwe kwekers moeten binnen de twee jaar 
toch al iets goed hebben gegeven, anders 
gaan ze er onverbiddelijk uit. We hebben so-
wieso al niet zo veel plaats, dus we moeten 
streng zijn en alleen zo kan je iedere keer een 
stap vooruit zetten. Veel melkers maken vol-
gens mij de fout om dure duiven te kopen 
die niets goed geven en dan elk jaar opnieuw 
kansen krijgen door ze te herkoppelen zonder 
verbetering evenwel. Zo verlies je tijd en boet 
je in aan kwaliteit op de hokken.
Op zich zijn we heel tevreden met ons kweek-
hok en behoeden we ons om hier veel nieuw 
bloed in te brengen. Voor het kweekhok zijn 
er dit jaar nog 3 duivinnen bijgehaald bij Den-
nis Veugelers, Nieuwstadt (NL) en daar beper-
ken we ons bij. 
Verder wordt er elk jaar wel eens een bon ge-
kocht van een goed spelende melker, maar 
deze moeten zich eerst al vliegduif bewijzen 
vooraleer ze op het kweekhok terechtkomen. 
Hier moet je uiteraard altijd wat geluk mee 
hebben, maar onze beste jaarling van afgelo-

pen seizoen was wel een duif uit een gekochte 
bon van Dirk Cloetens, Rotselaar. Nauwe in-
teelt hebben we nog nooit gedaan, maar neef 
en nicht gebeurt wel. De beste en bewezen 
koppels waar we al verschillende goede dui-
ven hebben uit gekweekt, worden altijd sa-
mengehouden. Met de andere koppels wordt 
er jaarlijks wel eens geruild van partner”.

Een goed kweekkoppel
Een prima kweekkoppel is GB16/26314 x 
B14/2245100 en zij werden reeds de ouders 
van 4 verschillende 1e prijswinnaars :
*B17/2019457 met 1e Sermaises 136 d, 1e 
Chateauroux 430 d, 7e Nanteuil 643 d, 6e 
Vierzon 606 d, 5e Chevrainvilliers 317 d.  
*B17/2019458 met 1e Nanteuil 643 d, 6e Nan-
teuil 457 d. (helaas ten prooi gevallen aan de 
roofvogel)
*B18/2101682 met 2e Nanteuil 155 d, 1e 
Soissons 402 d en snelste duif van de ganse 
lossing Vl.Brabant sector 2, 10e Chevrainvil-
liers 742 d.    
 *B18/2101635 : met 1e Soissons 814 d, 1e 
Etampes 398 d, 1e Chevrainvilliers 742 d, 1e 
Sermaises 2250 d, 2e Chevrainvilliers 3986 d. 

Zitjes beperkt
“De plaatsen op het vlieghok zijn beperkt, dus 
kopprijzen en prijzen per tiental zijn belang-
rijk. Op zich wordt er eerder gekozen om een 
jonge duif van een bewezen kweekkoppel een 
kans te geven als jaarling of oude, ongeacht 
het feit of deze al dan niet goede resultaten 
heeft behaald als jonge duif. Bij een jong van 
de 3e of 4e ronde is dat meestal toch heel 
beperkt, maar hier hebben we ook al goede 
duiven uit gehad. 
Voor ons zijn volgende kenmerken belangrijk : 
sterke rug, liefst een oog dat naar voren kijkt 
(haviksoog) en niet knippert, niet te groot en 
niet te klein, een smal keelspleetje vinden we 
belangrijk en bij voorkeur smalle pennen en 
zacht van pluim. 
Naar pedigrees wordt hier weinig gekeken, 
het zijn de resultaten in de korf die tellen. We 
durven wel van onze eigen bewezen kwekers 
duiven doorhouden die als jonge duif nog niet 
veel hebben laten zien, puur op basis van hun 
afstamming, maar dat is dan omdat we onze 
eigen kwekers door en door kennen.”

Hugo

Zoals reeds in een voorgaande mededeling 
aangekondigd, ontvingen wij de telefonische 
goedkeuring om, mits strikte toepassing van 
het door de KBDB opgestelde vademecum, 
leer- en wedvluchten in te richten.
Op 26/03/2021 mochten wij ook schriftelijke 
bevestiging ontvangen van het Kabinet van 
Minister David Clarinval en waarvan hierna, 
de vrije vertaling van de inhoud ervan, wordt 
opgenomen:

Goeiedag,
Hierbij bevestig ik u dat Minister David Cla-
rinval, uw inkorvingsprocedure, in het kader 
van de organisatie van duivenwedstrijden, 
heeft goedgekeurd.
Deze inkorvingen moeten uitgevoerd wor-
den in strikte overeenstemming met de sa-
nitaire voorzorgsmaatregelen en -voorwaar-
den uiteengezet in het Koninklijk Besluit ter 
voorkoming van covid-19, dat beschikbaar 
is op de algemene informatiesite met be-
trekking tot COVID-19 (www. Info-corona-
virus.be).
Dit koninklijk besluit legt de basisregels vast 
die moeten worden nageleefd in zake bui-
tenbijeenkomsten en “social distancing”, re-
gels waarmee in uw vademecum rekening 
wordt gehouden.
Emmanuel WART
Verantwoordelijk van de Cel Landbouw en 
Veiligheid van de Voedselketen Koninkrijk 
België
Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
KMO’s en Landbouw, Institutionele Her-
vormingen, en Democratische Vernieuwing

Nog meer goed nieuws bereikte ons van-

uit de Franse fe-
deratie en meer 
bepaald dat vanaf 
01/04/2021 even-
eens leer- en wed-
vluchten mogen 
worden ingericht 
vanop Frans 
grondgebied.
Dit betekent dat vanaf deze datum de ini-
tieel voorziene vluchtprogramma’s 2021 
kunnen worden afgewerkt en elke provincie, 
elke vereniging, iedere duivenliefhebber,… 
gelijktijdig en op een gelijke basis aan het 
sportseizoen 2021 kunnen beginnen.
Wij wensen iedereen een veilig, sportief en 
succesvol vluchtseizoen 2021.
De nationale voorzitter, Pascal Bodengien

De voorzitter van het NSC, Denis Sapin

Mededeling van de KBDB 
Covid-19

The choice of Champions
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Volgens hem kun je alleen succesvol zijn in 
de sport als je meer dan 100% inzet toont. 
Volgens Brian ziet zijn vader het echt, iets 
wat hijzelf nog beter moet en wil leren. Ook 
de levenspartner van zijn vader Chantal 
Vredeveld, idd de dochter van Harm Vre-
develd, is volop betrokken. Zij houdt zich 
vooral bezig met het africhten van de duiven 
en springt bij waar nodig. Brian is in de och-
tend altijd op de hokken te vinden. Hij houdt 
zich dan bezig met het schoonmaken van 
de hokken en het mede verzorgen van o.a. 
de kwekers. In de middag is hij volop actief 
voor zijn bedrijf International Pigeon Photos. 
Met prachtige duivenfoto’s van hoge kwa-
liteit heeft hij in relatief korte tijd een zeer 
goed lopend bedrijf uit de grond gestampt. 

Superstar van het Jaar Snelheid
Het winnen van de deze prestigieuze titel 
heeft Brian bewerkstelligd door tweemaal 
vanuit de lossingsplaats Quievrain een to-
puitslag te maken. Op 18 juli won hij tegen 
2681 duiven de prijzen 6, 9 en 10 en op 12 
september tegen 4062 duiven de prijzen 15, 
16 en 25. Daarnaast werd hij 1e opvolger 
Gouden Duif door op de dagfondvlucht Fay 
aux Loges zijn eerste tweegetekende dui-
ven de plaatsen 26 en 117 te zien winnen 
tegen 9.218 d. 
Op de twee vitessevluchten werden de pun-
ten behaald door twee keer dezelfde drie 
duivinnen. Deze drie duivinnen zijn op de 
korte vluchten telkens de eerste drie gete-
kende duiven van Brian en worden speciaal 
op die vluchten gespeeld. Mooi om erbij te 
vermelden is, dat Brian op de Quievrain van 
18 juli slechts drie duiven ingekorfd had. 
De andere duiven speelde hij die dag op 
de dagfond, het spel wat misschien nog 
wel meer zijn voorkeur heeft. Omdat ook 
de duiven van Marcel zeer vlot thuiskwa-
men, drong het pas bij Brian door dat hij 
zijn drie duiven knalvroeg thuis had, toen 
hij de aankomsten via Benzing Live eens 
goed bekeek.
Zo was het de schitterende krasduivin Lou 

Lou, 18-1632739, die de plaatsen 6 en 16 
voor haar rekening nam. In haar stamboom 
louter topduiven. Ten eerste is het een bé-
tje een inteelt naar de Super Breeder en de 
oude 43 lijn van Marcel. De lijn van de Super 
Breeder via Peter van Osch is nog steeds 
van ongelofelijke waarde op de kweekhok-
ken in Eefde. Ook zien we in haar het beste 
van Leo Heremans en Dirk Van den Bulck 
met de lijnen Olympiade 03 en Goede Rode 
x Olympic Rosita. Deze Lou Lou is werke-
lijk een racefenomeen. Zij won reeds vele 
top 10 noteringen in groter verband op de 
snelheidsvluchten. Zij heeft dit van geen 
vreemde, want haar moeder Kiki was zelf 
1e Asduif Snelheid en Midfond. 
Als tweede Jolene, 18-1632737. Met de 
plekken 9 en 25 leverde zij eveneens een 
belangrijke bijdrage. Ook zij heeft haar spo-
ren reeds meer dan verdiend en was o.a. al 
2e asduif natoer en 3e beste jaarling van het 
samenspel in 2019 en 3e asduif midfond van 
het samenspel in 2020. Haar vader is Skittel 
een topkweker en rechtstreekse zoon van 
de wereldberoemde Kittel x New Golden 
Lady van Dirk Van den Bulck. Haar moeder 
is Megan, zelf een topvliegster met 4 eer-
ste prijzen waaronder een 1e Feluy 8043 d. 
en 10e nationale asduif 2014. Ook op de 
kweek heeft ze haar kwaliteit bewezen. Zij 
stamt uit het beste van Leo Heremans. 
De derde topduivin van Brian is Esprit, 19-
1417045. Deze prachtige blauw witpen dui-
vin droeg haar steentje bij met de plaats-
ten 10 en 15 en is een kruising duiven van 
Stefaan Lambrechts x Dirk Van den Bulck. 
Topduiven als Blauwe Gert, Van Loock Hen 
en Broer Goede Rode x Golden Leo 40000 
sieren hier de stamboom. Haar vader Domi-
nator is o.a. vader van 2e Soissons 16.915 
duiven en 3e Chalons au Champagne 
20.605 d. en ook Esprit heeft tijdens haar 
korte carrière laten zien echt een sprintwon-
der te zijn. Want naast de mooie prijzen op 
Quievrain won ze ook al een 2e Morlincourt 
van 4288 d. 

Stamopbouw
Hierboven is al wel helder geworden dat er 

op de kweekhokken in Eefde topmateriaal 
huist. Het oude basismateriaal van vader 
Marcel wordt nog steeds in ere gehouden. 
Zoals eerder vermeld het beste Janssen-
bloed via Bertie Camphuis maar zeker ook 
Peter van Osch uit Zutphen, met de 43 en 
de Super Breeder als absolute topkwekers. 
Om met name de lijn van de Super Breeder 
vast te houden worden er ieder jaar wat in-
teeltkoppels naar deze doffer samengesteld 
en de beste en mooiste jonge hiervan gaan 
dan weer naar het kweekhok. Deze lijn is 
aangevuld met het beste van Gerard Koop-
man en sinds een aantal jaren het beste van 
Stefaan Lambrechts en Dirk Van den  Bulck. 
Er zijn weinig hokken te vinden waar zoveel 
duiven zitten uit de toppers van deze lief-
hebbers. Dit alles wordt met elkaar gekruist 
en getest op de vluchten. Alleen het aller-
beste is goed genoeg.

Systeem en verzorging
Brian speelt op eigen naam met een goede 
twintig oude duiven en een veertigtal jonge. 
De duiven zitten gewoon tussen die van zijn 
vader en bij het koppelen wordt er niet ge-
keken naar van wie welke duif is. De oude 
duiven worden gespeeld op dubbelwe-
duwschap, behalve tijdens de natoervluch-
ten. Dan worden ze op nest gespeeld. De 
doffers verblijven op hok 1 en 2 waarin in 
ieder hok 20 broedbakken zitten. De dui-

vinnen zitten in hok 3 waarin een goede 40 
plaatsen aanwezig zijn. De duivinnen zitten 
in principe los op het hok, maar er is wel 
de mogelijkheid ze op te sluiten wanneer 
ze aanparen. De duiven zitten in principe 
altijd in het hok, maar bij zeer mooi weer 
worden de ramen wel opengezet voor extra 
zuurstof.
Zoals gezegd is het in huize Sangers een en 
al duif wat de klok slaat. In het seizoen zijn 
ze de hele dag met de duiven bezig. Na het 
grootbrengen van de jonge duiven, waar-
bij er alleen jonge worden gekweekt uit de 
overjarige bewezen vliegers en de kwekers 
uiteraard, worden ze voor het seizoen goed 
voorbereid. Afhankelijk van het weer gaan 
ze tweemaal daags los voor een intensieve 
training. Ook worden ze een aantal malen 
gelapt. Als het seizoen gaande is gaan de 
duiven in principe iedere week de mand in. 
Zondag is voor de duiven een rust- en her-
steldag. Op maandag start de training en 
voorbereiding op de komende vlucht weer. 
Ook in het seizoen rijden ze 1 of 2 keer per 
week naar bijvoorbeeld Oss, 70 kilometer. 
Of dit noodzakelijk is, weten ze niet, maar 
het geeft ze een goed gevoel. Door de week 
komen ze dan niet bij elkaar. Ook voor de 
vitessevluchten wordt er niet getoond. On-
danks dat ze op de vitesse zeer goed pres-
teren, denken ze op de vluchten boven de 
250 km nog meer kans hebben om top te 

BRIAN SANGERS

De hokken in Eefde.

NL18-1632737 “JOLENE”
2e Asduif Natoer samenspel 2019
3e Asduif jaarse samenspel 2019
3e Asduif midfond samenspel 2020

3e Morlincourt 4288 d.
4e Tienen 885 d.
5e Quievrain 1296 d.
7e Quievrain 4624 d.
9e Nanteuil 9034 d.
9e Soissons 1224 d.

NL18-1632739 “LOU LOU”
2e Bierges 7193 d.
6e Quievrain 2681 d.
9e Morlincourt 689 d.
10e Niergnies 1301 d.
11e Sezanne 2238 d.
13e Morlincourt 2050 d.
18e Niergnies 6400 d.

V : B15-4264387 “Skittel”
Dirk Van den Bulck/Flanders Collection

G.V. : B13-6139803 “Kittel”
Dirk Van den Bulck
1e Nat. Asduif snelheid jong KBDB 2013
1e Quievrain 2089 d., 1e Quievrain 1792 d.,
2e Quievrain 2023 d., 3e Quievrain 2443 d.
Uit B08-996 “Goede Rode” 
x B12-038 “Olympic Rosita”

G.M. : B11-6269997 “New Golden Lady”
Dirk Van Den Bulck
1e Quievrain 1080 d., 2e Quievrain 1612 d.,
6e Quievrain 765 d.
Uit B10-018 “Dubbele As” x B07-871 “Golden 
Lady Heremans” (Leo Heremans uit “New Rossi” 
x “Eenoogske”)

{

M : NL12-1233983 “Megan”
1e Asduif snelheid samenspel
10e Nat. Asduif snelheid WHZB-TBOTB 2014
1e Feluy 8043 d., 1e Meaux 926 d.
1e St. Quentin 194 d.
Moeder van o.a. 1e Asse-Zellik 1189 d.

G.V. : NL07-1367949 “Zoon Bak 9”
Broer van vader 1e Nat. S3 Mantes la Jolie 12.955 d.
Grootvader 1e NPO Morlincourt
Uit B06-500 “Broer Hestia” (Heremans-Ceusters) x 
NL06-577 (grootmoeder 1e NPO Blois 2998 d., ras 
Heremans-Ceusters)

G.M. : NL08-1096259 “Dream Lady”
Uit NL04-890 “The Old Men” (Gebr. Janssen) x 
NL07-947 “Moeder Dream Lady” (kleindochter 
“Rossi” x “Spinneke” Leo Heremans)

{

V : NL16-1259625 “92.5”
10e Asduif halve fond samenspel 2018
Won 42 prijzen van 160-675 km.

G.V. : NL14-1660858 “Max”
3e NPO Chalons 10.386 d. (1-928)
Uit NL11-416 “Sky Blue” (Heremans x Van Osch) x 
NL11-382 “Inbred Olympiad 03” (Leo Heremans)

G.M. : NL13-1863219 “Surprise”
Moeder “Katinka”, 1e Chimay 5033 d. / snelste 
10.239 d.
Uit NL02-560 “Time Gun” x NL03-999 “The Red 
Inbred” (inteelt “Super Breeder”)

{
M : NL16-1259635 “Kiki”
1e Asduif Snelheid Samenspel
1e Asduif halve fond Samenspel
Zus “Kathy”, 1e Chalons-Champagne 3282 d. 
(snelste 5940 d.)

G.V. : NL08-1172426 “Old Gold”
Vader “Goldfever” (1e Soissons 16.915 d.) en 
“Kathy” (1e Chalons-Champagne 3282 d. / snelste 
5940 d.)
Uit NL97-048 “Broer Super Breeder” x NL07-586 
“Halfzus Asduif 43”

G.M. : B15-4264261 “Gold Dust”
Super kweekster
Dirk Van den Bulck/Flanders Collection
Zus “Kittel”, 1e Nat. Asduif Snelheid jonge KBDB
Uit B08-996 “Goede Rode” x B12-038 “Olympic 
Rosita”

{
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presteren en voor die vluchten motiveren ze 
hun duiven wel door ze te tonen. 
Marcel en Brian geloven heilig in goede voe-
ding, maar zeker ook in het gebruik van voe-
dingssupplementen. Qua voer maken ze ge-
bruik van de Galaxylijn van de firma Beyers. 
Superdieet, vlieg en vetrijk spelen hierin een 
belangrijke rol. Ze kijken goed naar het weer 
en de wind en Marcel bepaalt dan de te vol-
gen strategie. Ook maken ze ruim gebruik 
van voedingssupplementen. Marcel is hier 
altijd zeer mee bezig geweest en heeft in 
de laatste jaren zijn eigen lijn opgezet San-
gers Pro. Dit systeem gaat uit van herstel, 
opbouw en middelen om te pieken. Logi-
scherwijs maken ze zelf gebruik van deze 
producten, waarbij de electro en quick reco-
very de basis vormen voor het herstel en er 
ook flink gebruik wordt gemaakt van Boos-
ter Pink voor de vitesse en Booster Blauw 
voor de midfond en eendaagse vluchten. 
Zoals Brian zegt, staat hij dagelijks met Pa 
te kijken in de kast wat ze die dag eventueel 
extra aan de duiven geven. Dit zijn dus louter 
supplementen en geen medicijnen. Door de 
jaren heen ziet Marcel zelf wel wanneer een 
duif iets mankeert en weet hij vaak hoe te 
handelen op dit gebied, maar toch zijn de 
heren van mening dat je dit zoveel mogelijk 
aan de experts over moet laten en grijpen ze 
in wanneer nodig.
De heren zijn van mening dat een goede duif 
uiteraard wezenlijk is om te komen tot goede 
prestaties, maar dat een zeer goede verzor-
ging de duif in staat stelt ook te laten zien dat 
deze meer kwaliteit heeft dan een andere. 
Hoe meer je ermee bezig bent, des meer kun 
je uit de duiven halen. Natuurlijk lukt dit niet 
iedere week, maar een tegenslag motiveert 

ze juist om er nog meer voor te doen.

Ambitie
Duivensport in huize Sangers is echt een 
teamprestatie. Ze zijn heel goed op elkaar 
ingespeeld, waarbij Marcel de lijnen uitzet. 
Willen winnen is hier het devies. En dit geldt 
zeker ook voor Brian. In het gesprek met 
hem werd me al vrij snel duidelijk dat hij 
echt bezeten is van de duivensport. Dat 
mag je toch wel stellen als je iedere week 
uitkijkt naar de komende vlucht en de nacht 
voor de lossing zeer slecht slaapt, vroeg 
wakker bent en in gedachten alleen maar 
bezig bent met de duiven. In het winter-
seizoen is bijna al zijn aandacht gericht 
op de duivenfotografie. In het seizoen op 
het bedrijf, maar wellicht nog wel meer op 
de verzorging van de duiven. Duivensport 
vergt dus zeer veel tijd. Toch zal hij deze 
kostbare tijd nog beter moeten gaan ver-
delen, want samen met zijn vriendin krijgen 
ze hun eerste kindje en wordt hij ongetwij-
feld een zeer trotse vader. Naast het blij-
ven presteren op de daagse vluchten heeft 
Brian ook de ambitie topprestaties neer te 
gaan zetten op de zwaardere fondvluchten. 
Dit moet de komende jaren gestalte krijgen. 
Hiervoor heeft hij duiven aangeschaft uit het 
allerbeste van Gerard Schalkwijk. Gezien de 
tomeloze inzet en passie voor de duivens-
port, ben ik er haast zeker van dat ook dit 
gaat lukken. 
Het winnen van de Superstar van het Jaar 
Snelheid en het worden van 1e Opvolger 
Gouden Duif vindt Brian geweldig. Hier is 
hij echt trots op en terecht. Een nog grotere 
trots is echter op komst met de kleine.

Rodger

Twee weken geleden kon u een artikel lezen 
van mijn hand over de jonge YouTuber Lan-
der Lormans. In dit artikel doe ik een oproep 
om jonge, maar ook oudere, beginnende 
spelers een handje te helpen. We kunnen 
wel collectief lopen klagen dat onze sport 
er wat deelnemers betreft op achteruit bolt, 
maar beter is er iets aan te doen, klagen lost 
immers niets op.
Klagen kan wel eens deugd doen. Persoon-
lijk ben ik ook pas in rustmodus nadat ik me 
op de bank heb geïnstalleerd met mijn favo-
riete sloffen aan en heerlijk mijn beklag heb 
kunnen doen over dat rotweer, die andere 
idioten op de weg en de over heel het land 
verspreide wegenwerken waar meestal niet 
gewerkt wordt. Vrouwen vinden de sluiting 
van de kappers een ramp omdat ze hun haar 
niet kunnen laten sculpteren, mannen vinden 
de sluiting van de kappers een ramp omdat 
ze hun maandelijks klaagklankbord moeten 
missen.
Behalve dit opluchtend effect draagt klagen 
echter niet zoveel bij aan het oplossen van 
een probleem. Oplossingen worden door-
gaans aangebracht door creatievelingen, 
denkers die ook doeners zijn. Wanneer tra-
ditionele oplossingen niet werken dan kan 
out-of-the-box-denken een oplossing zijn. 
Bevallige dames die topless inkorven, duiven-
vluchten vanuit Plopsaland voor de jongste 
spelertjes of eventueel inkorven bij de kapper 
voor de dames, het kan allemaal maar helpen.

Alle nieuwe spelers zijn belangrijk, maar de 
jeugdige zijn de belangrijkste. Zij zijn jong, 
hebben hopelijk een lang leven voor de boeg 
en eens gebeten door de duivenmicrobe zijn 
ze levenslang besmet. In geen enkele andere 
sport ben je speler, trainer, manager en ter-
reinverzorger tegelijk, met uitzondering van 
Vincent Kompany die bij Anderlecht ook nog 
de catering en de fanshop verzorgt.
De duivensport kent heel veel charmes: met 
dieren in de weer zijn, verzorgen, kweken, 
wedstrijden spelen, tactiek bepalen, voer kie-
zen, medische begeleiding, uitslagen lezen, 
pedigrees uitpluizen, teveel om op te noe-
men. De coronacrisis heeft aangetoond dat 
een duivenmelker zich nooit moet vervelen 
op zijn kot.
Het duivenspel is een microbe die eens hij 
je in zijn macht heeft je niet meer loslaat. Nu 
hoor ik sommigen van u al denken, dat is niet 

waar, ik ben enkele jaren geleden gestopt met 
spelen om god weet welke reden. Wel, het 
feit dat u dit nu leest bewijst dat, ook al bent 
u gestopt, de duivenmicrobe duidelijk nog in 
uw lijf zit.

Natuurlijk maakt onbekend onbemind, je 
moet eerst iets kunnen proeven alvorens je 
weet of je het lekker vindt. Mongoolse jazz is 
misschien heel mooie muziek, zebratestikels 
kunnen heel lekker zijn op een pizza en koala-
werpen kan een geweldige sport zijn, ik ken 
geen van alle en weet het dus niet. Daarom 
is het belangrijk zoveel mogelijk mensen een 
inkijk te geven in onze sport.
Dure duiven hebben de interesse van de al-
gemene bevolking in de duivensport opge-
wekt. Dit is normaal; geld, macht en succes 
wekken nu eenmaal interesse. Mathieu rijdt 
rond met de gretigheid van een gevangene 
die na 20 jaar opsluiting in een bordeel wordt 
gedropt, en plots is heel Nederland wielergek. 
Dimitri, dancing Dimi, Van den Bergh danst 
zich succesvol een weg naar de top van de 
dartswereld en plots komt er darts op de Bel-
gische televisie. Een Belg wint de grote pot bij 
Euromillions en de week erop dienen er meer 
Belgen een formuliertje in bij de krantenboer.
Succes werkt aanstekelijk en wekt belang-
stelling. Het is belangrijk dat we in de dui-
venwereld deze “aandacht” van buitenaf 
aanwenden om onze sport terug bekendheid 
te geven en vooral in een positief daglicht te 
stellen. Een YouTubekanaal zoals dat van 
Lander is wat dit betreft een mooi initiatief, 
de KBDB op PlattelandsTV of duivenverhalen 
in de landelijke pers, allemaal mooi maar het 
kan altijd nog meer zijn.
We moeten zorgen dat mensen gefascineerd 
worden door de colombofilie en dat ze “be-
smet” geraken met de duivenmicrobe. Elk 
nadeel heb zijn voordeel en dankzij de hele 
coronaproblematiek zijn we allemaal exper-
ten geworden wat besmettingen betreft. We 
weten ondertussen allemaal hoe een virus, 
bacterie of microbe zijn werk doet.
Eén persoon geraakt besmet, ongewild be-
smet hij een vriend, die op zijn beurt zijn gezin 
ook aansteekt en voor je het weet is het halve 
dorp besmet. Een exponentiële curve is een 
geweldige term om mee uit te pakken op re-
cepties en bedrijfsfeestjes, het zal ook een 
betere indruk wekken bij je baas en collega’s 
dan ‘kijk ik kan een scheet in brand steken’!  

Duivenmicrobe

Besmettingsclustercoëfficiënt levert een 
massa punten op bij scrabble en niemand 
die tegenwoordig nog zal twijfelen of dit wel 
echt een bestaand woord is.

Wanneer je erin slaagt één persoon te overtui-
gen om te beginnen met de duivensport, dan 
lijkt dit misschien niet veel. Deze persoon kan 
op zijn beurt echter misschien twee anderen 
inspireren die samen dan weer vijf personen 
weten te overtuigen. Voor je het weet ben jij 
op die manier onrechtstreeks verantwoorde-
lijk voor tientallen nieuwe spelers.
Hoedt u echter voor negativisme, want ook 
dit werkt aanstekelijk. Het wielrennen heeft 
zoveel geleden onder dopingschandalen dat 
het nog minstens twee eeuwen zal duren voor 
er mensen te vinden zijn die willen geloven 
dat er nog een renner rondrijdt die niet aan 
het infuus hangt ’s avonds. Er is in het verle-
den zoveel corruptie geweest in het voetbal 
dat elke match, elke goal, ja zelfs elke pass 
tegenwoordig door sommigen als verdacht 
wordt beschouwd.
Ik zal hier iets opbiechten, ik ben geen sup-
porter van RSCA, een voetbalploeg uit het 
Brusselse, en enig leedvermaak is mij de 
laatste tijd dan ook niet vreemd. Wat ik ech-
ter bewonderenswaardig vind is de manier 
waarop Vince the Prince elke week weer voor 
de camera’s de positieveling blijft uithangen, 
soms tot op het randje van het belachelijke 
af. Vincent is echter zeer intelligent en weet 

heel goed waarom hij dit doet.
Achter de schermen zal Vincent zeker en vast 
wel hard zijn. Ongetwijfeld scheldt hij sommi-
ge spelers tijdens de rust al eens uit voor rotte 
vis of dreigt hij ermee hen te verhuren aan een 
derdeklasser uit Burkina Fasso. De woorden 
‘ons dameselftal heeft meer ballen aan hun lijf 
dan jullie’ zullen al wel eens gevallen zijn in 
de kleedkamer. Klagende spelers laat hij hun 
dure handtas opvreten, hij gooit de sleutels 
van hun veel te dure bolide in de glascontai-
ner en hij duwt hun iPhone ergens waar geen 
zonlicht schijnt. Naar de buitenwereld toe zal 
hij echter altijd positief blijven in het belang 
van het imago van zijn club en sport.

Daarom, klaag gerust aan de toog van het 
clublokaal, eens dit terug open is natuurlijk. 
Zaag tegen je vrouw, tegen je buurman en 
tegen je vrienden, maar overdrijf hier niet in 
want zo draag je een negatief beeld uit van 
onze sport. Problemen mogen absoluut aan 
de kaak gesteld worden, maar maak van hen 
geen hoofdzaak. Elke sport, elke hobby, elk 
beroep heeft zijn nadelen, maar focus daar 
niet op.
Een Eskimo die alle dagen klaagt dat het te 
koud is, een vegetariër die in een slachthuis 
werkt of een gynaecoloog die vindt dat hij 
een kutjob heeft, die mensen zijn niet geluk-
kig. Zeuren is niet stoer, kleuters en politici 
zeuren, en geef toe, u wil met geen van beide 
vergeleken worden.

Laat de buitenwereld zien hoe mooi onze 
sport kan zijn. Hoe je kan genieten van je 
duifjes, de eerste vluchten van de jongen in 
de grote wereld of de gestroomlijnde sierlijke 
vluchten van de ervaren rotten. Hoe zalig kan 
het zijn om met je eigen kroost de piepers 
te gaan bewonderen. Al die heerlijke uren  
ouwehoeren met de collega-melkers over 
iedereens gelijk. De grootse verwachtingen 
vooraf en de spanning tijdens het letten.
Vertel over de veelzijdigheid van de sport. Ga 
de nadelen en de verantwoordelijkheden niet 
uit de weg, maar spreek zeker over wat je er-
voor in de plaats krijgt en hoe aan alle proble-
men een mouw valt te passen. Maak buiten-
staanders duidelijk dat er in de duivensport 
elke week wel een Jasper Stuyven is die de 
groten de loef afsteekt. Laat de wereld zien 
dat duivensport één van de mooiste sporten 
is die er zijn. Doe er alles aan om mensen aan 
te steken, te besmetten en zo zwaar mogelijk 
te infecteren! Voor één keer mag het, lang 
leve de duivenmicrobe!

Mike

18/7 Quiévrain 2681 d.: 9, 6, 10 coëff. 0,93
12/9 Quiévrain 4062 d.: 25, 15, 16 1,38
2 vermeldingen

6/7 Fay-aux-Loges 9218 d.: 117, 26 coëff. 1,55
18/7 Quiévrain 2681 d.: 9, 6, 10 0,93
12/9 Quiévrain 4062 d.: 25, 15, 16 1,38

Zo werd hij Superstar van het Jaar Snelheid

Zo werd hij 1e Opvolger Gouden Duif (Nl.)

NL19-1417045 “ESPRIT”
1e Morlincourt 357 d.
2e Morlincourt 4288 d.
6e Budel 1175 d.
10e Quievrain 2681 d.
12e Bierges 1118 d.
13e Quievrain 1359 d.
16e Budel 4332 d.
16e Maastricht 1148 d.

V : B14-6116291 “Dominator”
Stefaan Lambrechts
Bewezen kweker en ook vader van o.a. 2e 
Soissons 16.915 d. (na hokgenoot), 3e (snelste) 
Chalons 20.605 d., 3e Maastricht 5846 d. etc.
Zoon stamkoppel en broer van “Vader Olympic 
Rosita” (Dirk Van den Bulck)

G.V. : B07-6337270 “Blauwe Gert”
Uit B04-039 “Jackpot” (Gert Heylen, 7x 1e) x B04-
310 “Goed Blauwke” (Karel Laenen, 5x 1e)

G.M. : B07-6336568 “Van Loock Duif”
Uit B00-111 (Van Loock) x B00-222 (Van Loock)

{
M : B15-4100248 “Sofie”
Dirk Van den Bulck/Flanders Collection
Ook moeder 7e Chimay10.239 d. (na hokgenoten) 
en grootmoeder 1e Roosendaal 4733 d., 4e NPO 
Pont St. Max 6733 d. etc.
Zus “Olympic Rosita” (olympiadeduif en moeder 
“Kittel”)

G.V. : B10-6291397 “Vader Olympic Pair”
Stefaan Lambrechts
Uit stamkoppel B07-270 “Blauwe Gert” x B07-568 
“Van Loock Duif”

G.M. : B10-6271300 “Moeder Olympic Pair”
Dirk Van de Bulck
Uit B08-992 “Broer Goede Rode” x B08-000 
“40.000 Duivin” (dochter “Blauwe Leo”, kleinzoon 
“Olympiade” Leo Heremans/Gust Jansen)

{
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De Ware Liefhebbers, Geetbets
27.3 Momignies 174 oude & jaarse : 1, 2 
Grauls Robin 1765.8835 m. 3, 4, 8 Schep-
mans Guy 5, 6, 7, 9 Claeskens-Joris 10, 11 
Vandeweyer Michel.
113 jaarse : 1, 2, 5 Schepmans Guy 1756.5865 
m. 3, 4 Claeskens-Joris 6, 7, 8, 9, 10, 11 Van-
deweyer Michel.

De Rode Leeuw, Diepenbeek
27.3 Mettet 126 oude : 1 Steegmans Ma-
rie-Louis 1884.2605 m. 2 Casto Rocco 3 
Panis Antoine 4, 5 Holsteens Jean-Pierre 6 
Iven Jos 7, 9 Cleeren Andre 8 Remans Marcel 
10 Wolfs Gebrs.
116 jaarse : 1, 4, 5 Iven Jos 1803.1685 m. 2 
Panis Ludo & Zoon 3 Panis Briers 6 Remans 
Marcel 
7 Wolfs Gebrs. 8, 10 Casto Rocco 9 Smets 
Kenji & Henri.
242 oude + jaarse : 1 Steegmans Marie-Louis 
1884.2605 m. 2 Casto Rocco 3 Panis Antoine 
4, 5 Holsteens Jean-Pierre 6, 10 Iven Jos 7, 9 
Cleeren Andre 8 Remans Marcel.

De Oostgrens
27.3 Momignies 228 oude : 1, 3, 10 Joris Wal-
ter-De Ridder N. 1686.1791 m. 2, 4, 7, 8 Bor-
mans Marc 5 Groeneveld Peter 6 Verstricht 
August & Anna 9 Janssens Victor-Pieter.
127 jaarse : 1, 3, 5, 6, 7 Bormans Marc 
1685.5227 m. 2 Groeneveld Peter 4 Koge-
ka-Weyns David 8 Slegers Alfons 9 Linten 
Arthur 10 Lievens Freddy.

Samenspel Mijnstreek
27.3 Mettet 314 oude : 1, 7, 8 Wed. Nijs 
Pierre & Theo 1888.4664 m. 2 Steegmans 
Marie-Louis 3 Casto Rocco 4 Creyns Michel 
5 Panis Antoine 6 Cardinaels Jimmy 9, 10 
Wojciechowski Jan.
251 jaarse : 1, 6, 7, 8 Wed. Nijs Pierre & Theo 
1851.5970 m. 2 Wojciechowski Jan 3, 4, 5 
Thone Jos 9 Iven Jos 10 Thijs Jef.
565 oude + jaarse : 1, 7, 8,9, 13 Wed. Nijs Pierre 
& Theo 1888.4664 m. 2 Steegmans Marie-Louis 
3 Casto Rocco 4 Creyns Michel 5 Panis Antoine 
6 Cardinaels Jimmy 10, 11, 12 Wojciechowski 
Jan 14, 15 Holsteens Jean-Pierre.

Kanaalduif, Bilzen
27.3 Mettet 48 oude : 1 Steegen Hubert 
1861.5177 m. 2, 3 Dingemans F+J 4, 5 Stas 
Rudi.
32 jaarse : 1, 2, 4 Stas Rudi 1866.1672 m. 3, 
5 Martens Theo.
80 oude & jaarse : 1, 3, 6, 7, 10 Stas Rudi 
1866.1672 m. 2 Steegen Hubert 4, 5 Dinge-
mans F+J 8, 9 Jorissen Pierre.

Samenspel Mijn Stille Kempen
27.3 Mettet 
404 oude : 1, 7, 8, 11 Wed. Nijs Pierre & Theo 

1888.4664 m. 2 Steegmans Marie-Louis 3 
Casto Rocco 4 Creyns Michel 5 Panis Antoi-
ne 6 Cardinaels Jimmy 9, 10 Wojciechowski 
Jan 12, 13 Holsteens Jean-Pierre 14 Iven Jos 
15 Thone Jos.
306 jaarse : 1, 6, 7, 8 Wed. Nijs Pierre & Theo 
1851.5970 m. 2 Wojciechowski Jan 3, 4, 5, 
14, 15 Thone Jos 9 Iven Jos 10 Thijs Jef 11 
Boonen Piet 12 Panis Ludo & Zoon 13 Panis 
Briers.
738 oude + jaarse : 1, 7, 8, 9, 13 Wed. Nijs 
Pierre & Theo 1888.4664 m. 2 Steegmans 
Marie-Louis 3 Casto Rocco 4 Creyns Mi-
chel 5 Panis Antoine 6 Cardinaels Jimmy 10, 
11, 12 Wojciechowski Jan 14, 15 Holsteens 
Jean-Pierre.

De Veldkets, Wellen
27.3 Mettet 232 oude & jaarse : 1 Jordens 
Gilbert 1825.8343 m. 2, 3, 8, 9, 10, 11 Mebis 
Eric 4, 5 Voets & Ory 6 Meekers Luc 7 Jor-
dens Gilbert.
124 jaarse : 1, 3 Geeraerts Luc 1686.9458 
m. 2, 10 Hoebrechts Ivo 4, 8 Froyen Sandra 
& Sven 5, 6, 9 Schoels Rudi 7 Palmers Willy.

Sector Kolmont
27.3 Mettet 89 oude : 1, 2, 3 Jeurissen Rik 
1694.8185 m. 4, 5, 6 Noelmans Hellinx.
66 jaarse : 1, 2, 3 Jeurissen Rik 1694.8185 m. 
4, 5 Noelmans Hellinx.

Fruitstreek Kolmont
27.3 Mettet 442 oude & jaarse : 1, 8 Jordens 
Gilbert 1825.8343 m. 2, 3, 10, 12, 13, 14 
Mebis Eric 4, 5 Voets & Ory 6 Maes Benny 
7 Meekers Luc 9, 11 Coninx Bart 15 Schoels 
Rudi.
240 jaarse : 1, 6, 8 Jeurissen Rik 1694.8185 
m. 2, 5 Geeraerts Luc 3 Hoebrechts Ivo 4 
Claesen A + Koen 7 Froyen Sandra & Sven 
9, 10 Schoels Rudi.

Overrepen
27.3 Mettet 89 oude : 1, 2, 3, 9 Jeurissen Rik 
1694.8185 m. 4, 5, 6, 10 Noelmans Hellinx 7, 
8 Erkens Cristel.
66 jaarse : 1, 2, 3 Jeurissen Rik 1694.8185 m. 
4, 5 Noelmans Hellinx.

West-Limburg
27.3 Mettet 809 oude : 1, 3 Janssens Johny 
1786.2295 m. 2 Agten Robert 4 Hulshagen 
Jean 5 Van Samang Jo 6 Hamal Bjarni 7 Lip-
kens Benny 8 Polmans Ludo 9 Custers Alfons 
10 Jacobs Jean-Paul.
905 jaarse : 1, 2 Hollanders Rene 1813.2567 
m. 3 Kiggen Jos 4 Van Samang Jo 5 Pol-
mans Ludo 6 Lipkens Benny 7 Mathijs 
Pierre 8 Agten Robert 9 Jans Jozef 10 Van 
Hertem-Schuurmans.
1714 oude & jaarse : 1, 2 Hollanders Rene 
1813.2567 m. 3, 5 Janssens Johny 4 Agten 
Robert 6 Kiggen Jos 7 Hulshagen Jean 8, 10 
Van Samang Jo 9 Hamal Bjarni.

Onze Duif, Beringen
27.3 Mettet 49 oude : 1, 5 Lens Roger 
1644.7396 m. 2, 3 Haegdorens Rene 3 Hae-
gdorens Rene 4 Das Jos.
52 jaarse : 1, 2 Lens Roger 1663.3103 m. 3 
Haegdorens Rene 4 Claesen Florent 5 Cor-
thout Marcel.
101 oude & jaarse : 1, 2, 3 Lens Roger 
1663.3103 m. 4, 4 Haegdorens Rene.

Onze Duif-Tamme Duif, Beringen
27.3 Mettet 72 oude : 1 Gillard Hubert 
1729.9685 m. 2 Lens Roger 3, 5 Haegdorens 
Rene 4 Steurs Alois.
95 jaarse : 1, 3 Reymen Jean-Marie 1745.3692 
m. 2 Wynen Hans 4, 5 Lens Roger.
167 oude & jaarse : 1, 4 Reymen Jean-Marie 
1745.3692 m. 2 Gillard Hubert 3 Wynen Hans 
5 Lens Roger.

De Eendracht, Genk
27.3 Mettet 175 oude + jaarse : 1. Cardi-
naels Jimmy 2, 3, 4 Wojciechowski Jan 5. 

Thoné Jos.
105 oude : 1. Cardinaels Jimmy 2, 3 Woj-
ciechowski Jan 4, 5 Thoné Jos.
70 jaarse : 1. Wojciechowski Jan 2, 3, 4, 5 
Thoné Jos.

De Oude Tortelduif, Opwijk
28.3 Quievrain 116 oude : 1, 2, 3, 4 Hok 
Claessens 2033,0402 m. 5, 6, 7, 9 Heyvae-
rt-Vandyck 8. Heremans Jozef 10, 11, 12, 13 
De Bock David.
63 jaarse : 1, 2 Hok Claessens 2000, 3915 
m. 3, 4 Heyvaert-Vandyck 5, 6, 7, 8 De Bock 
David.

De Noordhoek
28.3 Quievrain 296 oude : 1, 9 Godrie Jac-
ques 2022.6755 m. 2 Geets Gino 3, 4, 8 
Brosens A & D 5, 10 Stoffels Marcel 6, 7 
Brosens-De Roover.
157 jaarse : 1 Stoffels Marcel 1979.3478 m. 
2, 4, 8 Brosens A & D 3, 6 Govaerts Harry 5 
Kinschots Marcel 7 Leemans Roy en Frank 
10 Dictus-Martens.

Rond Nete en Wimp
28.3 Quievrain 501 oude : 1, 15, 16 Helsen 
Alfons 1991.5021 m. 2 Verstrepen Maria 
3, 6, 8 Laureys Jos 4 Wuyts Alfons 5 Spruyt 
Tom 7 Truyts Emile 9 Verstrepen Alois & Tom 
10 Ermel Jos 11, 13 Selderslaghs-Soetewye 
12 Verstrepen Alois & Tom 14 Van der Steen 
Jos en Jan.

De Snelle Duif, Jabbeke
27.3 Le Touquet 154 oude + jaarse : 1. Bo-
gaert Eric 1460,2582 m. 2. Hessels Johan 3, 
7, 9, 9, 11, 11, 13 Deschacht-Denduyver 4, 
5, 6 Blomme Philip 8. Museeuw Eric
86 jaarse : 1, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Descha-
cht-Denduyver 1439,0999 m. 2. Blomme 
Philip 4. Museeuw Eric.

Grasheide-Schriek
28.3 Quievrain 91 oude : 1, 4, 9 Van 
Hoof-Vanwijngaerden 1961,2488 m. 2. Lens 
Jul 3, 6 Van Essche Stanny 5. Serneels Ann.

De Kempische Vlieger
28.3 Beersel 593 oude : 1, 2, 3, 5, 8, 13 
Vandeperre Clement 1927,6881 m. 4, 6, 7   
Wijnants Kris 9, 10 Luyckx Raf & Lars 11. 
Cools Alfons 12. Van Hoof Frans 14. Van 
Eynde-Anroch 15. Vansant Ludo.

KRS Quievrain
28.3 Quievrain 986 oude + jaarse : 1, 17 
Borghys Alex-Troch Jan 2074,1605 m. 2, 12 
Casier Tonny 3, 20 De Wit Jean 4, 6, 7, 14 
Van Campenhout E. 5. Horemans Norman 8, 

9 Goossens Marcel 10. Boey en Zonen 11. 
Aerts Jan 13. Cools Paul 15, 16, 18 Van Hei-
rstraten Frans + Tim 19. Van Calster Karel.
598 jaarse : 1, 6 Casier Tonny 2036,2585 
m. 2, 12 Horemans Norman 3, 18 Van Cam-
penhout E. 4, 9 Goossens Marcel 5. Boey 
en Zonen 7. Van Calster Karel 8. Van Cau-
wenbergh-Capiau 10, 13  Geerts Alfons 11. 
Van Opstal Walter 14. De Bondt Emiel 15. 
Verstrepen Paul.

Scheldeverbond
28.3 Quievrain 156 oude + jaarse : 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 11, 15 Callens Gebr. 2004,1979 m. 4, 
12, 13 Hellemans Jozef 8, 9, 16 Mehmedali 
Ali 10. Yusein Resmi.

De Snelvliegers, Zandbergen
28.3 Quievrain 156 oude + jaarse : 1, 4, 8, 10 
Renders Erik 1910,5167 m. 2. Impens Albert 
3, 5, 6 Heymans Danny 7. Potvin-Decoster 
9. Van den Herrewegen P.
69 jaarse : 1, 4 Van den Herrewegen P. 
1800,1068 m. 2, 11 Impens Albert 3. Pot-
vin-Decoster 5. Cieters Wout.

Borsbeek
28.3 Merchtem 166 oude : 1, 2, 3, 4, 5 Ver-
cammen Marc 1980,4646 m. 6, 12 Jacobs 
Jef 7. Franck Rudi 8, 9 Wuyts André 10, 11 
Bastiaens Jos.

Midden-Limburg
27.3 Mettet 196 oude : 1, 4 Vandael Fred-
dy 1823,5635 m. 2, 3, 6, 8, 10, 11 Hermans 
Ruben 5. Kindt Willy 7. Van Hulle Pieter 9. 
Verstraeten-Myny.
166 jaarse : 1. Hermans Ruben 1823,5759 m. 
2, 3 Vrancken Willy & Sandra 4, 5, 9 Vandael 
Freddy 6, 10 Kindt Willy 7. Engelen Ludo 8. 
Erna Ronny.
362 oude + jaarse : 1, 3, 7, 11 Hermans 

Wed. Nijs Pierre & Theo, As sterk uit de startblokken met 1, 7, 8, 9 tegen 565 oude en jaarse in 
Samenspel Mijnstreek uit Mettet.

Pol en Carine Roefs met de eerste zegebloemen tegen 619 oude uit Quievrain in Rondom Beerse. Gebr. V.D. Akkerveken subliem met 1 en 2 tegen 965 oude van Quievrain in Turnhout.

Borghys-Troch : 1e tegen 986 oude en jaarse 
uit Quievrain in KRS (2074,16 m/m!).

Gebr. Callens bombarderen met 1, 2, 3, 5, 6, 
7, etc. tegen 156 oude en jaarse uit Quievrain 
in Scheldeverbond.
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The choice of Championswww.versele-laga.com

Samenstelling
Zwarte maïs  .............................10%
Bordeaux maïs  ..........................4%
Rode maïs  .................................4%
Premium cribs maïs  ..................4%
Kleine cribs maïs   ......................4%
Getoaste sojabonen  ...............4%
Maple peas ...............................4%
Kleine groene erwten  ..............4%
Vitsen  .........................................2%
Katjang Idjoe  ............................2%
Witte duiventarwe  ...................8%
Witte dari  ...................................8%
Rode dari  ..................................8%
Cardy  .........................................8%
Duivengerst  ...............................8%
Paddy rijst  ..................................8%
Gepelde haver  .........................2%
Bruin lijnzaad ..............................2%
Juniorkorrel I.C.+  ........................6%

TERUG VAN  

WEGGEWEEST

20 kg

Junior
Volledige mengeling voor jonge duiven  

met zwarte maïs.

•  Gevarieerde jonge duivenmengeling 
met zwarte maïs verrijkt met  
een geëxtrudeerde juniorkorrel.

•  De zwarte maïs bevat veel anti- 
oxidanten (o.a. anthocyaan C3G) 
waardoor de duiven een betere  
immuniteit hebben.

Ruben 1823,5759 m. 2, 6, 8, 9 Vandael Fred-
dy 4, 5 Vrancken Willy & Sandra 10, 12 Kindt 
Willy 13. Van Hulle Pieter 14. Engelen Ludo.

Samenspel Oud-Turnhout e.o.
28.3 Quievrain 1309 oude : 1. Proost Leon 
2017,3882 m. 2, 3 V.D. Akkerveken Gebr. 4, 
16 V.D. Schraelen Roger 5. Van der Velde 
Frans 6. Van Gorp Frans 7, 11 Noyens Wim 
8. V.D. Akkerveken Jos 9. Verhestraeten 
Sylvain 10, 13 Ceulemans Patrick & Bram 
12. Geeraerts Leo 14. Voeten H. & Paul 15. 
Bartels Eddy 17, 19 Van Gorp Jos 18. Faes 
Gebr. 20. Van Massenhoven Kris.
856 jaarse : 1, 14 Proost Leon 2017,3882 
m. 2. Verhestraeten Sylvain 3. Ceulemans 
Patrick & Bram 4. Bartels Eddy 5. Faes Gebr. 
6. Van Gorp Jos 7, 10 Van Vugt Jeanne 8. 
Van Tillo Louis 9. Vloemans Henri 11. Van 
Mechelen Luc 12. Voeten H. & Paul 13. Ver-
cammen-Baelus 15, 16 Van Massenhoven 
Kris.

Samenspel De Kempen
28.3 Merchtem 252 oude : 1, 9, 12, 15 Mi-
chielsen-Raeymaekers 1989,1369 m. 2, 5, 
6, 8, 18 Janssen-Bleyens 3, 7 Ooms Karel 4. 
Storms Johan 10. Boenders Henri.

Rondom Beerse
28.3 Quievrain 619 oude : 1, 16, 17, 18 
Roefs Pol & Carine 1971,7607 m. 2, 19 Van 
Looy Ferdinand 3. Vrins Frans 4, 11 Hok 
Oorts 5. Bluekens Jan 6, 8, 9 Koyen Dirk 7. 
Van Goubergen René 10. Sas Willy 12, 14 
Nuyts Peter 13. Kokx Frans 15. De Schutter 
Guido.
405 jaarse : 1, 13, 14 Roefs Pol & Carine 
1971,7607 m. 2, 15 Van Looy Ferdinand 3. 
Vrins Frans 4. Bluekens Jan 5, 6, 7 Koyen 
Dirk 8. Sas Willy 9, 11 Nuyts Peter 10. Kokx 
Frans 12. De Schutter Guido.

Turnhout
28.3 Quievrain 965 oude : 1, 2 V.D. Akkerve-
ken Gebr. 2004,1306 m. 3. Van Gorp Frans 
4, 6 Noyens Wim 5. V.D. Akkerveken Jos 7, 
17 Voeten H. & Paul 8. Bartels Eddy 9, 10 
Van Gorp Jos 11. Van Echelpoel J. & D. 12, 
15 Van Vugt Jeanne 13. Van Tillo Louis 14. 
Vloemans Henri 16. Van Mechelen Luc 18. 
Heyns Joan 19. Maene Karlo 20. Broeckx 
Niels.
647 jaarse : 1. Bartels Eddy 1976,0519 m. 
2. Van Gorp Jos 3, 6 Van Vugt Jeanne 4. 
Van Tillo Louis 5, 11 Vloemans Henri 7. Van 
Mechelen Luc 8. Voeten H. & Paul 9. Bogdan 
Iancu 10. Van Echelpoel J. & D. 12. Van Loon 
Andre 13. Van Leent Louis 14. Geerts-Mor-
ren 15. Maene Larlo.

Tienverbond
28.3 Quievrain 1032 oude : 1. Van den 

Bulck Dirk 2057,1533 m. 2. Smits Tony 3. 

Hasendonckx Maurits 4. Stuyck François  5. 
Adriaenssen-Van Bouwel 6. Van Rooy Jos 7. 
Willems Jozef 8. Versmissen Jos 9, 12, 14, 
16, 19 Van Vugt-Donckers 10. Struyfs Marc 
11. Vosters Patrick 13, 15 Vosters Patrick 
17. Verhaert Leo 18. Adriaenssen Danny 20. 
Willems Jozef.

Verbroedering, Overpelt
27.3 Mettet 58 oude : 1. H. Vos-Boonen 
1723,1191 m. 2. Pappi Giancarlo 3, 4, 5 En-
gelen Luc.
46 jaarse : 1. Schellens Wim 1720,0590 m. 
2. Pappi Giancarlo 3. Verheyden Freddy 4. 
Luits Gilbert 5. Gebr. Van Och-Leppens.
104 oude + jaarse : 1. H. Vos-Boonen 
1723,1191 m. 2, 10 Schellens Wim 3, 7, 9 
Pappi Giancarlo 4, 5, 6 Engelen Luc 8. Luits 
Gilbert.

De Pijl, Kermt
27.3 Mettet 62 oude : 1, 2, 3, 5, 6, 7 Hermans 
Ruben 1816,5842 m. 4. Van Hulle Pieter.
70 jaarse : 1. Hermans Ruben 1823,5759 
m. 2, 3 Vrancken Willy & Sandra 4. Engelen 
Ludo 5. Erna Ronny.
132 oude + jaarse : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 Her-
mans Ruben 1823,5759 m. 3, 4 Vrancken 
Willy & Sandra 7. Van Hulle Pieter 8. Engelen 
Ludo.

Diamantverbond
28.3 Quievrain 521 oude : 1. De Cock Frans 
2061,4810 m. 2. Michiels Jordy 3, 10 Van 
Looy Louis 4. Lemmens René 5. Budts Alfons 
6. Feyaerts-Vertommen 7. Vercammen Louis 
8. Heylen Jos + Rist 9. Witvrouwen Leon.

Clement Vandeperre superieur met 1, 2, 3, 5, 8, etc. tegen 593 oude uit Beersel in de Kempische 
Vlieger.

Alfons Helsen wint 1e tegen 501 oude uit 
Quievrain in Nete en Wimp.

Dirk Van den Bulck primus tegen 1032 oude 
van Quievrain in Tienverbond.
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In 2021 voor 36.500 € aan prijzen

Vluchtprogramma 2021
29.05 Bourges: oude, jaarlingen 
05.06 Chateauroux: oude, jaarlingen 
19.06 Argenton: oude, jaarlingen 
10.07 Issoudun: oude, jaarlingen 
31.07 Bourges: oude, jonge
14.08 Argenton: jonge
28.08 La Souterraine: jonge
Alle nationale vluchten
Prijzen op alle 12 vluchten.
Ereprijs: smartphone
Diploma, bloemen voor mevrouw en gratis etentje voor 
2 personen.
Vervolgens komen de 20 eerstgetekende duiven in 
aanmerking en vanaf prijs 21 de 10 laatste eerstge-
tekende duiven en dat op iedere vlucht van Fondclub 
Antwerpen. (**)

1. Friteuse dubbel, 2. Kist wijn Jacobs Wijnen of aan-
koopbons, 3. Deli Fryer, 4. Steengril + Raclette, 5. 
Fruitpers, 6. Elektrisch deken 2 p., 7. Broodrooster, 8. 
Fondue-stel, 9. Koffiezetter timer, 10. 40 chipringen 
Bricon, 11. verzorgingspakket ”de Weerd H” - Breda, 
12. Pakket “Röhnfried”, 13. Waardebon “Van Echelpoel 
Marc” t.w.v. 30 €, 14. Verzorgingspakket Herhots Ani-
mals Products of Herbovet, 15. Prijs Belga-Vet Seiffert, 
16. Drie zakken Huygen Voeders - Heist o/d Berg, 17. 
Twee zakken duiveneten + 10 kg Allerlei Van Tilburg, 
18. Waardebon “Bricon” t.w.v. 30 €, 19. Drie zakken 
Paloma, 20. Eetbon € 35 Restaurant “De Branding” 
- Yerseke, 21. Drie zakken Natural, 22. Drie zakken 
Van Tilburg Ronny, 23. Waardebon Versele-Laga t.w.v. 
€ 40, 24. Drie zakken Beyers, 25. Drie zakken Huygen 
Voeders - Heist o/d Berg, 26. Drie zakken Vanrobaeys 
- Rekkem, 27. Drie zakken Ceusters Wim - Gierle, 28. 
Waardebons Versele-Laga t.w.v. € 40, 29. Drie zakken 
Paloma, 30. Pakket Natural

Een extra prijs wordt toegekend aan de 45e prijs, een 
bon van 450 € van Fondclub Antwerpen ter ere van 45 
jaar voorzitterschap en afscheid van onze voorzitter 
Willy Van Thillo.
Deze zal verspeeld worden met de 10 eerst getekende, 
en kan maar éénmaal gewonnen worden per liefheb-
ber, zo niet gaat het naar de volgende 46e prijs, enz. 
B.V. oude gewonnen, deze liefhebber komt niet meer 
in aanmerking voor volgende vluchten.
Dit op alle 12 kampioenschapsvluchten.

Alle leden van Fondclub Antwerpen 2021 komen in 
aanmerking.
Lidgeld 15€ te betalen in ieder inkorflokaal, voor 
eerste vlucht.

Criterium 
“Fondclub Antwerpen 2019”

Voor alle leden van Fondclub “oude + jonge duiven”
De beste twee prijzen van vier eerstgetekende duiven, 
meeste prijzen minste plaatspunten.

Prijskampen
Oude duiven : Bourges 29.05 - Chateauroux 05.06 – 
Guéret 17.07
Jaarlingen : La Souterraine 26.06 - Issoudun 10.07
Jonge duiven : Bourges 31.07

1. Waardebon Bricon t.w.v. € 500, 2. t.e.m. 9. 3 zak-
ken Vanrobaeys, 10. Waardebon Trappisten West-
malle, 11. en 12. 3 zakken Vanrobaeys, 13. t.e.m. 15. 
Wijnen Jacobs Lille, 16. Prijs Fondclub Houtvenne, 17. 
Prijs voorzitter Fond Union, 18. Prijs Fondclub Turnhout, 
19. 40 chipringen Bricon, 20. 5 zakken Vanrobaeys, 
21. Prijs Kempische Fondclub, 22. Prijs lokaal Wijne-
gem, 23. Prijs Fondclub Bevel, 24. Prijs Fondclub Mol, 
25. t.e.m. 29. 3 zakken Paloma, 30. 5 zakken Paloma, 
31. t.e.m. 34. 3 zakken Paloma, 35. t.e.m. 39 75 kg 
Natural, 40. 5 zakken Natural, 41. 75 kg Natural, 42. 
t.e.m. 46. verzorgingspakket Vanhee, 47. t.e.m. 49. ca-
deaubon Sportblad “De Duif”, 50. Waardebon Bricon 
t.w.v. € 250 voor aankoop, 51. t.e.m. 59. cadeaubon 
Sportblad “De Duif”, 60. Prijs “Stock 2000 “St. Le-
naarts bon t.w.v. 50 €, 61. t.e.m. 64. 3 zakken Ceus-
ters Wim - Gierle, 65. t.e.m. 69 3 x 5 kg Beyers plus 
mineral mix, 70. Waardebon Trappisten Westmalle, 
71. t.e.m. 77 3 x 5 kg Beyers plus mineral mix, 78. en 
79. pakket voedingssupplementen Bony Farma, 80. 5 
zakken Wim Ceusters - Gierle, 81. t.e.m. 89 pakket 
voedingssupplementen Bony Farma, 90. 5 zakken Na-
tural, 91. pakket voedingssupplementen Bony Farma, 
92. t.e.m. 99 3 zakken Van Tilburg R - Zondereigen, 
100. 5 zakken Van Tilburg R - Zondereigen
Prijzen persoonlijk af te halen op 6 februari 2022 
in Wechelderzande.

Nationale overwinning
Een fondclublid dat op gelijk welke nationale vlucht 
een overwinning behaalt, ontvangt een aandenken 
van Fondclub Antwerpen en bloemen. Moet wel op de 
viering aanwezig zijn.

Programma 2021 Fondclub 
Antwerpen

Baron van Ertbornstraat 9, 2630 Aartselaar
E-mail : k.v.aartselaar@gmail.com
Tel: 03/887.67.34 - gsm 0479/412.495 (Van 
Wert Francis)

Inkorven zaterdag van 18 tot 19.30 u

Quievrain, inleg 0,7 euro
Noyon, 0,9 euro
Dinsdag Quievrain vanaf 17/5 tot stop inte-
resse, binnenbrengen van 18 tot 17 u.

Vanaf 1 mei wordt er terug ingekorfd op 
de halve fond volgens programma van 
ZAV.
Inkorven op vrijdag van 17.30u tot 18.45u, 
inleg 1,1 euro

K.V. Aartselaar

Kapelse Vereniging
28.3 Merchtem, los 13.30 u
Het is gebeurd! Seizoen 2021 is gestart. 
Normaal krijgt zo een opwarmertje uit Mer-
chtem amper aandacht en dient het vooral 
om de EC-systemen, zowel in het lokaal 
als bij de liefhebber, nog eens uit te tes-
ten. Maar dit jaar maakt het een einde aan 
een periode van hoop en vrees. Zouden we 
mogen spelen? We zijn aan ’t spelen!
En Jan Van Wijk en Marc Van Loon kun-
nen al een eerste prijs op hun jaaroverzicht 
2021 noteren. Van harte gefeliciteerd!

192 oude+jaarse : Van Wijk Jan - Kapellen 
1, 5 (5/13); Van Loon Marc - Kalmthout 2, 
10, 14, 17 (8/25); De Moor Pierre - Kapel-
len 3 (5/23); Hoes J&P - Kapellen 4, 16, 18 
(8/21); Van Wijk Koen - Stabroek 6, 7, 15, 19 
(17/32); Vereecke Bob - Ekeren 8, 9, 12, 13 
(6/10); Abspoel Albert - Kapellen 11 (4/16).
Snelheid eerste duif: 1568.8591 - Snelheid 
laatste duif op de uitslag: 1017.6780 
110 jaarse : Van Loon Marc - Kalmthout 
1 (2/9); Hoes J&P - Kapellen 2, 6 (4/13); 
Van Wijk Koen - Stabroek 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11 (19/27); Vereecke Bob - Ekeren 4 (1/5).
Snelheid eerste duif: 1534.7717 - Snelheid 
laatste duif op de uitslag: 869.8908

Wim Coel

Jan Van Wijk gaat goed van start met de 
1e tegen 192 oude + jaarse.

Het heeft twee jaar tijd gekost... 
bezoeken aan diverse musea... 
vele opzoekingen van waardevolle 
filmfragmenten en foto's... om deze 
GOUDEN DVD (115 min) in professi-
onele HD te realiseren !
Wij zijn er in geslaagd om voor het 
merendeel van de TOPMELKERS 
(33) en de TOPDUIVEN (15), die dui-
vengeschiedenis schreven, LEVEN-
DE BEELDEN op de kop te tikken! 
Verder ook nog het "ontstaan en 
evolutie van de Reisduif", "ont-
staan en evolutie van de duivens-
port"... en "de duif tijdens de Twee 
Wereldoorlogen".
De bekende stem van JOHAN ROG-
GEN, de journalist die vele jaren de 
"Berichten voor duivenliefhebbers" 
op de radio verzorgde, brengt u het 
hele verhaal op onderhoudende en 
aangename wijze. Dit meesterwerk 
over duivenmelkers in het verre en 
nabije verleden is een productie van 
ASBM-studio's. Een DVD die geen 
enkele duivenmelker mag missen... 
en uiteraard een ideaal geschenk 
voor de eindejaarsfeesten !

Topmelkers:
* Gebr. Janssen
* Jan Grondelaers
* Albert Van Miert
* Frans Stoces
* Adriaan Wouters
* Karel Schellens
* G. & M. Vanhee
* Gebr. Cattrysse
* André Vanbruaene
* Pol Bostijn
* Flor Vervoort
* Roger Florizoone
* N. & F. Norman
* Jules Ryckaert
* Maurice Delbar
* Somers & Zoon
*  Noel  

De Scheemaecker
* Gust Ducheyne
* Huyskens - Van Riel
* Van Rhijn – Kloeck
* J. & E. Tournier
* Gust Hofkens
* Georges Busschaert
* G. & V. Fabry

* Raymond Cobut
* Jos Klak
* Piet de Weerd
* Marijn van Geel
* Adrianus v.d. Wegen
* Staf Dusarduyn
* Gerrit Schulte
* Marcel Braakhuis
* Heinz Seegmüller

Topduiven:
"De Opgeblazene"
"Dokus"
"Paula 5000"
"De 019"
"De Dolle"
"Oud Doffertje"
"De 613"
"Den Draaier"
"Oude Klare"
"Kannibaal"
"Motta"
" L'Espoir"
"Fieneke 5000"
"Kleine Didi"
"Invincible Spirit"

Wij brengen u :

de beste melkers en duiven 
uit het verleden!

unieke terugblik 

op het verleden !

€€1818,,5050
excl. vzk.excl. vzk.

Nu te bestellen in onze webwinkel 
op www.dededuif.be !

Deze dvd kan ook besteld worden door het overmaken van €20,72 op rekening 
BE60 2200 2312 8270 van Uitgeverij De Duif, Zandhoven. Voor Nederland : 

Maak € 21,42 over op rekening NL33RABO 0113 5267 09 t.n.v. Uitgeverij De Duif. 
Vermeld steeds duidelijk uw adres en de naam van de dvd.
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Samenspel Waas
28.3 : 559 oude en jaarse: 1. Wouter Genoe 
(Sint-Niklaas) om 09.46.28u voor 1946.87m: 
2.3.12. Norbert Van der Weken; 4.9. Ronny 
Janssens; 5. Thomas Smet; 6.11.16.20. Fran-
kie De Gendt; 7. Dirk Blommaert; 8. Cyriel De 
Cauwer; 10. Marin-Dullaert en zoon; 13.19. 
Theo De Bock; 14. Dirk De Rop; 15.17. Bae-
tens-Smet; 18.23. Patrick Daelman. L.D. om 
10.03.51u (1463.86m) voor 93.468km.
358 jaarse: 1. Wouter Genoe om 9.46.28u 
voor 1946.87m; 2.6.17. Norbert Van der 
Weken; 3.5.23. Ronny Janssens; 4.18. Fran-
kie De Gendt; 7.12. Dirk De Rop;8.21. Theo 
De Bock; 9. Ronny Vonck; 10. Gilbert Klus-
kens; 11.14.17. Heyrman-Weemaes; 13. Willy 
Van Goethem; 15. Ahmed Khaleel. L.D. om 
10.11.03u (1283.02m) voor 91.159km.

Een dubbelslag van bij de seizoenstart voor 
Wouter Genoe met zijn jaarse dubbelvlieger is 
een goed begin. Dat is het bij de oude duiven 
ook voor liefhebbers met hoge scores zoals 
Theo De Bock (9/10), Van de Vijvere-Corne-
lis (9/11). Een topstart voor Bo en Nicky Van 
Puymbroeck met 14 op 15 bij de oude en 8 op 
8 bij de jaarse. Een veel belovend 2021 voor 
vader en zoon. Aan de 20ste en 42ste prijs 
wint Frankie De Gendt mooie reeksen series 
en dat doet ook Baetens-Smet aan de 17de 
prijs. Bij de jaarse doet Frankie De Gendt dat 
nog eens over aan 18de en 39ste prijs. Een 
melker met een sterk jaarlingen team is Walter 
Verhelst met 7 op 7.

Eksaarde-Zeveneken
28.3 : 412 oude en jaarse: 1.7.8.24.26. Filip De 
Witte (Daknam) om 09.44.15u voor 1868.54m; 
2. Emiel Scheire; 3.10. Jean De Vreese; 4.17.
Luc Van Elsuwege, 5.9. Rogiers-Van Hecke, 
6.27. Marcel De Schoemaecker, 11.12.14.18. 
Kristof Rombaut, 13.16. Rudi Consériè-
re, 15. Christiaan Valck. L.D. om 10.01.00u 
(1242.22m) voor 75.776km.
236 jaarlingen: 1. Robert Wulteputte (Zaffela-
re) om 09.44.41u voor 1806.40m; 2. Romero 
Cabalerro, 3. Rudi Consérière, 4.11. Marcel 
De Schoemaecker, 5.70.16. Mevrouw Ju-
lien Rooms, 6.26.28.29. Rogiers-Van Hecke; 
8.27. Mevr M. De Maesschalck, 9.10.17.18. 
Kristof Rombaut, 12.0 Jean De Vreese, 13.15. 
Wim Roels, 14. Wim Ost. L.D. om 10.27.33u 

(1023.46m) voor  88.604km.
Filip De Witte manifesteert zich als winnaar 
en uitblinker bij de oude duiven. In die reeks 
tonen Luc Van Elsuwege (4e en 17e: 2 eerst 
getekende) en Rudi Consérière (13 en 16: 2 
eerst getekende) als de toppers aan de prij-
zentafel. Kristof Rombaut scoort drie aange-
duid aan de 42ste prijs en is collectief het hok 
in de kijker met 11 op 12 bij de oude en 6 op 
7 bij de jaarse. Met 7 op 8 voor Marcel De 
Schoemaecker en 14 op 18 voor Rogiers-Van 
Hecke, 9 op 11 voor Wil Roels waren dit ook 
hokken op hoog niveau. Bij de jaarse gaat de 
zege naar mid-afstandspeler Robert Wulte-
putte, die er vroeg bij is. Rogiers-Van Hecke 
haalt in deze reeks ook 9 op 12 en Wim Roels 
5 op 6.

Verbond Waasland Oost
28.3 : 510 oude en jaarse: 1.3. Roger Cor-
nelis (Melsele) om 09.50.36u voor 1961.58m; 
2.13.25. Jozef Van Moer; 4. Covents-Heyr-
man, 5.6.7.9.17. Gebroeders Bressinck, 8.16. 
Michel De Roeck, 10.12. Petrus Geerts, 11. 
Ernest Brarm, 14. Stefaan Cornelis, 15. Wal-
ter Ogiers, 18. Leo Seymus, 19. Franky Van 
der Merlen, 20. Dirk Smet. L.D. om 10.04.25u 
(1596.37m) voor 102.833km.
294 jaarlingen: 1.2.3.4.7.17.18.26. Gebroe-
ders Bressinck (Bazel) om 09.47.14u voor 
1938.12m; 5. Petrus Geerts, 6.10. Jozef Van 
Moer, 8. Leo Seymus,n 9. Franky Van der 
Merlen, 11. Georges Huyghe, 13. Luc Se-
gers, 14. Harry D Hooge, 15. Hubert Braem, 
16. Robert Heirbaut, 19. Stefaan Cornelis, 
20. Freddy Verbraecken. L.D. om 10.01.19u 
(1491.74m) voor 91.469km.
Bij de oude duiven is het Roger Cornelis die 
het seizoen opent met een deugddoende 
zege. In deze reeks noteren we verschillende 
hokken die collectief hun waarde aantonen 
zoals daar zijn Jozef Van Moer( 10/13), Ge-
broeders Bressinck (10/12), Petrus Geerts 
(7/8), Stefaan Cornelis (8/10), Edgard Weyn 
(12/16), Luc Segers (13/18), Van Broeck en 
zoon (5/6), De Regter en zn (9/13). Bij de jaar-
se is het al de broers Bressinck wat de klok 
slaat met de eerste vier prijzen en 10 op 12. 

Mee op het uitblinkerspodium staan Harry D 
Hooge (6/7), Raf Van Goethem (8/11), Robert 
Heirbaut (5/6).

Moerzeke Kastel
28.3 : 62 oude: 1.2.9.17. Guido Maerevoet 
(Sint Amands) om 09.40.58u voor 1976.50m; 
3.7.11.18. Jaak Casier, 4.6.15. Andre Van 
Haute, 5. Nick Van Lokeren, 8. Robert Ver-
helst, 10.12.13.14.16. Raymond Sertijn. L.D. 
om 09.59.08u (1320.93m) voor 78.111km.
28 jaarse: 1. Nick Van Lokeren (Moerzeke) 
om 09.42.00u voor 1855.36m; 2. Andre Van 
Haute, 3.4.7. Jaak Casier, 5. Andre Peel-
man. L.D. om 10.00.16.u (1310.32m) voor 
78.969km.
Een eerste zege voor Guido Maerevoet bij de 
oude duiven en een 6 op 6 voor Jaak Casier. 
Een rist vroege duiven voor Raymond Sertijn 
en aan de 14de prijs de 1ste serie. Nick Van 
Lokeren is het hok in de kijker bij de jaarse 
met de ereprijs en 5 op 5. Jaak Casier haalt 
hier ook 3 op 3.

De Zwaluw, Sinaai
28.3 : 83 oude en jaarse: 
1.5.6.7.7.7.10.11.13.19. Danny Smet (Bel-
sele) om 09.46.29u voor 1868.62m, 2.12.18. 
Gary Heuninckx, 3. Armand Van Raemdon-
ck, 4.15.16.17. Wilfried Vermeulen. L.D. om 
10.00.16u (1441.36m) voor 86.880km.
33 jaarlingen: 1. Armand Van Raemdon-
ck (Belsele) om 09.46.46u voor 1855.49m; 
2.3.5.6.7.8.9.11. Danny Smet, 4. Gary Heu-
ninckx. L.D. om 10.14.41u (1189, 06m) voor 
88.803km.
Danny Smet is er onmiddellijk bij met een 
zege bij de oude en Wilfried Vermeulen scoort 
goed 
met 5 op 6. Bij de jaarse gaat de zege naar 
Armand Van Raemdonck.

De Reisduif Baasrode
28.3 : 160 oude en jaarse: 1.9.17. Bjorn 
Van den Elsen (Baasrode) om 09.40.29u 
voor 1907.30m; 2.6.11.15. Gebroeders 
Spiessens, 3.13.14.21. Leopold Meskens, 
4.5.7.16.18.19.20. Team Noel-Willockx, 
8.10.12. Pierre Van Nieuwenhove. L.D. om 
09.59.21u (12193.41m) voor 76.764km.

97 jaarse: 1.2.3.6.7.8.9.10.11.13.14.16.17.19. 
Team Noël-Willockx (Baasrode) om 09.40.48u 
voor 1881.47m; 4.5. Leopold Meskens. L.D. 
om 10.03.10u (1215.26m) voor 76.764km.
Bjorn Van den Elsen toont zich van bij de start 
met een ereprijs bij de oude duiven. Leopold 
Meskens wint de 1ste bonserie en haalt 7 op 
10. Een 10 op 12 voor Pierre Van Nieuwenho-
ve is knap. Bij de jaarse is de seizoensvoor-
bereiding goed voor Team Noël-Willockx met 
de zege en een rist vroege duiven.

Samenspel Grembergen-Temsele
28.3 : 160 oude en jaarse: 1.9.12. Andre 
Vermeulen (Tielrode) om 09.44.37u voor 
1904.67m; 2.13. Julien en Johan Ivens, 
3.11.14. Dany Cools, 4.10. Cesar Boon, 5. 
Peelman-De Cauwer, 6. Wilfried Malfroot, 
7.16.17.180.19.20. Andre Verbeke, 8.015. 
Romain Hemelaer. L.D. om 10.07.24u 
(1261.26m) voor 85.009km.
90 jaarse: 7.7.20. Julien en Johan Ivens 
(Elversele) om 09.44.29u voor 1898.97m; 
2.6.15.16. Dany Cools, 3. Wilfried Malfroot, 
4.8.9.10. Andre Verbeke; 5.13. Andre Ver-
meulen. L.D. om 10.13.35u (1147.39m) voor 
84.429km.
Andre Vermeulen is de nummer één bij de 
oude en wint aan de 26e prijs de serie van 
drie aangeduid. Cesar Boon heeft zijn eerste 
twee getekende duiven aan de 10e prijs en is 
goed voor de 1e serie. Een 6 op 6 voor Ro-
main Hemelaer. Vader en zoon Ivens winnen 
bij de jaarse en registreren 6 op 7. Een 4 op 5 
voor Dany Cools en aan de 16e prijs de 1ste 
serie. Wilfried Malfroot haalt 7 op 8.

Aan de verenigingen/verbonden
Het seizoen 2021 is gelukkig en goed gestart 
en hopelijk blijft het zo. Duivenblad “De Duif”  
is opnieuw paraat om wekelijks het reilen en 
zeilen van de duivensport in de kijker te zet-
ten. Dit kan met de hulp van de verenigingen 
en/of verbonden en uitmakers of liefhebbers 
door wekelijks de uitslagen door te mailen. 
Liefst zo vlug mogelijk om de resultaten zo 
vlug mogelijk te kunnen publiceren. Graag 
ontvangen we eventueel ook een foto van de 
winnaars. Alle informatie kan worden door-
gemaild naar Beno Van Winckel-Zele, mail-
adres: benovw@skynet.be

Beno

Wouter Genoe uit Sint-Niklaas lukt een 
dubbelslag met een jaarse dubbelvlieger in 
Samenspel Waas.

De broers Bressinck uit Bazel winnen en 
blinken uit in Verbond Waasland Oost.

Roger Cornelis uit Melsele primus bij de oude 
duiven in Verbond Waas Oost.

Danny Smet uit Belsele aan de eer in Sinaai.

Afgelopen weekend vond op de snelweg 
n.2 in Marateca, Portugal, een vreselijk on-
geval plaats met een duiventransport van de  
“Associação Columbófila do  Distrito de 
Braga”, uit het noorden van het land, on-
derweg naar de lossingsplaats in Ferreira do 
Alentejo. De truck werd tot schroot herleid 
en de lading van keven met 10.000 duiven 
van liefhebbers uit Guimarães kwam op de 
snelweg terecht.
Volgens de eerste berichten zou 10% van 
de duiven direct de dood gevonden hebben 
en zouden er een 1000-tal gewonde vogels 
zijn. Geen wonder wanneer men de beel-

den van het wrak ziet, alsook de berm die 
bezaaid is met verhakkelde duivenkeven en 
kadavers.
De overlevende duiven werden naar het 
hoofdkwartier van de vereniging gebracht en 
het “ontsnapte” deel is zo goed en zo kwaad 
mogelijk op eigen kracht huiswaarts gekeerd. 
Een lichtpuntje in deze tragische gebeurtenis 
is dus duidelijk de drang van postduiven om 
in alle omstandigheden toch hun thuishok op 
te zoeken. Zelfs in deze traumatiserende om-
standigheden doen ze er alles aan om zo snel 
mogelijk huiswaarts te keren.
De twee begeleiders raakten gewond, één 

Verkeerstragedie in Portugal

van hen zeer ernstig. Ze werden afgevoerd 
naar ziekenhuizen in Lissabon en Vale do 
Tejo. Op het ogenblik van schrijven lag één 
van hen nog op de operatietafel waar hij be-
handeld werd aan meervoudige breuken in 
het aangezicht en gebroken ribben.
Naast natuurlijk het menselijk leed en het 
enorme sportieve verlies voor de ca. 300-tal 
melkers uit Guimarães die duiven mee had-
den, betekent dit ook een groot financieel 
verlies. De dode dieren zijn sowieso verlo-
ren, maar ook van de gewonde en de andere 
duiven is het nog maar de vraag in hoeverre 

zij nog in staat zijn tot hoogstaande sportieve 
prestaties. 
Uit naam van onze redactie, onze lezers en 
de voltallige Belgische duivengemeenschap 
willen wij ons medeleven betuigen, in de eer-
ste plaats natuurlijk aan de getroffen chauf-
feur en zijn familie, maar zeker ook aan de 
vele sportvrienden die duiven mee hadden 
op dit transport. Tenslotte is dit zowat de 
grootste nachtmerrie voor iedere melker, je 
zal maar je volledige vliegploeg meegegeven 
hebben!

Mike
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TOON & JOSE VERHAGEN-VAN DER STEEN
1e kampioen onaangewezen en 1e duifkampioen Marathon Afd. Oost-Brabant
Sint-Oedenrode – In de streek beter bekend 
als “Rooi”, behoort Sint-Oedenrode sinds 
2017 tot de gemeente Meierijstad. In 2000 
werd St.-Oedenrode door Entente Florale uit-
geroepen tot het groenste dorp van Europa 
en sinds die tijd hanteert het dorp de titel “Het 
groene hart van de Meierij”. Het Dommeldal 
met het aangelegen natuurgebied Dommel-
beemden vervult daarin een belangrijke rol. 
Verder liggen er in de gemeente natuurge-
bieden zoals het Vresselse Bos met De Ha-
zenputten, het Rooise Broek en De Scheek-
en. Een groot deel van de groenstructuur in 
Sint-Oedenrode behoort dan ook tot Natio-
naal Landschap Het Groene Woud.
Op duivensportgebied en dan vooral op vi-
tesse, midfond en dagfond, vertolkt de fami-
lie Van Boxmeer er al jaren een belangrijke 
rol. Bart Giebels haalt er regelmatig uit op de 
overnachtvluchten. 
Een vijftal jaren gelden sloegen Toon en echt-
genote Jose Verhagen er de handen ineen en 
gingen spelen onder de naam Comb. Verha-
gen-Van der Steen. De weg op de marathons 
die door Toon al was ingeslagen, werd vooral 
de laatste twee jaren succesvol voortgezet. 
In 2019 behaalden ze in Oost-Brabant met 
de duivin “Macy” NL16/867 de afdelings-
overwinning tegen 1156 duiven op Dax (10e 
sector 1 van 4596 d. en 12e Nat. totaal 9057 
d.). Op Bergerac sloegen ze weer toe met 
een nieuwe stunt en pakten de overwinning 
tegen 2547 d. (6e Nat. sector 1 tegen 9010 
d., 11e Nat. totaal 24.043 d.). Verantwoorde-
lijk hiervoor was “Ramon” met ringnummer 
NL16/875, die vervolgens werd afgevlagd als 
2e Gouden Crack marathon van de Fondclub 

Zuid-Nederland, 2e Duifkampioen marathon 
afdeling 3 en 5e Nat. Duifkampioen marathon. 
In 2020 speelden Toon en Jose opnieuw een 
knap seizoen en vlogen met de 15e Nat. St. 
Vincent en 27e en 86e Nat. Bergerac (Dax) 
weer drie keer in de nationale top. Ze schitter-
den echter niet alleen met het onaangewezen 
kampioenschap marathon van afdeling 3. De 
kopvliegster “Amanda” NL17- 488 werd naast 
1e duifkampioen 2020 van de afdeling, ook 
3e Gouden Crack marathon van de Fond-
club Zuid-Nederland en 5e Duifkampioen 
Nat. Marathonvluchten 2020. En ook op de 
ZLU (internationale) vluchten bewezen Toon 
en Jose met kopprijzen in Oost-Brabant, de 
23e Nat. Rieux- Minervois (Perpignan) 3354 
d. en de keurige 4e plaats in het aangewezen 
afdelingskampioenschap, te behoren tot de 
revelaties van de marathonspelers. 

De combinatie
Toon (63) is geboren in Veghel, in een buurt 
met legio duivenliefhebbers om zich heen. Al 
snel was zijn hart ook aan deze hobby ver-
pand en op 10-jarige leeftijd meldde hij zich 
bij de vereniging. Toen de militaire dienst-
plicht riep, nam hij afscheid van de duivens-
port. Eenmaal gesetteld in St. Oedenrode, 
pakte hij in 1986 de draad weer op en er werd 
met succes op vitesse, midfond en dagfond 
gespeeld. In 2001 schakelde hij over naar de 
marathonvluchten. Omdat Toon werkte als 
vrachtwagenchauffeur, met zeer onregel-
matige werktijden, hielp Jose (59) toen ook 
al zoveel mogelijk bij de verzorging. In 2005 
werd besloten de duivenhobby samen aan te 
pakken, Toon werkt inmiddels niet meer als 
chauffeur en de actieve deelname van Jose is 
intussen alleen maar toegenomen. Ze springt 
nu in bij de verzorging, helpt met het loslaten 
op de dagen dat Toon werkt en brengt de dui-
ven die niet mee zijn op de marathonvluchten 
wekelijks naar Antwerpen. Beide zijn echte 
verenigingsmensen. Ze korven iedere week 
in bij hun eigen vereniging, waar Jose ook de 
scepter achter de bar van het verenigingslo-
kaal zwaait.

De marathonduiven
Als marathonspeler en plaatsgenoot Bart Gie-
bels op vakantie was, verzorgde Toon er altijd 
de duiven. Bart doet op de marathonvluchten 

Jose en Toon met op de voorgrond hun kleindochter.

2019
20.6 Bordeaux  Afdeling 3  2199 d.: 20-31-76-88-89-358 (6/14)
 Nat. Sector 1 8815 d.:  68-105-250-277-278 enz. (6/14)
12.7 Dax  Afdeling 3  1156 d.:  1-33-44-74-220-258 (6/14)
 Nat. Sector 1  4596 d.:  10-162-207-316-890-1024 (6/14)
02.8 Bergerac  Afdeling 3  2547 d.:  1-37-81-121-151-400 enz. (8/14)
 Nat. Sector 1  9010 d.:  6-160-329-499-611 enz. (8/14)
2020
17.7 St. Vincent  Afdeling 3  1553 d.:  5-24-82 (3/6)
 Nat. Sector 1  5577 d.:  15-71-246 (3/6)
07.8 Bergerac (Dax) Afdeling 3  1021 d.: 8-16-44-167 (4/5)
 Nat. Sector 1  4194 d.:  27-86-186-798 (4/5)
08.8 Rieux-Minervois Afdeling 3    304 d.:  2-14-26 (3/5)
(Perpignan) Nat. ZLU  3354 d.:  23-200-310 (3/5)

Highlights 2019-2020

met zijn Peter van den Eijnden (Deurne)-soort 
behoorlijk goed mee en had er bij Toon al een 
paar keer op aangedrongen om ook op de 
overnacht te gaan spelen. Eind 1999 besloot 
Toon om langzaam de overgang naar de ma-
rathon te maken en keerde met 4 late jongen 
van Bart Giebels huiswaarts. In 2000 werden 
ze voorzichtig ingespeeld. In 2001 maakte 
Toon dan ook een succesvol debuut op de 
marathonvluchten. Zijn “924” die hij van Bart 
Giebels gekregen had bewees meteen uit het 
juiste hout gesneden te zijn. Op 19 vluchten 
wist hij zich zelfs 17 keer te klasseren. Niet 
verwonderlijk dat er in de loop van de tijd 
meerdere  Giebels duiven naar de Constan-
tijnstraat verhuisden. Sinds Jose zich inten-
siever met de duiven ging bemoeien werd er 
ook vaker een bon gekocht en zo kwamen 
ze in het bezit van duiven van de Gebr. Tim-
mers uit Rosmalen, Arjan Beens en Jo van 
Schijndel en Znn (vooral uit de Beens duiven). 
In het verleden werd samen gekweekt met 
Pierre Wittenberg uit Herpen. Toen daar het 
kweekhok moest verdwijnen verhuisden de 

duiven van Toon en Jose naar Jan Verstegen 
uit Nistelrode. Elk jaar komt er nu een ronde 
jongen van Nistelrode naar St. Oedenrode. 
Ook slaagden  ze bijzonder goed met een 
duif van Tijn van Hoof uit Aarle-Rixtel (soort 
Jelle Jellema) en werd “Joseetje” NL13/079 
van het gezamenlijke kweekhok H. van de 
Bogaart /A van Leuken /C van Grunsven, 
moeder van de 1e Dax afdeling 3. De laatste 
aanwinsten kwamen van Stefan van Grootel 
uit Helmond en inmiddels wordt er ook samen 
gekweekt met Ludo Verstraeten uit Echt.

Totaal weduwschap, 
verzorging, enz.

De kolonie bestaat uit 5 kweekkoppels en 
21 koppels vliegduiven die die in 2020 voor 
het 3e jaar op totaal weduwschap worden 
gespeeld. Voorheen werd nest gespeeld, 
maar dat zag Toon niet meer zitten. Het to-
tale weduwschap bevalt prima en tussen de 
prestaties van doffers en duivinnen zit weinig 
verschil. Ze hebben zowel een doffer als een 
duivin die zich in de top 6 van de nationale 

NL16-3647867 “MACY”
12e Nat. Dax 9057 d.
     1e NPO Afd. 3  1156 d.
168e Nat. S1 Bordeaux 9852 d.
     50e NPO Afd. 3 2316 d.

VADER : NL14-4182959
Zoon van 03-906 (vader “Ramon”) 
x 10-376 (P. Wittenberg)

MOEDER : NL13-3350079 “Joseeke”
H. v.d. Bogaart jr.
Uit 08-178 (Jan Kastelijn, overwegend 
Kipp & Sohne) x 09-89 (Christ v.d. Vocht, 
kruising Jac v.d. Wegen x Jan Ernest x 
v.d. Vocht)

V : NL08-4127079

G.V. : NL05-0561925
Uit NL03-876 x NL03-900

G.M. : NL02-0268339
B. Giebels
Uit NL02-747 (P. Wittenberg) 
x NL96-029 (B. Giebels)

{
M : NL09-4148896
Jan Verstegen

G.V. : NL05-4016673
Jan Verstegen
Uit NL98-470 (H. Versteegde) x 02-024

G.M. : NL98-4657781
Jan Verstegen
Uit 95-252 x 95-240

{

NL17-3744488 “AMANDA”
2020:
5e Nat. Asduif grote fond NPO 2020
1e Asduif grote fond Afd. 3 ZK 2020

15e Nat. S1 St. Vincent 5578 d.
     5e NPO Afd. 3 1553 d.
     49e Nat. 12.255 d.
27e Nat. S1 Bergerac 4194 d.
     8e NPO Afd. 3 1021 d.
     59e Nat. 8450 d.
2019:
278e Nat. S1 Bordeaux  8815 d.
890e Nat. S1 Dax 4596 d.
1933e Nat. S1 Bergerac 9010 d.

De hokken in Sint-Oedenrode.
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The choice of Championswww.versele-laga.com

20 kg

Mariman 
Topmengelingen
Nu ook beschikbaar in het Versele-Laga assortiment

SUPER WINNER

• Gevarieerde eitwitarme premium 
sportmengeling

• Licht verteerbare mengeling  
voor het begin van de week

• Houdt de duiven aan het trainen

PETITE FRANCE SPECIAL

• Gevarieerde premium junior- 
mengeling voor de eerste weken 
na het spenen

• Bevat 30% kleine gele cribsmaïs

• Verrijkt met Success of Energy 
Corn I.C.+ is dit een ideale  
juniormengeling

NIEUW

duifkampioenen marathon speelde. De kweek 
van jonge duiven start pas na afloop van de 
laatste marathonvlucht (Perpignan), begin 
augustus. Deze late jongen worden het jaar 
daarna gewoon met de oude gespeeld en de 
oudste gaan zelfs mee op de dagfond en de 
ZLU vluchten. Begin maart worden de vlieg-
duiven gekoppeld. Ze broeden dood en er 
komt geen herkoppeling meer. Om de moti-
vatie te behouden mogen ze één of twee keer 
per week samen uitvliegen. Vooral de late 
jongen worden een drietal keren goed opge-
leerd. Vervolgens gaan alle vliegduiven vanaf 
de eerste wedvlucht tot een tweetal weken 
voor de eerste marathon-deelname de mand 
in. In de verzorging zit niet echt tijd en regel-
maat, dat hebben we nog nooit gedaan, aldus 
Jose. “Geen regelmaat is ook regelmaat”, is 
het standpunt van Toon in deze. Gaan ze 
een dagje uit, dan wordt er zeker niet op uur 
en tijd gekeken. Meestal vliegen de duiven 1 
keer per dag uit. Als Toon ’s morgens gaat 
werken laat hij de doffers los en wordt de 
klep gesloten. ’s Middag laat Jose ze binnen 
en laat de duivinnen los. Als Toon het nodig 
vindt dat eerst de duivinnen los gaan wordt 
het omgedraaid.. De hokken zijn kurkdroog 
en daarom worden ze maar een paar keer per 
week gekrabd. De voeding bestaat het hele 
jaar door uit een volle bak mengeling die bij 
Wil Geudens in Knegsel gehaald wordt. Will 
heeft door Ronny van Tilburg uit Zondereigen 
(B) zijn eigen mengeling samen laten stellen, 
die niet in de handel is. Voorafgaand aan een 
marathonvlucht wordt deze mengeling de 
laatste dagen voor de inkorving aangevuld 
met een vetrijke mengeling en snoepzaad. 
Op onze vraag hoe het medisch plaatje in el-
kaar steekt, haalde Toon een doosje uit de 
kast met de volgende producten: Honing. BS, 
Wormac en BelgaTai van Belgica de Weerd 
en luisdruppels. Natuurlijk wordt er één keer 
per jaar geënt voor paramyxo, aan het begin 
van het vliegseizoen worden de luisdruppels 
en de Wormac gebruikt. Drie weken voor St. 
Vincent gaat er gedurende 5 tot 6 dagen een 
schepje BS en een schepje BelgaTai op 2 liter 
water. Voor de rest van het jaar wordt er op 
medisch vlak niets meer gebruikt. Bijproduc-
ten die gedurende het seizoen wel gebruikt 
worden komen van “De Tuinen” (keten van 
gezondheidswinkels) en worden vermengd 
met het voer, dit zijn: honing (vooral bij thuis-
komst), knoflook, walnoten, biergist, druiven-
suiker en extra eiwitten. 

De lat ligt hoog
Door de vijver met mooie koikarpers (ook een 
hobby van Toon) is er op de achterplaats wei-
nig ruimte voor een duivenhok. Het vlieghok is 
4 m breed, heeft een lessenaarsdak van golf-
platen, waarvan het voorste deel doorzichtig 
is. Het hok heeft 3 afdelingen van ieder 2.5 
m. x 1.3 m. Links zitten 20 overjaarse doffers 
en zijn de broedhokken tegen de zijwand ge-
plaatst. Rechts zitten de late jonge doffers 
en in het midden de duivinnen. De voorkant 
is voorzien van grote ramen, die door Toon 
bij de duivinnen en late jongen veelal gebruikt 
worden om het hok in te gaan. Ondanks dat 
er bij de late jongen meer dan 50 duiven op 
het hok zitten, ruik je er niets en heerst er 
een aangenaam hokklimaat. Een paar jaar 
geleden werd er nog een hokje van 2 m met 
rennetje bijgebouwd. Oorspronkelijk be-
doeld voor de jonge duiven waar Jose mee 
zou gaan spelen, maar intussen bezet door 
de 5 kweekkoppels en de jongen daarvan. 
Doordat er weinig plaats is ligt de lat hoog 
en moeten de duiven die aan het eind van 
het seizoen mogen blijven keihard presteren. 
Doordat er vanaf dit seizoen op zowel de na-
tionale als internationale vluchten gespeeld 
wordt, gaan er gemiddeld per vlucht 5-6 dui-
ven mee. Toon en Jose hebben er een hekel 
aan om een gat in de lucht te kijken, dus moet 
er voor de kost hard gewerkt worden. En dat 
doen hun duiven zonder meer. We noemen 
enkele voorbeelden : 
*  NL16-3647867 “Macy”, 1e Dax afd. 3 

1156  d., 10e Nat. Sector 1 4596 d., 12e 
Nat. totaal van 9057 d., 50e Bordeaux afd. 
3 van 2316 d. tevens 168e Nat. sector 1 van 
9852 d.

*  NL16-3647875 “Ramon”, 2e Duifkampioen 
afd. 3 (2019), 5e Nat. Duifkampioen NPO 
Nat. Marathonvluchten. 1e Bergerac afd. 3 
van 2547 d., 6e Nat. Sector 1 9010 d. en 11e 
Nat. Totaal van 24.043 d., 20e Bordeaux 

afd. 3 van 2199 d. teven 68e Nat. sector 1 
van 8815 d., 33e Dax afd. 3 1156 d., tevens 
162e Nat. sector 1 van 4596 d. 

*  NL17-3744488 “Amanda”, won in 2091 3 
op 3 met de 278e Nat. Bordeaux sector 1 
van 8815 d., 890e Nat. Dax sector 1 van 
4596 d. en 1933e Nat. Bergerac sector 1 
van 9010 d. In 2020 werd ze 1e Duifkampi-
oen afdeling 3 en 5e Nat. Asduif Marathon 
met de 15e Nat. St. Vincent sector 1 van 
5578 d. (49e Nat. Totaal van 12.255 d.) en 
27e Nat. Bergerac sector 1 van 4194 d. (59e 
Nat. Totaal 8450 d.). 

*  NL16-3638978 “De 978” 3e Bordeaux ’18 
afd. 3 van 2316 d., tevens 15e Nat. sector 
1 9852 d. 

*  NL17-1448720 “Het 720”, 2e Rieux-Miner-
void (Perpignan) ’20 afd. 3 van 304 d. tevens 
23e Nat. van 3354 d.

Slot
Toon en Jose zijn geen stoefers over hun 
prestaties, ondanks dat ze er met recht trots 
op mogen zijn. Tijdens ons bezoek stonden 
de duiven er al weer prima op en met veel 
ambitie wordt weer naar het nieuwe seizoen 
toegewerkt. Ook dan willen ze er weer staan. 
We hebben er alle vertrouwen in, dat dit gaat 
lukken. De mooie prestaties van de laatste 
twee jaar zullen beslist niet de laatste zijn.

P.v.B.

NL16-3647875 “RAMON”
2e Asduif grote fond Afd. 3. 2019
5e Nat. Asduif grote fond NPO 2019

11e Nat. Bergerac 24.043 d.
     1e NPO Afd. 3 2547 d.
68e Nat. S1 Bordeaux 8815 d.
     20e NPO Afd. 3 2199 d.
162e Nat. S1 Dax 4596 d.
     33e NPO Afd. 3 1156 d.

VADER : NL03-0370906
Ook grootvader “Macy”
Zoon van “Cas” (B. Giebels uit 90-147 
Peter v.d. Eijnden) x 98-027 (B. Giebels)

MOEDER : NL09-4158372
Dochter van 08-076 x 08-097



DE DUIF - Nr. 13 - blz. 16

Nieuw-Namen. Marcel met dochter Melody en 
All met zoon Junior waren ook in het speciale 
seizoen 2020 weer zeer succesvol. Zowel met 
de oude maar ook zeker met de jonge duiven 
op de midfond en natoer werden vele kopprij-
zen gepakt. Volgende kopposities konden zij 
noteren op hun palmares 2020 in de Afdeling 
Zeeland:
NPO Montlucon 2524 d. – 1e, NPO Issoudun 
4812 d. – 2e, NPO La Souterraine 1439 d. 6e en 
7e. Fontenay 5894 oude duiven – 2e, Fontenay 
3291 jonge duiven – 1e, Fontenay 2701 jonge 
duiven – 4e. 
En op de natoervlucht uit Arras klokten ze de 
drie snelste duiven van het gehele Zeeuwse 
konvooi met 6129 duiven. 
Met de provinciale overwinningen van seizoen 
2020 erbij kwam hun totaal aantal snelste van 
Zeeland, of zeg maar provinciale overwinnin-
gen, op achttien te staan waarvan zesmaal op 
een NPO-vlucht. 

Het spel met de oude duiven
In 2020 kwamen ze aan de start met 30 doffers 
en 10 duivinnen voor de programmavluchten 
maar ook voor de marathonvluchten zit er een 
succesvolle ploeg fondduiven. De nadruk bij 
de programmavluchten ligt op de midfond- en 
dagfondvluchten. Op de vitessevluchten wordt 
bij de aanvang van het seizoen natuurlijk ook 
ingekorfd maar die worden toch meer gebruikt 
on de duiven goed in te laten vliegen voor de 
verdere afstanden. 
De vliegers worden op klassiek weduwschap 
gespeeld d.w.z. dat hun partner niet meegaat. 
Marcel en All hadden dienaangaande in het 
verleden toch de ervaring dat sommige duiven 
die op dubbel weduwschap werden gespeeld 
het steeds minder gingen doen. Dus zit er voor 
iedere vlieger nu een partner klaar bij thuis-
komst van de vlucht. 
Voor het seizoen begint worden de oude dui-
ven meestal drie maal opgeleerd in afstand 
oplopend tot 30 km. Bij het inkorven voor de 
vluchten komen doffers en duivinnen altijd een 
half tot een heel uur samen. Aan huis trainen 
ze eenmaal daags. Marcel en All willen dat ze 
dat zeker een uur doen waarvoor indien nodig 
de vlag gebruikt wordt, maar zodra de duiven 
goed in vorm zijn is de vlag overbodig. 
Op de natoer worden nagenoeg geen oude 
duiven meer gespeeld. Reden waarom ze aan 
het begin van het seizoen niet verduisterd 
worden. Wel worden ze vanaf de derde week 
van juni nog bijgelicht tot aan het einde van 
de oude duiven vluchten, omstreeks begin 
augustus. 
De oude duiven worden waar het programma 
het toelaat iedere week gespeeld m.u.v. van 
de duiven voor de dagfond die meestal om de 
twee weken worden gespeeld. 

Het spel met de jonge duiven
Omdat Marcel en All de filosofie aanhangen 
van de goede komen uit de goede, althans in 
veel gevallen, worden de beste vliegers bij de 
oude duiven na verschillende topprestaties al 
snel naar het kweekhok verwezen. Door dit 
systeem de laatste seizoenen consequent toe 
te passen bevindt zich op hun kweekhok in-
middels een rijk assortiment aan asduiven en 
winnaars. Hun gelijk wordt bewezen doordat 
er ieder seizoen een bovengemiddeld per-
centage goede duiven geboren wordt uit het 
overgrote deel van deze topduiven. Gevolg is 
wel dat bij de oude duiven af en toe een stapje 
terug gedaan moet worden als er een aantal 
toppers uit de vliegploeg verdwijnt. Maar dat 
wordt het jaar dat daarop volgt weer goed-
gemaakt omdat er dan weer een uitstekende 
ploeg jaarlingen de resultaten weer op niveau 
brengt of verbetert. Ander gevolg is ook dat 
er dan vaak nog wat extra jonge duiven ge-
kweekt worden om een nog wat ruimere keus 
te hebben bij de selectie en aanvulling van de 
vliegploeg. Daarom zaten er in 2020 ongeveer 
150 jonge duiven op de hokken. 
Deze mogen in de eerste fase van hun leven 
veel buiten vertoeven en worden in die perio-
de ook nog gevoerd met de kweekmengeling. 
De nodige discipline in die periode wordt de 
duifjes dus meer bijgebracht door de hoeveel-
heid voer dan door de samenstelling. Enkele 
weken voor dat de jonge duiven vluchten be-
ginnen wordt overgeschakeld op wat lichter 
voer bestaande uit 50% Champion Plus IC 
van Versele en 50% uit een door hen zelf sa-
mengestelde lichte mengeling met daar in veel 
vezelrijke zaden. Dat krijgen de jonge duiven 
dan gedurende het gehele verdere seizoen. 
Bijproducten bestaan bij thuiskomst uit Tollya-
min Forte van Vincent Schroeder. Op zondag 
Usne Gano van Rhonfried in het drinkwater. 
Ook Oregano heeft een heilzame werking op 
de duiven. Ook op zondag nog knoflookolie en 

biergist over het voer. Later in de week krijgen 
ze nog Formoil van Oropharma en Supervit 
van Belgica de Weerd. Sliepzand maken de 
broers naar eigen recept en dat zuivert de dui-
ven erg goed. 
Medisch gezien is alleen bij thuiskomst van de 
vluchten anderhalve dag BS in het drinkwater 
of over het voer te noemen, en dat geduren-
de drie weken. De vierde week wordt dan een 
BelgaMagix tablet opgestoken. Indien er toch 
iets scheelt wordt dr. Aerts geraadpleegd. 
Al snel na het spenen worden de jonge duiven 
geënt tegen paramyxo en wat later ook tegen 
de pokken. De jonge duiven trainen thuis zo 
vroeg mogelijk in de morgenuren. Het opleren 
gebeurt hier in kleine stapjes steeds verder tot 
30 km. Te beginnen op 1 km. en telkens enkele 
kilometers verder maar niet verder voor dat de 
jonge duiven eerder thuis zijn dan degene die 
ze weg bracht. Verduisterd worden ze vanaf 1 
maart tot 21 juni, van 18 u. tot 7.45 u. Daarna 
worden ze bijgelicht van 6 u. tot 23 u. waarbij 
dus de gehele dag het licht blijft branden. 
De doffers en duivinnen worden twee weken 
voor dat de eerste Midfond vlucht op het 
programma staat gescheiden. Eenmaal ge-
scheiden worden ze bij het inkorven 20 tot 
30 minuten bij elkaar gelaten. Op de dag van 
thuiskomst van de vlucht worden doffers en 
duivinnen ‘s avonds weer apart gezet. Om ri-
sico’s te vermijden en ook om niet te grote 
aantallen te moeten inkorven worden er ver-
schillende ploegen geformeerd. Die worden 
dan goed gemotiveerd ingezet op de Midfond 
vluchten voor de jonge duiven in augustus en 
september maar ook op de Natoervluchten 
worden op die manier prima resultaten ge-
boekt. Met deze verzorging en begeleiding 
werd in het Samenspel en provinciaal het 
kampioenschap Midfond jonge duiven be-
haald. Hieronder de uitslagen die daar voor 
nodig waren. 

Uitslagen Midfond jonge duiven
Samenspel Oost
Melun 873 d.: 2, 5, 6, 8, 31, 33, 37, 38, 46, 48, 
49, 50, 71, 73, 77, 80, 83, 84, 85 enz. (75/37).
Fontenay 572 d.: 1, 3, 6, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 
28, 29, 33, 60 enz. (30/18).
Fontenay 507 d.: 3, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 35, 40, 
51, 52 enz. (47/15).
Chateaudun 410 d.: 6, 7, 17, 44, 50, 51, 52, 57, 
66, 69, 75 (20/11).
Afdeling Zeeland
Melun 4384 d.: 13, 17, 18, 42, 190, 204, 222, 
225, 270, 278, 282, 283, 309, 383 enz. (75/36).
Fontenay 3291 d.: 1, 11, 15, 22, 27, 28, 30, 
39, 41, 44, 45, 53, 109, 122, 151 enz. (30/21).
Fontenay 2701 d.: 4, 13, 14, 15, 16, 19, 42, 66, 
74, 110, 111, 131, 150, 204, 224 enz. (47/21).
Chataudun 1903 d.: 49, 50, 100, 193, 214, 221, 
222, 241, 263, 272, 306 (20/11).

Marcel en All hadden dus ook de 1e en 3e As-
duif Midfond j.d. op het hok.
De 1e Asduif Midfond j.d. is de NL20-2019370 
“Wonderboy”’ een blauwe witpen doffer.
Zijn vader is de NL18-3834393 die komt uit 
de NL11-3059447 “Strong 447” van Jo Par-
don x NL08-5820323 dochter van de “Bonte 
Crack” van Martin van Zon. “Strong 447” is 
ook grootvader van 1e Prov. Montlucon in 
2019. “Dochter Bonte Crack” is ook moeder 
van 1e provinciaal Morlincourt en grootmoeder 
van 1e provinciaal Roye en tweemaal 1e Prov. 
Montlucon.
Zijn moeder is de NL18-5133922 uit de NL11-
3011384 Gebr. van Beveren x BE15-4175394 
Gebr. van Landegem. 
De NL20-370 “Wonderboy” won zijn Asduifti-
tels in het Samenspel en de Afdeling met de 
drie beste van volgende prijzen.
Melun 873 d. – 2e, Afdeling 4348 d. – 13e, Fon-
tenay 572 d. – 1e, Afdeling 3291 d. – 1e, Fon-
tenay 507 d., – 3e, Afdeling 2701 d. – 4e. Cha-
teaudun 410 d. – 66e, Afdeling 1903 d. – 263e. 

De Gouden Crack FZN Zeeland is de NL20-
2019368 “Golden Crack Figo”
Vader uit soort van Mevr. Snellen, Den Bosch. 
Moeder is “Golden Beauty” uit ‘Blue Hulk’ x 
duif Wim van Es. 
In de afstamming van de bovengenoemde dui-
ven zijn al enkele van de belangrijkste soorten 
genoemd waarmee de kolonie programmadui-
ven is opgebouwd. Samengevat als volgt; dui-
ven van Martin van Zon, bv. “De Bonte Crack” 
teruggaand op het bekende “Autokoppel” van 
Bosua. Duiven en soorten van wijlen Patrick 
Sturm, Gebr. van Landegem, Marcel Aelbrecht 
en Op de Beeck-Baetens. Duiven van Jo Par-
don waarin nog bloed van duiven van Ludo 
Claessens is te vinden. Ook wat soort van 
Sonja Van der Maelen en bij Anton Ruitenberg 
werd geshopt uit de soorten van Vandenabee-
le, Van de Wouwer en Koopman. Via Wim van 
Es nog wat van de soorten van Mevr. Snellen 

en Marijke Vink. 
De oorsprong van hun fondduiven ligt bij dui-
ven uit de lijn van de “Joost” van Eric Limbourg 
met 1e Nat. Perpignan, duiven van Jef De Rid-
der, Gebr. Desbuquois en uit de familie van de 
’Paarsborst’ van Ko van Dommelen.

Klasseringen 2020
Samespel Oost
Midfond o.d.: Hok onaangewezen 3e, 
aangewezen 5e, totaal 3e.
Dagfond: Hok onaangewezen 2e, 
aangewezen 4e, totaal 3e.
Marathon: Hok onaangewezen 32e, 
aangewezen 19e, totaal 25e. 
Vitesse j.d.: Hok onaangewezen 3e, 
aangewezen 20e, totaal 14e. 
Midfond j.d.: Hok onaangewezen 1e, 
aangewezen 1e, totaal 1e. Asduif 1e, 2e, 3e, 6e.
Natoer: Hok onaangewezen 1e, 
aangewezen 1e, totaal 1e. Asduif 5e, 9e.
Generaal: Hok onaangewezen 2e, 
aangewezen 2e, totaal 2e. 
Afdeling Zeeland
Midfond o.d.: Hok onaangewezen 77e, 
aangewezen 63e, totaal 63e. 
Dagfond: Hok onaangewezen 6e, 
aangewezen 14e, totaal 12e.
Vitesse j.d.: Hok onaangewezen 15e, 
aangewezen 87e, totaal 62e. 
Midfond j.d.: Hok onaangewezen 3e, 
aangewezen 1e, totaal 1e. Asduif 1e, 3e, 7e.
Natoer: Hok onaangewezen 2e, 
aangewezen 2e, totaal 2e. 
Generaal: Hok onaangewezen 6e, 
aangewezen 3e, totaal 5e. 
Fondclub Zuid Nederland
Gouden Afdelingskampioen Zeeland 3e.
Gouden Crack jonge duiven Zeeland 1e met 
NL20-2019368 en 3e met NL20-2019370.

Gewoon zo voortdoen lijkt mij ook hier de juiste 
boodschap. Proficiat.

Marcel Buijsse

V.l.n.r. Marcel, Melody, Junior en All van Beveren, in 2020 vooral sterk met de jonge duiven.

Gebr. Van Beveren & kids  
Asduif- en Hokkampioen totaal 

Midfond j.d. Afd. Zeeland in 2020


