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1932. De wereld zit in het interbellum geprangd tussen twee wereldbranden. In Neder-
land wordt het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht, in Duitsland wordt tussen Keulen en 
Bonn de eerste Autobahn in gebruik genomen, in de VS opent de gouverneur van New 
York, Franklin Roosevelt, de Olympische Winterspelen in Lake Placid en de Italiaan 
Alfredo Binda wordt als eerste wielrenner ooit voor de derde keer wereldkampioen op 
de weg.

Aan de oevers van de Leie leidt Prudent Versele  
zijn eigen zaak, een klein familiebedrijf met 
een tuinrestaurant en een kruidenierszaak. 
Prudent is echter een rasechte Vlaamse on-
dernemer die droomt van meer. In 1932 gaat 
hij de boer op en begint zijn eigen samenstel-
lingen van veevoeder te verkopen. Vijf jaar 
later, in 1937, stampt hij een gloednieuwe 
fabriek uit de grond in Astene (Deinze). De 
trein zit duidelijk op het juiste spoor en begint 
steeds sneller en sneller te bollen.
In 1958 heeft de fabriek reeds een omzet van 
20.000 ton zakgoed. Het gamma wordt steeds 
verder uitgebreid met o.a. verzorgingsproduc-
ten en concurrenten worden opgekocht. In 
1970 wordt de firma Laga uit Roeselaere over-
genomen en de iconische naam Versele-Laga 
is geboren. In de daaropvolgende jaren breidt 
het imperium uit door partnerships aan te 
gaan met sectorgenoten zoals Colombine, 
Fabry, Bosmolen, Mariman, Kronen hond, 
Orlux, Oropharma, Goldenfeast, Higgins...
Momenteel verkoopt Versele-Laga dieren-
voeding in 86 landen en heeft ze zeven fa-
brieken, waaronder twee in de VS en zelfs één 
in China, want ook die laatste twee markten 
worden sinds 2010 geëxploiteerd. In totaal 
kunnen wereldwijd meer dan 15.500.000 die-

ren genieten van één van de meer dan 2.100 
producten van Versele-Laga. Ondanks dit 
mondiaal succes is Versele-Laga nog altijd 
een familiebedrijf dat zijn Vlaamse wortels 
trouw blijft. De wereld is hun afzetmarkt, 
Deinze blijft hun thuis.
Vandaag hebben we een panelgesprek met 
medewerkers van Versele-Laga en enke-
le melkers die al jaren de mengelingen van  
Versele-Laga gebruiken. Zij gaan proberen 
ons iets wijzer te maken over de wondere 
wereld van het duivenvoer alsmede iets meer 
te onthullen over deze parel aan de Belgische 
bedrijvenkroon, Versele-Laga, het fabriekje 
van Prudent Versele dat uitgroeide tot een 
wereldspeler.

Versele-Laga en de duivensport
DD: Heren, welkom! Buiten regent het pijpen-
stelen, hierbinnen is het lekker warm en ge-
zellig, ideale omstandigheden voor een aan-
genaam gesprek over duiven, duivenmelkers 
en duivenvoer.
Dit brengt mij direct bij mijn openingsvraag: 
hoe is Versele-Laga ooit begonnen met de 
productie en verkoop van duivenvoer? Als ik 
goed ingelicht ben was jullie bedrijf oorspron-
kelijk alleen actief in de mengvoederindustrie.

VERSELE-LAGA
EEN KRONIEK VAN 60 JAAR DUIVENVOEDER

EEN VERHAAL OVER MENGELINGEN, MAÏS EN MELKERS

Geoffrey: (heel enthousiast) Deze weet ik!  
Een boekhouder van het bedrijf, dhr. Robert 
Demeurichy was zelf duivenmelker. Op een 
gegeven moment, ik meen 1961, begon hij bij 
zijn directeur (toenmalig algemeen directeur 
dr. Remi Bogaert) te zeuren om toch eens met 
duivenvoer te beginnen. De grondstoffen en 
kennis hadden ze immers reeds in huis.

Van waar ze stonden hadden ze een mooi 
overzicht over de fabriek. “Zie je al die cami-
ons in de rij staan?” vroeg directeur Bogaert 
aan zijn boekhouder. “We kunnen nu al niet 
meer volgen met de productie en aanleverin-
gen, waarom zouden we er nog iets bij gaan 
doen?”

Lees verder blz. 2, 3, 4 en 5.

SSint-Niklaas – Sint-Niklaas wordt door velen als de hoofdstad van het Waasland gezien. 
Meer en meer evolueerde het naar een echte stad met bijna 80.000 inwoners en dat 
kwam de duivensport zeker niet ten goede. Van de dertig duivenlokalen in het verleden 
blijft nog alleen “De Rappe Duif” over. Ook het aantal duivenmelkers kwam in vrije val 
en de meeste duivenmelkers zijn nog in de randgemeenten te vinden.

De stad Sint-Niklaas is ook bekend om het 
grootste marktplein van België. De vredefees-
ten vinden er begin september plaats en dat 
gaat gepaard met een grote ballonnenparade. 
Dit heeft plaats sinds het einde van de Twee-
de Wereldoorlog. Naast de cultus rond Sin-
terklaas is er ook de sage rond Reynaert de 
vos. Zo zijn er verschillende fietsroutes door 
het Waasland die verwijzen naar dit verhaal.
Wij gingen op zoek naar de uitblinkers in het 
Land van Waas en kwamen terecht bij Ivan en 
Willy Baetens. Zij speelden een knap seizoen 
2021 en met 1e Olympiadeduif Cat. I 2020, 2e 
Olympiadeduif Cat. E 2020 (gefokt door Bae-
tens maar gespeeld door Bart en Nance Van 
Oeckel), 4e Olympiade Duif Cat. H 2020 en 
9e Olympiadeduif Cat. H 2021 grossierden ze 
ook in Olympiadevermeldingen. Zij gaan inkor-
ven in ”Recht voor Allen” in Sint-Gillis-Waas.

Bricon
Willy Baetens (75) heeft in de zestiger jaren 
samengespeeld met zijn vader Alfons. In 1972 
is hij zelfstandig met duiven begonnen onder 
de naam Baetens-Van Boven. Ivan is op zijn 
twaalf jaar met duiven begonnen en het werd 
dan Baetens-Van Boven & Zoon.
In 2003 gebeurde dan de overstap naar het 
Europark en dan werd er gespeeld onder de 
naam Ivan en Willy Baetens.

Willy was een muzikant in de groep “The 
Jumpers” en heeft dat tien jaar volgehouden. 
Daarna ging hij als hokkenbouwer door het 
leven. Toen bij 55 jaar werd werd hij muziek-
technieker en runde ook een opnamestudio.
Ivan, na zijn opleiding als bouwkundige, heeft 
eerst bij vader geholpen in de firma Bawibo 
waar hij de werkwijze en design van de hok-
ken veranderd heeft. Vandaag worden deze 
hokken nog steeds zo gebouwd door de firma 
Demster in Lichtervelde. In 1998 is hij dan 
begonnen met Bricon die het elektronisch 
klokken op de markt bracht en hij bouwde 
zijn firma uit tot een wereldfirma met leverin-
gen in 42 landen. Hij mag met enige fierheid 
zeggen dat Bricon de grootste klokkenfirma 
ter wereld is. Hij is ook leverancier van de 
K.B.D.B. software en K.B.D.B. Online en 
Anons. Er staat een nieuw project, PAS, op 
stapel dat het volledig automatisch constate-
ren van duiven mogelijk maakt. Bricon stelt elf 
werknemers te werk.

Stamvader “Ace of Aces”
Willy Baetens was een echte snelheidsspeler 
en zijn kolonie was gestoeld op het soort van 
melkers uit de streek. In 2003 werd er ver-
huisd naar het Europark in Sint-Niklaas en er 
werd besloten om de nationaals te spelen. 
De eerste jaren voelden Ivan en Willy dat ze 

IVAN & WILLY BAETENS
1e OLYMPIADEDUIF CAT. I (FOND 1 JAAR) 2022

te kort kwamen om een toonaangevende rol 
te spelen. Er waren prijzen genoeg maar geen 
toppers.
In 2005 gingen ze buurten met Luc en Bart 
Geerinckx, Wommelgem en ze kochten er 
kinderen van “Gladiator” en “Willyke” en deze 
duiven vormen nog steeds een deel van de 
basis van de kolonie Baetens. “Wittekop” van 

2007 en “Messi” van 2010 komen beide uit 
een dochter van de “Gladiator”.
Ze stonden ook op de dorpel bij Michel en 
Linda Baertsoen, Brasschaat en kochten daar 
kinderen van “Chipo” en ook deze duiven  zit-
ten nog steeds in de basis. De 5e Nat. Asduif 
2017 komt uit “Messi” x kleindochter “Chipo”.

Lees verder blz. 8 en 9.

Vader Willy en zoon Ivan vormen een geweldig team achter een succesvolle kolonie.

De fabriek in Deinze, de droom van Prudent Versele, die uitgroeide tot een mastodont.
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Demeurichy gaf echter niet af en te pas en te 
onpas sprak hij zijn baas aan over het opne-
men van duivenvoer in hun gamma. Onder 
de indruk van zijn argumentatie, en misschien 
omdat hij zijn gezaag beu werd, gaf de direc-
teur in 1962 toe. De boekhouder kreeg één 
kleine manuele vulmachine in een hoekje 
van de mengvoederfabriek. Daar mocht hij 
zijn gang gaan met zijn duivenmengelingen 
en de rest is geschiedenis.
Het klopt toch wat ik zeg, he Wim?
Wim: Je hebt helemaal gelijk, zo is het inderdaad 
begonnen met duivenvoer bij Versele-Laga 
en deze “tak” werd steeds groter.
Halfweg de jaren 2000 vormden wij binnen 
ons bedrijf wat wij noemden de duivencel. 
Deze cel bestond uit onze vriend Mathieu De 
Clippel (overleden na een kort ziekbed in janu-
ari ’20), Stefan Mertens (nu actief bij Herbots) 
en mijzelf. Enkele jaren later is Stefan Mertens 
vertrokken en is Geoffrey in zijn plaats geko-
men. In 2019 is Mathieu dan uitgevallen door 
ziekte en doen Geoffrey en ik het verder.
DD: Is het duivenvoer nog belangrijk binnen 
Versele-Laga? We weten allemaal dat het 
aantal duivenmelkers afneemt in België en 
Nederland. 
Jonny:  Dat klopt, vroeger woonde onze straat 
vol duivenmelkers, die tijden zijn gedaan. Nu 
zijn er inderdaad veel minder melkers, maar 
ze hebben wel allemaal steeds meer duiven. 
Ik ben maar een kleintje, in de winter heb ik 
een 60-tal duiven op mijn kot. Maar ik verweer 
mij goed hoor, ze zien mij vaak niet graag 
komen omdat ik teveel win. (lacht)
Wim: In de West-Europese landen is de dui-
vensport de laatste jaren aan populariteit aan 
het verliezen bij het grotere publiek, maar 
daarentegen worden de liefhebbers groter 
en professioneler. In de dierenvoeding in het 
algemeen is er echter een steeds verdere 
evolutie aan de gang met de humanisering 
van onze huisdieren en de voeding hiervoor 
kan niet goed genoeg zijn. Ons bedrijf is wat 
betreft hobbydieren hierin één van de grotere 
spelers met voeding en supplementen, van 
muis tot olifant.
We merken ook niet echt dat de cijfers in de 
verkoop van duivenvoer zakken, dus zo erg 
zal het zeker niet gesteld zijn met de mondiale 
duivensport. Bovendien hebben wij als bedrijf 
natuurlijk ook onze groeimarkten, Centraal- 
en Oost-Europa, China en de Verenigde Sta-
ten doen het goed.
Geoffrey: Versele-Laga heeft mede zijn naam 
gemaakt in de duivenvoeders en we willen 
onze goede naam en positie in deze markt 
ook sterk houden. Bij Versele-Laga vinden wij 
het belangrijk om onze naam hoog te houden 
in het duivenmilieu. We zijn ook al jaren me-
desponsor van jullie “Gouden Duif”-wedstrijd 
en we organiseerden in het verleden heel wat 
wereldkampioenschappen en tien jaar lang 
de “Belgian Master”.
Wim: Deze oneloftrace in Nevele organiseer-
den we samen met De Duif en Herbots van 
2007 tot 2017. Ikzelf ben daar toen in het sei-
zoen bijna dagelijks geweest om de gezond-
heid van de duiven onder controle te houden.
Geoffrey: Duivenvoeders zijn en blijven 
voor Versele-Laga een belangrijk onderdeel. 
Daarom hebben we verschillende experten in 
huis die dagelijks zowel duivenliefhebbers als 
ook winkelpunten met raad en daad bijstaan. 
Doordat we deze expertise in huis hebben, 

kunnen we blijven zoeken om onze bestaande 
producten constant te verbeteren en nieuwe 
innovaties op de markt te brengen.
Wim: Ik mag wel zeggen dat ik momenteel bin-
nen Versele-Laga de link ben met de duiven- 
sport. Ik heb zelf al heel mijn leven duiven, sinds 
ik kan stappen speel ik met de duiven en als 
dierenarts heb ik de nodige medische kennis. 
Nieuwe producten en ideeën worden vaak ook 
eerst op mijn hok uitgetest. Daarnaast hebben 
we natuurlijk ook nog ons Pet Research Center 
waar vele zaken uitgetest worden.
We kunnen dan alles gaan uittesten en kijken 
welke invloed er is op opname, mestconsis-
tentie, groei… Uiteraard is de duivensport niet 
1 + 1 = 2 en kan je qua wedstrijdresultaten 
niet alles zwart op wit uittesten, maar je kan 
toch al veel zien door goed en nauwkeurig te 
werk te gaan.
DD: Merken jullie dat België hoog aan-
geschreven staat op duivengebied in het 
buitenland?
Geoffrey: Zeker en vast! Dit is een voordeel 
enerzijds omdat wij kunnen uitpakken met 
veel internationaal bekende namen van mel-
kers die onze producten gebruiken en ander-
zijds omdat men in het buitenland weet dat 
wij hier in België de knowhow hebben. Het 
legt misschien wat extra druk op ons omdat 
we hierdoor niet alleen de reputatie van ons 
bedrijf, maar ook die van België als duiven-
land hoog te houden hebben. Dit beschou-
wen we echter niet als een nadeel, eerder als 
een extra motivatie.

De kwaliteit van de grondstoffen
DD: Laten we wel wezen, Versele-Laga is niet 
per se het goedkoopste voer op de markt, 
daarmee heeft Versele-Laga haar reputatie 
niet gemaakt. Wie Versele-Laga zegt, denkt 
onmiddellijk aan kwaliteit. Hoe garanderen 
jullie die kwaliteit?
Joost:  Als ik even mag onderbreken! Ik ge-
bruik al heel mijn leven hun mengelingen, net 
omwille van die kwaliteit. In de duivensport 
komt alles neer op twee factoren, goede dui-
ven en goede vorm. Als duivenmelker probeer 
je goede duiven te kweken en daarna moet je 
er alles aan doen om ze in die goede vorm te 
krijgen. Walter Godefroot (beroemd ex-renner 
en ploegleider) zei ooit tegen mij, het belang-
rijkste is dat je je best doet. Je best doen 
betekent dan wel dat je er alles aan doet wat 
binnen je mogelijkheden ligt.

In de duivensport zijn veel onzekere factoren 
waar we geen invloed op hebben, voeding is 
echter een factor waar we wél controle over 
hebben. Je kan alleen maar winnen door de 
beste duiven in de beste vorm te brengen en 
één van de zaken die daartoe leiden is de 
beste voeding.
Jonny: Ze moeten het ook lekker vinden, het 
beste voer geven heeft geen nut als ze het 
laten liggen. En natuurlijk is afwisseling en di-
versiteit belangrijk, alle dagen biefstuk word 
je op den duur ook beu he? Ik kijk altijd naar 
mezelf, ik eet ook alleen wat ik lekker vind en 
wat van een goede kwaliteit is.
Wim: Een goede kwaliteit van de graanmen-
geling is voor ons een minimumvereiste. 
Hiermee bedoelen we: een mengeling van 
granen en zaden die er goed uitziet en die 
heel veel voedingswaarde heeft. Net daarom 
hebben we een team van aankopers die we-
reldwijd op zoek gaan naar granen en zaden, 
vers geoogst van het land en die voldoen aan 
onze strenge eisen. Bij Versele-Laga komt 
er nooit een vrachtwagen met grondstoffen 
aan, vooraleer we op voorhand een staal van 
die grondstof per post hebben ontvangen. 
Indien goedgekeurd, dan wordt de levering 
ingepland. 
Vooraleer de wagen wordt gelost, worden 
er drie verschillende stalen op diverse loca-
ties uit de laadruimte genomen en worden er 
meerdere testen uitgevoerd. Eenmaal goed-
gekeurd, dan pas mag de vrachtwagen zijn 
lading lossen en worden de grondstoffen 
voorgereinigd en op silo getrokken. Versheid 
van de grondstoffen is cruciaal, daarom voor-
zien wij maar +/- vijf dagen stock van grond-
stoffen in de silo’s. 
Wij zijn trouwens constant op zoek naar nieu-

we grondstoffen die in het duivenvoer een 
toegevoegde waarde kunnen leveren. In het 
verleden hebben we daardoor al graanmen-
gelingen met zwarte maïs kunnen introduce-
ren. In ons onderzoek kwam bij zwarte maïs 
naar boven dat deze grondstof heel veel an-
tioxidanten bevat. Antioxidanten zijn van es-
sentieel belang voor een goede gezondheid 
en goede prestaties tijdens de verschillende 
periodes in het duivenseizoen. Ondanks dat 
deze maïssoort heel moeilijk te verkrijgen is, 
hebben we er toch voor gekozen om duiven-
liefhebbers de voordelen van zwarte maïs te 
laten ontdekken in onze mengelingen.
DD:  Hoe komen jullie bij een nieuwe innovatie 
als die zwarte maïs uit?
Wim: We kijken uiteraard voor voeding en 
producten vooral naar andere prestatiespor-
ten. Voorbeeld is het gebruik van onze nieuwe 
recuperatiecapsules met BCAA’s (Branched 
Chain Amino Acids), dit is iets dat ook veel in 
de humane sport wordt gebruikt. Dit gaan we 
dan bekijken en uittesten bij duiven.
Bij die zwarte maïs uit Zuid-Amerika zijn we 
uitgekomen omdat we op zoek gingen naar 
een ingrediënt met veel anti-oxidanten. Deze 
maïs werd reeds gebruikt in humane voeding.
Veel innovaties komen op die manier tot 
stand. Dat is één van de voordelen van het feit 
dat wij binnen ons bedrijf veel “vertakkingen” 
hebben. Er is een zeer vruchtbare kruisbe-
stuiving tussen de verschillende afdelingen. 
Natuurlijk is een reisduif iets anders dan een 
legkip, maar het zijn wel allebei vogels. Veel 
basisvoedingsstoffen zijn uiteindelijk gelijk.
Zo ook het extruderen (nvdr: een vormge-
vingstechniek waarbij een vervormbaar ma-
teriaal door een matrijs geperst wordt) van 
voeding en dus die geëxtrudeerde goed ver-

Wonend en spelend met de duiven in Oost-
kamp. Getrouwd en vader van twee doch-
ters (Janne van 23 en Flore van 21 jaar). 
Werd geboren in een echt duivennest. 
Beide grootvaders, twee nonkels en vader 
waren duivenmelker. Wim speelde met de 
duiven vanaf het ogenblik dat hij kon lopen. 
Als kind wilde hij al “dokter van de duiven” 
worden.
Na het succesvol afronden van zijn stu-
dies dierenarts startte hij in ’94 een eigen 
praktijk in Oostkamp met als specialisatie 
duiven. Gelijktijdig ging hij aan de slag bij 
Versele-Laga als productmanager verant-
woordelijk voor de Oropharma-producten.
Met zijn vader speelde hij vitesse en halve 
fond. In ’96 ging hij samenspelen met buur-
man Herman Van Damme (destijds chef op 
de duivenafdeling van Versele-Laga). Als 
Van Damme-Boddaert wonnen ze bijna 
alles wat er te winnen viel.
1e Wereldkampioen Grote Fond 1996 
1e  Kampioen van België KBDB  

Grote Fond 1996 
1e Nationaal Cahors 2000 
1e  Nationaal Souillac 2002 
2e  Kampioen van Belgie KBDB  

Fond 2001
Toen Van Damme gezondheidsproblemen 
kreeg werd in 2008 een totale verkoop ge-
houden met De Duif. Op een nieuwe loca-
tie werd er terug opnieuw gestart onder de 
naam Boddaert W.M.J.F. met direct terug 
goede resultaten (o.a. 2e Nat. Tulle, 3e Nat. 
Libourne...).
Door de enorme werkdruk in zijn praktijk en 

de ouderdom van zijn vader (82 jaar en nog 
steeds actief met de verzorging van dui-
ven) en de gevolgen van een ongeluk van 
zijn dochter Janne werd in 2020 het roer 
weer omgegooid. Onder de naam Boddaert 
WMJ wordt nu in Oostkamp zware fond ge-
speeld, en onder de naam De Meyer-Bod-
daert speelt Wim in tandem met een vriend 
dagfond in Hamme.
Binnen Versele-Laga is het als Technical 
Product Advisor zijn taak om samen met de 
Research & Development-afdeling nieuwe 
producten te ontwikkelen, verpakkingen op 
te maken, teksten te schrijven voor publici-
teit, bijsluiters en verpakkingen, bijscholin-
gen te geven aan de sales mensen, acties 
en promo’s uit te werken, vragen van con-
sumenten te beantwoorden en beurzen en 
evenementen voor duiven te doen.

In september 2013 begon hij bij Versele-Laga  
als Junior Product Manager op de cate-
gorie sportduiven. Als kind uit de streek 
(Eeklo) droomde hij er reeds van om voor  
Versele-Laga te werken, de fabriek van het 
diereneten. Bij een eerste sollicitatie werd hij 
niet weerhouden. Enkele jaren later en een 
pak ervaring rijker werd hij wel aangenomen.
Hij was toen assistent van Mathieu De Clip-
pel en werkte (nu nog steeds) ook nauw 
samen met Wim Boddaert. Toen moest hij 
zich vooral focussen op verpakkingen en 
deed hij ook de administratie van de Bel-
gian Master. In 2015 kreeg hij (naast de ca-
tegorie “duif”) de categorie “neerhof” onder 
zijn vleugels. Dit is de dierenfamilie met 
voeders voor kippen, kalkoenen, fazanten, 
schapen, geiten, konijnen... dit deed hij tot 
eind 2019.
Toen duidelijk werd dat Mathieu niet meer 
ging terugkeren naar de firma, wilde Geof-
fry zich terug weer 100% kunnen focussen 
op de duiven. Omdat de categorie “duif” 
een heel specifieke markt is, verdient die 
immers een aparte productmanager.

Ondertussen werkt hij dus acht jaar bij 
Versele-Laga en hoopt hij de sterke posi-
tie te kunnen verdedigen in de hoofdlan-
den (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland 
en UK). Daarnaast is het de bedoeling om 
het “merk” verder op te bouwen binnen 
nieuwere markten waaronder China, USA, 
Oost-Europa…

Wim Boddaert (52) 
Technical Product Advisor, dierenarts, 

liefhebber van het zwaardere werk

Geoffrey De Cloedt (33)  
Product Manager “duiven”

Stichter Prudent Versele en echtgenote 
Maria-Anna.
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teerbare voeding waarin alles kan gestoken 
worden zoals vitaminen en supplementen. 
Deze techniek werd reeds toegepast in de 
voeding voor kooivogels, knaagdieren, hon-
den en katten, en maakt de voeding beter 
verteerbaar.
DD: Is het op die manier een voordeel dat 
jullie firma ook in andere segmenten van die-
renvoeding aanwezig is?
Wim: Absoluut! 
Zo hebben wij bij Versele-Laga, als producent 
van honden- en kattenvoeding, de nodige 
kennis en ervaring om te kunnen werken met 
een extruder . Zo hebben wij de gelegenheid 
gekregen om een extruder te hebben in Dein-
ze specifiek voor de duiven en vogelvoeders.
DD: Het papier om onze krant op te drukken, 
het meel om brood te bakken, zelfs de aardap-
pelen voor een pakje friet, olie, hout en staal, 
wereldwijd worden alle grondstoffen steeds 
schaarser en duurder, merken jullie dit ook?
Geoffrey: Het is een feit dat de prijzen van 
grondstoffen al serieus zijn gestegen en dat 
het ook nog in de toekomst moeilijker gaat 
worden. Ook specifiek voor de meer spe-
ciale en premiumgranen zal het in de toe-
komst moeilijker worden om alles ingezaaid 
te krijgen.
Er zijn reeds prijsstijgingen geweest en er 
zullen er in de toekomst zeker nog volgen. 
Dit ligt natuurlijk volledig buiten onszelf en de 
consument beseft dit ook. Om het simpel te 
stellen, alles wordt duurder, ook duivenvoer 
en, gelukkig voor ons, niet alleen dat van 
Versele-Laga.

De kwaliteit van 
de graanmengeling

Wim: Goede grondstoffen is één zaak. Ze op 
de juiste manier verwerken tot een mooie men-
geling is een andere zaak. De mengelingen 

worden bij Versele-Laga altijd door nutritionis-
ten samengesteld en hier wordt altijd rekening 
gehouden met de behoeften van de duiven. 
Bij de formulatie houden we rekening met de 
benodigde gehaltes aan koolhydraten, vetten 
en eiwitten die voor duiven in de verschillende 
periodes tijdens het jaar belangrijk zijn. 
Daarnaast is de manier waarop we met gra-
nen werken ook belangrijk. De grondstoffen 
worden in onze fabriek op verschillende mo-
menten gereinigd met zeef- en borstelmachi-
nes. Daarbij is er ook nog een afzuiging die 
stofvorming in de verpakking tegengaat. Het 
mengen van de granen doen we met zachte 
mengers om breuk van granen tegen te gaan. 
Ook nadat de grondstoffen gemengd zijn 
tot graanmengelingen, wordt de mengeling 
nog eens geborsteld en het stof afgezogen. 
De liefhebbers vinden daardoor enkel maar 
zand- en stofvrije graanmengelingen terug in 
onze verpakkingen.
Naast de traditionele graanmengelingen 
hebben we ook de Plus I.C.+ mengelingen 
waar we nog een extra geëxtrudeerd korreltje 
aan toevoegen. Dit korreltje zorgt niet alleen 
voor de optimale gehaltes aan koolhydraten,  
vetten en eiwitten, maar ook voor de juiste 
gehaltes aan vitamines, aminozuren en mi-
neralen. Met een Plus I.C.+ mengeling ben je 
dus zeker dat jouw duiven alle voedingsstof-
fen binnen krijgen die ze nodig hebben.
Joost: Hier wil ik graag even op inpikken. Die 
geëxtrudeerde korreltjes waren echt revolu-
tionair binnen de duivenvoeding en een we-
tenschappelijk zeer onderlegde vernieuwing. 
Het is niet zoiets als weer een nieuw foefje 
dat wasmiddelenproducenten ons wijsmaken 
dat zou helpen om nog witter te wassen dan 
voorheen. Laten we eerlijk zijn, witter dan wit, 
dat kan niet he? Deze korreltjes vormen ech-
ter echt een meerwaarde.

Joost De Smeyter was een beloftevolle 
jeugdwielrenner. Als generatiegenoot van 
Frank Vandenbroucke, Rik Verbrugghe, 
Mario Aerts en Glenn D’Hollander koerste 
hij zich een weg door de reeksen van de 
nieuwelingen, junioren en amateurs. Dat 
hij klasse had bewijst het feit dat hij mee 
op stage naar Mallorca mocht met het 
grote Telekom waar hij mocht rondfietsen 
naast grootheden als Jan Ullrich en Stefan 
Wesemann. Helaas, een heup- en dijbeen-
blessure zorgden voor het einde van een 
wielerdroom.
Aangezien een profcarrière dus niet ging 
lukken, ging hij aan de slag bij de wieler-
school in Ronse, een job die hij dertien jaar 
met veel liefde en toewijding uitoefende. 
Daarna was hij nog zeven jaar bediende bij 
de Willy Naessens Group. Via zijn opa en 
een oom langs moeders kant, echte vites-
semannen, was Joost aangestoken met de 
duivenmicrobe. Als zelf topsporter worden 
niet lukte, dan zou hij wel eens topsporters 
gaan kweken. Als wielrenner wist hij wat 
afzien was, en hij koos dan ook voor de 
zwaarste discipline. Voor Joost kan het niet 
ver genoeg zijn.
Momenteel is Joost professioneel duiven-
melker. Hij fietst of loopt nog een keer of 
twee per week. Niet om zijn conditie te 
onderhouden, daarvoor is het naar eigen 
zeggen al te laat, maar om ze terug wat 
op te bouwen. Hij ziet graag zijn zoon Cas 
koersen, maar is zeker geen fanatiek wie-
lervader. “Cas rijdt momenteel met een 
promo-licentie waardoor hij maar vier weg-
wedstrijden per jaar mag rijden. Daarnaast 
rijdt hij nog wat “dikke banden”-wedstrij-
den. Belangrijkste is dat hij het momenteel 
plezant vindt, de rest zien we later wel, 

school is nu het belangrijkste. Naar zijn 
sportprestaties kijk ik niet fanatiek, naar 
zijn schoolprestaties wel.”
Als duivenmelker is Joost geen “platte pan-
nekoek”, hij heeft reeds een mooi palmares 
opgebouwd met nationale en internationale 
overwinningen, op de zware fond is hij een 
referentie. Zo won hij reeds 1e Internat. 
Perpignan 2003, 1e Internat. Bordeaux 
2006, 1e Internat. Pau 2015, 1e Internat. 
Barcelona dv. 2018, 1e Internat. Narbonne 
2018 en 1e Nat. Saint-Vincent 2021.
Joost bouwde zijn kolonie op met duiven 
van eigen origine. Een van de belangrijke 
pijlers is de “Joost” (1e Internat. Perpig-
nan 2003) en verder de “Grand Cru” (1e 
Internat. Bordeaux 2006) en twee toppers 
“Gitan” en “Narbonne”.
Joost versterkt zijn hok alleen met de ab-
solute top. In het begin van zijn loopbaan 
als melker moest hij nog tevreden zijn met 
kinderen van toppers als versterking, mo-
menteel koopt hij alleen nog echte toppers.

Jonny, geboren en getogen in Wingene. Op 
de wereld gekomen als boerenzoon en mo-
menteel gemeentearbeider op rust. In het 
leven kent hij twee grote liefdes, vrouwtje 
Mieke en de duiven.
Hij komt niet uit een duivenfamilie, maar hij 
stamt nog van uit de tijd dat er in iedere straat 
meerdere duivenmelkers waren. Op vijftien-
jarige leeftijd werd hij door zijn buurjongen 
aangestoken met de duivenmicrobe en hij is 
er sindsdien nooit meer van genezen.
Duiven inkorven deed je toen nog met de 
fiets en constateren gebeurde manueel. 
Van computers had men nog nooit ge-
hoord en het woord internet bestond zelfs 
nog niet. Tijden zijn ondertussen drastisch 
veranderd, maar met de duiven spelen doet 
hij nog steeds op dezelfde wijze.
Jonny is een echte snelheidsspeler, Cler-
mont en Pontoise, dat zijn Jonny’s vluch-
ten. Hij speelt met jonge, jaarse en oude, 
maar wel alleen met duivers. De duivinnen 
dienen enkel voor de kweek en als motiva-
tie om de mannen thuis te krijgen.
Zelf is hij absoluut geen voedingsspecialist, 
jarenlange ervaring, duivengevoel en ge-
zond boerenverstand vormen de wapens die 
hij in de strijd gooit. Hij vertrouwt op de ken-
nis en het vakmanschap van Versele-Laga 

en zijn eigen fingerspitzengefühl om via hun 
voeding zijn duifjes in topvorm te krijgen en 
te houden.
Daarnaast rekent hij op de wijsheid van zijn 
vriend en dierenarts Wim Boddaert om zijn 
gevleugelde lievelingen gezond te houden. 
Hij is vaste klant bij dierenarts Boddaert en 
vriend aan huis bij Wim. Zijn ogen fonkelen 
wanneer hij over duiven praat. In een ver-
klarend woordenboek kan je bij “duiven-
melker” gerust de foto zetten van Jonny 
Vande Casteele.

Joost De Smeyter (47)  
Ex-wielrenner, fondspecialist

Jonny Vande Casteele (63)   
Vitesseman pur sang

Van eind jaren ’80 tot 2000 werd het Wereldkampioenschap voor Sportduiven georganiseerd. 
Een competitie die internationaal veel bijval kende en waaraan vrijwel alle grootheden uit de 
West-Europese duivensport deelnamen. Ook de jaarlijkse prijsuitreikingen in de Brielpoort 
(Deinze) groeiden uit tot ware hoogtepunten.
Op de foto de huldiging van de familie Koopman (vader Corneel, moeder Janske en zoon 
Gerard) in 1994 door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene.

De “Belgian Master” eenhoksrace (2007-2017) was een enorme publiekstrekker. Een fantasti-
sche gelegenheid voor talloze duivenmelkers – groot en klein – uit vele landen om de degens te 
kruisen en elkaar ook in de zomer eens te ontmoeten. Gezamenlijk tussen pot en pint de duiven 
opwachten tijdens de finale van de race was een populaire jaarlijkse uitstap. Een ware “Vlaamse 
kermis” op de grote wei van Nevele.

Toen John nog kleine Johnny was had 
zijn moeder een vriend die duivenmelker 
was en die kleine Johnny de liefde voor 
de duifjes bijbracht. Op Johnny’s twaalf-
de verdween die vriend uit zijn leven, maar 
de duivenliefde bleef. Gelukkig woonden 
er veel melkers in de wijk bij wie hij raad 
kon vragen en zo begon hij op zijn vijftiende 
zelfstandig te spelen.
Als tiener zijn er natuurlijk veel verleidingen 
en interesses, voetbal, school, uitgaan en 
duiven, het is wat veel allemaal en de resul-
taten waren dan ook nogal wisselvallig. Op 
zijn 17e ging de ondertussen al flink grotere 
John zijn legerdienst vervullen. Eens dat uit 
de weg vond hij het moment aangebroken 
om het duivenspelen ernstiger te gaan 
nemen.
John had het geluk om van goede melkers 
uit zijn vereniging wat goede jonge duiven 
te krijgen en de trein was vertrokken. Ge-
durende heel zijn duivenloopbaan bleef hij 
goede melkers opzoeken. Om er duiven te 
kopen, en vooral om er veel te stelen met 
de ogen en oren.
Van Dongen is een echte programmaspeler 
in Nederland, hij speelt het hele seizoen in 
alle categorieën. Hij gaat vaak op controle 
bij de dierenarts maar is geen voorstander 
van veel medicatie. Door er tijdig bij te zijn 
kan je vaak erger voorkomen, sterke dui-
ven kweken die niet veel medicatie nodig 
hebben is zijn devies.

Professioneel is hij operator in de voe-
dingsindustrie en hij werkt in een systeem 
van vijf ploegen. Gelukkig kan hij sinds 
1995 rekenen op de steun van vrouwtje 
Debby die meehelpt met de verzorging 
van de duiven. In 1996 schonk Debby 
hem een zoon, Youri, en als kind hielp hij 
ook graag mee, maar net als vader des-
tijds kreeg hij echter geleidelijk aan andere 
interesses.
John is voor ons Belgen een typische Ne-
derlander, hij neemt geen blad voor de 
mond en zegt gewoon waar het op staat. 
Zijn resultaten geven hem echter recht van 
spreken, een massa 1e plaatsen en veel 
generale titels getuigen hiervan.

John van Dongen (54)    
Allrounder uit Roosendaal (NL)



DE DUIF - Nr. 1 - blz. 4

Kijk, elk levend wezen heeft een variatie van 
stoffen nodig om in leven te blijven, een nog 
grotere variatie om gezond te blijven en een 
zeer grote variatie in de juiste verhoudingen 
om in topvorm te geraken. Een mens die alle 
dagen hetzelfde eet geraakt ondervoed, een 
hond eet ook niet alleen vlees en een koe niet 
alleen gras.
Iedereen met een hond weet dat ze een  
gevarieerde voeding nodig hebben. Kijk maar 
eens op een zak hondenvoeding wat daar al-
lemaal in zit. Een koe graast ook alle andere 
planten in de wei mee op, en krijgt ook nog 
tal van aanvullingen en supplementen bij haar 
gewone voeding.
Wilde duiven zullen, net als alle andere in 
het wild levende dieren, deze stoffen zelf wel 
verzamelen. Onze duiven hebben hier veel 
minder kans toe, kweekduiven al bijna hele-
maal niet. Daarom is het belangrijk dat wij als 
melkers hen die stoffen aanreiken.
Voedingsleer is best ingewikkeld. Sommige 
stoffen zorgen er voor dat ons lichaam be-
paalde andere stoffen gaat aanmaken. De 
ene stof reageert op een andere, ze worden 
omgezet, afgebroken, de ene dient als ka-
talysator, een andere zorgt voor een betere 
opname, enfin heel ingewikkeld dus.
Persoonlijk ben ik voorstander van een heel 
diverse voeding waar heel veel in zit. Ik geef 
liever alle dagen heel lage dosissen van veel 
stoffen dan af en toe een boost van het één 
of ander. Het is tenslotte ook gezonder alle 
dagen vers fruit te eten dan af en toe een 
vitaminekuur te nemen.
Enfin, een hele uitleg waarmee ik maar wil 
zeggen dat die geëxtrudeerde korreltjes heel 
belangrijk zijn. Ze zorgen voor een betere 
opname van alle stoffen die in die korreltjes 
toegevoegd worden en zo krijgen onze duiven 
een zeer gevarieerde, complete en uitgeba-
lanceerde voeding binnen.
Wim: Deze korrels worden niet zomaar ge-
perst, het zijn geëxtrudeerde korrels. Dit klinkt 
technisch, maar het komt erop neer dat de 
inhoud van de korrels zeer goed verteerbaar 
is en dus beter wordt opgenomen door het 
lichaam doordat we het zetmeel ontsluiten. 
Dit doen we door de inhoud van de korrels 
bloot te stellen aan hoge temperaturen en een 
verhoogde druk. 
Vergelijk het een beetje met aardappelen die 
je kookt alvorens je ze opeet en waardoor 
ze beter en sneller verteerbaar zijn en beter 
worden opgenomen. Vergeet nooit dat de 
mensheid niet zou staan waar ze nu staat 
zonder het “bereiden” en dus beter verteer-
baar maken van ons voedsel.
DD: Wim, je bent een gezellige, goedlach-
se man en toch heb je hier net met een af-
gestreken gezicht een prachtige, maar zeer 
technische uiteenzetting gedaan. Is dat ook 
typerend voor het bedrijf, enerzijds een fami-
liebedrijf, anderzijds een wereldspeler die op 
en top professioneel is?
Wim: Zeker en vast. In het dagdagelijks be-
stuur zitten nog steeds mensen van de familie 
Versele. Hoe groot het bedrijf ook geworden 
is, zij houden steeds contact met de werk-
vloer en ze staan dicht bij het personeel. Dit 
staat echter zakelijke groei en een professio-
nele werking niet in de weg.
Jonny: Dat kan je wel zeggen, dat het een 
professioneel bedrijf is. Jaren geleden ben ik 
eens op fabrieksbezoek geweest. Heel inte-
ressant om dat allemaal eens te gaan bekij-
ken, en eigenlijk best wel indrukwekkend.
Die hoeveelheden waarmee ze werken zijn 
voor een gewone mens absurd. De snel-
heid waarmee alles gaat, de drukte in zo 
een fabriek, en toch is alles er kraaknet. On- 
gelofelijk eigenlijk als je bedenkt dat “ne mens 

van bij ons” dat allemaal uit de grond heeft 
gestampt. Versele-Laga is dan ook, terecht, 
een naam hier in de regio, een familie met 
aanzien.
Geoffrey: Die kwaliteit waar wij het heel de 
tijd over hebben staat ook voor hen centraal. 
Vergeet niet dat op elke zak “hun” naam 
staat. De kwaliteit van hun producten is voor 
hen dan ook een persoonlijke erezaak.
De waarden waar wij bij Versele-Laga voor 
staan zijn passie, expertise, verantwoorde-
lijkheid en respect. Net omdat we een fami-
liebedrijf zijn, blijven deze waarden steeds 
gehandhaafd.

Kwaliteit van de verpakkingen
Geoffrey: Het merendeel van de grootver-
pakkingen van onze duivenvoeders zijn pa-
pieren verpakkingen met verschillende lagen 
papier. Deze lagen staan in ter bescherming 
van de mengeling en voorkomt ook het on-
gewenst openscheuren van de verpakking.
Naast het materiaal van de verpakkingen is 
het design ook belangrijk. Aan de hand van 
het ontwerp van de verpakking kunnen we 
duidelijk maken aan de liefhebbers welk type 
graanmengeling er in de verpakking zit. Wij 
hebben de keuze gemaakt om verschillende 
verpakkingen te hebben per gamma en ook 
per periode. 
Zo hebben de meeste verpakkingen van 
graanmengelingen een kleurcode per perio-
de: kweek, jonge duiven, sport, rui, winter of 
alle perioden. Op die manier is het gemak-
kelijker voor de liefhebber om de juiste men-
geling terug te vinden in het winkelpunt. Het 
mee ontwikkelen van die verpakkingen is ook 
een deel van Wims en mijn taak, daar komt 
best veel bij kijken en er wordt serieus over 
nagedacht.
John vD: Verpakkingen zijn wat mij betreft 
heel belangrijk omdat ik het voer moet kunnen 
“begrijpen”. Hiermee bedoel ik dat wanneer 
ik het wat lichter wil, of juist zwaarder, het via 
de mengelingen dan zelf wat kan aanpassen. 
Bijvoorbeeld naar zeer snelle vluchten wat 
lichter voeren naar de vlucht, en andersom 
kan ook. Hierdoor kan ik het sturen vind ik, 
daarom is het belangrijk te weten waarvoor 
het voer is en wat het doet. Je wil niet per 
ongeluk zwaar voer geven i.p.v. licht voer ge-
woonweg omdat de verpakking dezelfde is. 
Onderscheid in verpakking en een zeer dui-
delijke etikettering vind ik daarom ook heel 
belangrijk.
Jonny: De tijden zijn veranderd en de zakken 

voer ook. Ik weet nog goed hoe we vroeger 
van die papieren zakjes van 5 kg Mariman 
gingen halen.
Joost: Ja inderdaad, die zakjes herinner ik mij 
ook nog. Waar is de tijd!
Jonny: En dan maar hopen dat het niet ging 
regenen want eens nat gingen die zakken 
stuk. We gingen die halen met de fiets. We 
deden alles met de fiets.
Zo herinner ik mij nog hoe we als snotneuzen 
eens duiven gingen inkorven toen het plots 
begon te regenen, het viel met bakken uit de 
hemel. Wij snel doorfietsen tot we bij de kerk 
waren om daar dan te gaan schuilen met onze 
duifjes. De volgende dag speelden we een 
hele goede uitslag. Naar de kerk gaan met de 
duiven had dus geloond, hierboven waren ze 
ons welgezind. (algemene hilariteit)

Raad en daad
Wim: Naast kwalitatieve producten en ge-
bruiksvriendelijke verpakkingen gaan we bij 
Versele-Laga nog een stap verder om onze 
duivenliefhebbers te ondersteunen. Zo heb-
ben we jaarlijks de introductie van ons kweek-
boek en hebben we onze “Wegwijzer”. De 
Wegwijzer is eigenlijk onze duivenbijbel. Zeg 
niet zomaar een cataloog tegen onze Weg-
wijzer, want hij bevat niet alleen informatie 
over onze graanmengelingen en bijproducten, 
maar ook voedingsschema’s, verzorgings-
schema’s, waardevolle tips, getuigenissen 
van liefhebbers… 
Geoffrey: Daarnaast zijn we ook online actief 
en kunnen mensen zich abonneren op onze 
nieuwsbrief. De bedoeling is niet dat men-
sen zomaar onze producten kopen, maar 
dat ze die op een zo goed mogelijke manier 
gebruiken. Pas dan heb je tevreden liefheb-
bers en daarom is communicatie en advies 
zo belangrijk.
Jonny: Kijk mijnheer, ik ben zelf maar een 
simpele boerenzoon. Ik heb verstand van 
beesten en zeker van duiven. Ik voel vaak wel 
aan wat er scheelt en wat ze nodig hebben.
Joost: Dat is de kwaliteit van de melker he. 
Wetenschap is belangrijk, maar een topmel-
ker heeft een feeling voor duiven, dat kan je 
niet aanleren, dat heb je of heb je niet. Hard 
fietsen is meestal niet genoeg om als eerste 
over de meet te komen, je moet ook de koers 
kunnen lezen.
Jonny: Dat is waar, maar je kan wel merken 
dat je duiven niet in orde zijn, daarom weet 
je nog niet hoe je dit kan oplossen en dan 
doe je een beroep op de kennis van anderen, 
mensen die dat wel weten. Zo ken ik Wim 
al jaren en ga elke week bij hem langs. Om 
duiven te laten keuren, om advies te vragen 
en natuurlijk om gezellig wat te babbelen over 
onze gezamenlijke passie.
Die inbreng van Wim en het hele team van 
Versele-Laga is belangrijk en heb ik ook 
nodig. Ik heb zijn medische kennis niet, ik 
heb hun kennis over voeding niet, maar door 
op consultatie te gaan of door hun producten 
te gebruiken kan ik wel gebruik maken van 
hun kennis.

Samenwerking 
met topliefhebbers

Wim: Dankzij onze grote focus op kwaliteit 
en expertise hebben we binnen Versele-Laga 
een groot assortiment van waardevolle pro-
ducten. Dat is ook de reden waarom toplief-
hebbers wereldwijd al jarenlang onze produc-
ten gebruiken. Nadat verschillende van deze 
liefhebbers ons contacteerden met positieve 
feedback, bedachten we om deze kennis en 
ervaringen te delen met het grotere publiek.
Daaruit is dan uiteindelijk onze campagne 
“The choice of Champions” voortgevloeid. 
Hier luisteren we naar de tips en het advies 
van de topliefhebbers en we gebruiken dit in 
onze advertenties, online filmpjes, nieuws-
brieven… We lanceerden deze campagne in 
januari 2020 en we hopen op deze manier nog 
vele liefhebbers te inspireren.
John vD: Ik ben in contact gekomen met 
Versele-Laga omstreeks 2008 via Nico-Jan 
Koenders. Hij was toen voor mij de juiste 
persoon om over het voer te brainstormen. 
Sinds die tijd heb ik altijd het huidige systeem 
gevolgd met hier en daar wat aanpassingen. 
Vooral omdat de laatste jaren de duiven wat 
intensiever gespeeld worden, is voeding een 
belangrijk onderdeel geworden. Duiven moe-
ten goed eten, goed eten doet goed trainen, 
zeg maar. Met de verschillende mengelingen 
krijg ik ze meestal wel hoe ik ze wil hebben.
Ook de wisselwerking met Versele-Laga vind 
ik belangrijk en zeer aangenaam. Zeker in het 
begin had ik wekelijks contact met Nico-Jan. 
Er wordt bij Versele-Laga echt geluisterd 
naar ons melkers en dat is fijn. Ik ben ervan 
overtuigd dat de kwaliteit van hun producten 
deels te danken is aan de samenwerking met 
ons “gewone” melkers.
Joost: Zo vond ik Versele-Laga’s IC-energy- 
mengeling iets te rijk aan eiwitten en dat heb ik 
dan ook zo doorgegeven. Ik besef ook wel dat 
ze een mengeling niet gaan aanpassen ge-
woon omdat Joost dat zo vindt. Maar wanneer 
diverse melkers dezelfde opmerking maken 
zullen ze hier zeker rekening mee houden.

DD: Jullie ambassadeurs zijn bekende ge-
zichten in de Belgische en Nederlandse dui-
vensport. Gebruiken jullie dezelfde gezichten 
om jullie producten in de rest van de wereld 
aan de man te brengen?
Geoffrey: Deels wel, hier speelt natuurlijk het 
feit dat “onze” duivensport een internationale 
faam heeft een belangrijke rol. Verder werken 
we ook samen met “lokale” namen. In de VS 
hebben we Ryan Jones, Lolo Raminez en Ray 
Jones. Voor de UK werken we samen met 
Peter Virtue en Mark Gilbert, en Rod Spar-
kes en Darling & Keegan zijn dan weer onze 
gezichten in Ierland.
Versele-Laga is ondertussen een mondiaal 
bedrijf geworden, je vindt ons ondertussen 
zowat overal. Zo hebben we ook ambassa-
deurs in het voormalig Oostblok. In Polen 
bv. werken we samen met mensen als Team 
Baranowski, Kobila Marcin, Piotr Bugala en 
Pawel Koziol. Maar evengoed zijn we verte-
genwoordigd in Zuid-Europa met ronkende 
namen als Christian Cossa, Giovanni Cossa, 
Franco Brugnoli en Cappucci als vertegen-
woordigers in de Italiaanse Laars.
DD: En in China, toch commercieel gezien 
misschien wel het belangrijkste land in de 
duivenwereld?
Geoffrey: Ook daar zijn we natuurlijk actief 
en werken we samen met lokale “gezichten”. 
Zo hebben we daar Han Xue, Feng Shou en 
Bai Yun. Die eerste komt uit Peking en de 
anderen uit andere delen van China. Het is 
natuurlijk een gigantisch land en ook daar is 
het belangrijk je inspanningen te verdelen.
Zo werken we ook samen met Liu Xiao Hong. 
Liu komt uit het binnenland, uit Binnen-Mon-
golië. Straf toch wanneer je bedenkt dat op 
dit eigenste moment er misschien ergens 
op de  Mongolische steppe een melker met 
een plastic potje wat voer schept uit een 
zak Versele-Laga. Vroeger veroverden de 
Mongolen Europa, nu verovert Versele-Laga 
Mongolië. (lacht)

Bijproducten en medicatie
Geoffrey: Naast een groot aanbod van 
graanmengelingen, heeft Versele-Laga ook 
nog een assortiment van bijproducten onder 
het merk Oropharma. Onder dit merk zitten 
alle elektrolyten, vitamines, prestatieonder-
steunende producten, verzorgingsproducten, 
hygiëneproducten... 
We hebben recentelijk nog een nieuw pro-
duct gelanceerd, genaamd “Intestinal Top”. 
Dit product is een combinatie van veresterde 
vetzuren en zorgt voor een betere darmwer-
king door de groei van ongunstige bacteriën 
in de darm te verhinderen. Het product bevat 
ook kurkuma, wat dan weer een ontstekings-
werende werking heeft en zorgt voor een gro-
tere darmimmuniteit.
Tevens heeft Oropharma een volledige lijn 
aan gespecialiseerde medicijnen geregis-
treerd voor duiven. Deze producten zijn enkel 
te verkrijgen via de dierenarts of apotheek. 
Wim: En natuurlijk mits het kunnen voorleg-
gen van een voorschrift van een dierenarts.
Geoffrey: Natuurlijk, dokter! (lacht, naarma-
te het gesprek vordert wordt de sfeer ook 
steeds vrolijker)
John vD: Persoonlijk ben ik voorstander van 
weinig medicatie, ik wil sterke duiven kwe-
ken die niet veel medicatie nodig hebben. 
Net daarom vind ik het belangrijk om heel 
regelmatig naar de dierenarts te gaan. Net 
door kort op de bal te spelen en er snel bij 
te zijn kan je vaak voorkomen dat je (zware) 
medicatie nodig hebt.
Ook de juiste medicatie geven, de juiste hoe-
veelheden, de juiste duur, allemaal belang-
rijk en daar heb je toch een zekere medische 
kennis voor nodig, kennis die ik niet heb 
en waarvoor ik dus vertrouw op specialis-
ten. Duivenspel is tenslotte niet zomaar een 

Wijlen Mathieu De Clippel speelde een 
belangrijke rol bij de organisatie van diverse 
evenementen.

Erik Lambrecht is als commercieel directeur 
van Versele-Laga tevens voorzitter van de 
VZW Vriendenkring Duivensport, verant-
woordelijk voor de organisatie van evene-
menten als het Wereldkampioenschap en de 
Belgian Master.

Herman Vandamme, reporter “Gerry”, stond mede aan de basis van de inrichting van het 
Wereldkampioenschap en werd vooral bekend door GERRY PLUS, de “evergreen” onder de 
duivenmengelingen.
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hobby, het is topsport.
Joost: Kijk, sport is sport, of dit nu wielren-
nen, voetbal of duivensport is. Sommige 
principes blijven altijd hetzelfde. Opbouw, 
recuperatie, training, allemaal belangrijk, en 
aangepaste voeding ook.
Ik heb een achtergrond in de topsport. Ik gaf 
les aan de wielerschool. Toen bekommerde ik 
mij om mijn atleten, nu ben ik bezig met mijn 
gevleugelde atleten. In het profpeloton heb ik 
geleerd dat de voeding van een sporter heel 
belangrijk is.
Vroeger reed men de Tour de France op 
steak en rijsttaartjes, later werden dat bergen 
pasta’s. Ondertussen is dit allemaal veel pro-
fessioneler geworden. Wielerploegen hebben 
koks, dokters en diëtisten mee. Ze werken 
samen met voedingsdeskundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond. Voeding 
voor renners wordt afgewogen tot op de gram 
en is gepersonaliseerd.
Een wielrenner eet andere zaken voor een 
wedstrijd dan erna. Tijdens trainingsweken 
eten ze anders dan tijdens de Tour. Je bereidt 
je ook anders voor op een ééndagswedstrijd 
dan voor een grote ronde. Sprinters zijn geen 
klimmers, hun training en zelfs hun voeding 
zal er dan ook net iets anders uitzien.
Een sporter eet ook anders tijdens het sei-
zoen dan in de voorbereiding. Zo voer ik 
standaard zeer licht in de aanloop van het 
seizoen. Ik gebruik hiervoor de mengelingen 
uit het IC-gamma van Versele-Laga, meer be-
paald ‘Gerry’, ‘Winter’ en ‘Zuivering’.
Wat ik heb geleerd uit de wielersport, en nog 
steeds doe via clinics en webinars (online 
cursussen), neem ik mee naar mijn duiven-
hok. Natuurlijk kan je die zaken niet letterlijk 
overnemen, maar de principes blijven vaak 
dezelfde. Het grootste verschil is dat ik mijn 
duiven alles moet kunnen meegeven voor de 
vlucht. Langs het parcours staat er niemand 
klaar met etenszakjes. (lacht hard)
Jonny:  Duiven nemen ook geen plaspauzes 
zoals de coureurs. (bulderlach)
Joost:  Wielrenners ook niet altijd hoor! Je 
kan even besmeurd raken naast een voor-
bijrazend wielerpeloton als onder een over-
vliegende troep duiven. (algemene hilariteit)
DD: Heren melkers, wat zijn jullie voerge-
heimen, en geven jullie nog iets, los van de 
producten van Versele-Laga, wat jullie zelf 
bijzonder vinden?
Wim: Nu gaan we het horen! (algemene 
hilariteit)
John vD: Ook al doen velen vaak graag ge-
heimzinnig, eigenlijk zijn er niet zo veel gehei-
men in de duivenwereld hoor. De mand liegt 
nooit! Iedereen kan je vertellen hoe of wat, 
maar spelen en selecteren is de enige, juiste 
weg omhoog. Vertrouw vaak op je gevoel, 
vraag al eens raad aan een ervaren, goede 
speler, maar luister niet naar iedereen!

Zelf geef ik mijn duiven ieder weekend verse 
bakkersgist over het voer. Waarom? Ik had 
er wel goeie dingen over gehoord, kost niet 
veel en ik denk dat het wel goed is. Baat het 
niet dan schaadt het niet. Ook geef ik iede-
re zaterdag mineralen met yoghurt over het 
voer. Zo heeft iedere melker wel zijn eigen 
receptje he!
Jonny: Dat is waar. Zelf geef ik ze geen eten 
de avond voor de vlucht en de dag zelf krijgen 
ze vanuit mijn hand een paar losse korreltjes. 
Zo komen ze “hevig” te staan en zijn ze heel 
gemotiveerd. Bij thuiskomst zet ik altijd een 
potje eiervoer als “beloning”.
Joost: Ik geef niet echt iets bijzonders extra. 
Wel krijgen ze regelmatig eens wat groen-
voer, maar daar zit niet echt een systeem 
achter. Wanneer wij thuis sla eten gaan de 
“vuile” blaadjes sowieso naar de duiven. Krijg 
ik links of rechts eens wat groenten of wat 
doorgeschoten sla dan gaan die naar het 
duivenhok.
DD: Om helemaal af te sluiten, hebben jul-
lie nog een tip of duivenwijsheid voor onze 
lezers?
John vD: Een goede komt altijd uit een goede, 
maar niet alles wat uit een goede komt is een 
goede natuurlijk, kan je nog volgen?
Zelf probeer ik altijd het tegenovergestelde te 
nemen. Ik zal uitleggen wat ik daarmee be-
doel, uit een goeie doffer wil ik liefst een dui-

vin en omgekeerd. Of dit de juiste methode 
is weet ik niet, voor mij werkt dit en zo moet 
ieder doen wat hij aanvoelt.
Jonny: Als ik het geheim van duivenmelken 
zou kennen dan moest ik niet alle weken naar 
Wim rijden. (lacht)
Joost: Goeie duiven in topconditie brengen, 
daar draait het om! 
DD: Nog iemand tips?
Wim: Nooit vergeten wat de belangrijke zaken 
zijn in het leven en niet vergeten te genieten!
Geoffrey: En producten van Versele-Laga 
blijven kopen! (lacht luid en aanstekelijk)

Met deze vrolijke noot besluiten we het ge-
sprek af te ronden. We zijn wat wijzer ge-
worden over duivenvoeding, -verzorging en 
-medicatie en vooral over de complexiteit van 
dit alles. Een bedrijfsbezoek was in deze co-
ronatijden niet mogelijk, maar staat zeker nog 
op de agenda voor de toekomst.
We kijken nu al uit naar deze rondleiding in de 
fabriek die Prudent ooit uit de grond stamp-
te. Een rondleiding doorheen de dromen van 
een ondernemer die zich opwerkte tot de 
trots van de Leiestreek. Zijn droom werd een 
imperium, hij creëerde een naam die staat als 
een huis, van België tot in Amerika, van Rome 
tot in Peking: Versele-Laga.

Mike
Han Xue, een van de Chinese ambassadeurs van Versele-Laga.

The choice of Championswww.versele-laga.com

Ondersteunt het 
verteringssysteem

Zorgt voor een optimaal darmmilieu, waarbij de groei  
van schadelijke micro-organismen wordt afgeremd. 

• Dagelijkse toediening draagt bij tot een goede darmwerking 
en verhoogt de weerstand tegen spijsverteringsproblemen

• Geeft een energieboost (door de ketonenproductie)

• Helpt een gunstige darmomgeving te creëren

• Helpt ongunstige micro-organismen te verdringen

NIEUWNIEUW

Advertentie van Versele-Laga in De Duif, 
eind jaren '70.
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6 maanden: €49
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6 maanden: €49
1 jaar: €93
EU-landen: €117
Buiten de EU: €190
Nederlanders abonneren zich bij Sport-
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Waalre (NL).
Abonneren ook mogelijk via www.deduif.be

Bureel
Langestraat 95/3, 2240 Zandhoven
tel. 03 216 46 15
fax. 03 216 96 90
e-mail: deduif@deduif.be
PR: 000-0130130-53
H.R. Antwerpen: 244.024
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BIC: KREDBEBB

Alg. directie en verantwoordelijk uitgever
Jan Hermans, Waalre (NL)
e-mail: jan@deduif.be

Mijn eerste klasgenoten zijn grootouders aan 
het worden. Mannen met wie ik lief en leed 
deelde op de schoolbanken zijn plots oppas-
-opa. Meisjes die ik ooit, meestal in dronken 
toestand, mijn eeuwige liefde verklaarde zijn 
plots oma’s aan de schoolpoort geworden, 
eeuwig bleek toch niet zo lang te duren.
Mijn favoriete sporthelden zijn ondertussen 
trainer, rentenier, bondsbobo of tv-analist. 
Sommigen blijven hardnekkig vechten tegen 
de zandloper van de tijd en proberen hun af-
takelingsproces tegen te gaan, anderen heb-
ben de strijd opgegeven en voor elke haar die 
ze verliezen komt er 1 kg lichaamsgewicht 
bij. Niemand van ons heeft de eeuwige jeugd, 
tenzij misschien Ben Crabbé. Ben ziet er al 
dertig jaar hetzelfde uit, alleen zijn moppen 
worden ouder. 
’s Morgens ben ik stijf maar ’s avonds steeds 
minder. In mijn hoofd probeer ik echter nog 
aansluiting te vinden bij de huidige generatie 
jongeren. Politieke correctheid is compleet 
achterhaald, tegenwoordig ben je pas mee 
wanneer je “woke” (spreek uit woowk) bent. 
Ik ben volledig mee en willen of niet, de dui-
vensport zal ook moeten volgen.

Wat woke precies is kan ik u niet uitleggen. 
Er bestaat niet echt een definitie van, iets 
een definitie geven wil immers zeggen dat je 
iets in een bepaald vakje duwt, en net daar 
is woke tegen gekant. Daarom is er dus per 
definitie geen definitie van woke. Vroeger 
was je een jongen wanneer de natuur je had 
gezegend met een penis, had je die niet dan 
was je een meisje. Een Afrikaan was toen een 
neger, iemand met een handicap was een 
gehandicapte en je had toen ook nog brand-
weermannen en vroedvrouwen.
Ondertussen zijn we gelukkig veel wijzer ge-
worden en beseffen we dat het allemaal niet 
zo simpel is. Mannen die op mannen vallen 
en vrouwen die een vrouw als partner prefe-
reren zijn ondertussen al zo achterhaald dat 
ze al bijna niet meer woke zijn.

Zoals ik reeds aanhaalde, de duivensport 
moet dringend ook meer woke worden. Dui-
venmelker, wat is dat nu voor een achterhaal-
de term? Net of er bestaan geen melksters 
of duivenliefhebbers die zich met geen enkel 
geslacht kunnen identificeren. Bovendien is 
melk ongezond en zeer schadelijk voor het 
milieu. Melk en biefstuk zijn er de reden van 
dat je op Nederlandse snelwegen nu even 
hard mag rijden als veertig jaar geleden in de 
bebouwde kom. 
Wie een beetje woke is drinkt geen melk 
maar biologische, fair trade, niet-genetisch-
-gemanipuleerde sojamelk. Spreek dus in de 
toekomst niet meer van een duivenmelker 
a.u.b., gebruik de veel correctere term dui-
ven-biologische-fair-trade-niet-genetisch-
-gemanipuleerde-sojamelkmens. Het bekt 
misschien net iets minder vlot, maar je moet 
iets over hebben voor een betere, inclusieve 
wereld.
Lappen, nog zo een achterhaalde term. De 
Lappen zijn een volk uit het noorden van Fin-
land en die vinden het helemaal niet leuk dat 
hun naam zo schandaleus misbruikt wordt. 
Rijden met de duiven klinkt dan weer heel 
discriminerend voor mensen die geen auto 
hebben en wegvoeren heeft een bijklank die 
doet denken aan de donkere dagen van de 
Duitse bezetting. Misschien beter gewoon af-
schaffen die praktijk aangezien er toch geen 
fatsoenlijke term voor te bedenken is.

Nederland staat zoals steeds al enkele stap-
pen verder dan wij wanneer het op gelijkheid 
aankomt. Sowieso heb je daar voor iedereen 
hetzelfde programma en ze doen daar al he-
lemaal niet aan die schandalige vakjesmen-
taliteit van hier te lande. Eens je in Essen, 
Lommel of Bocholt de grens overgaat wordt 
er niet meer gespeeld met jonge, jaarse en 
oude, ze maken daar geen onderscheid tus-
sen doffers en duivinnen, men speelt daar 
gewoon, zoals het wokegewijs ook hoort, 
met de duiven!
Alhoewel dit laatste natuurlijk ook wel zeer 

beperkend en inclusief is. Wat doe je met een 
valkparkiet, een bosuil of een pauwfazant die 
zichzelf identificeert als duif? Waarom zou-
den die niet mogen meespelen? Waarom 
trouwens alleen maar duiven? Alle vogels 
zijn toch evenwaardig? Pimpelmezen, kerst-
kalkoenen, blinde vinken en dodo’s zijn ook 
vogels, die hebben evenveel recht om zich 
sportief te meten. Dat die laatste uitgestor-
ven zijn en niet kunnen vliegen is van onder-
geschikt belang, het gaat tenslotte om het 
principe.
Alle dieren zijn trouwens belangrijk en geen 
van alle moet onderdoen voor de ander. Ons 
Bijke, een stabij (voor de Vlamingen onder 
onze lezers, dit is een Fries hondenras. Fries-
land is zoals Indonesië en de ABC-eilanden 
een Nederlandse kolonie, maar dan dich-
ter bij huis), ligt een hele dag in haar mand. 
Misschien wil zij ook wel eens de keef in en 
naar Bourges, Châteauroux of Barcelona? Je 
leest wel eens van een verloren gelopen of 
gedumpte hond of een kat die na veel om-
zwervingen terug thuiskomt, ze kunnen het 
dus wel. Olifanten kunnen na dertig jaar een 
drinkpoel nog terugvinden, dan vinden die 
heus de weg naar huis wel.

Maar waarom zouden we daar stoppen? Alle 
leven heeft recht om te bestaan. Planten moe-
ten niet onderdoen voor dieren. Amerikaanse 
eiken, Corsicaanse dennen, Japanse dui-
zendknoop en wandelende takken, allemaal 
plantensoorten die naar hier geëmigreerd zijn. 
Planten kunnen zich dus wel degelijk voortbe-
wegen, het duurt alleen iets langer.
Het moet dus perfect mogelijk zijn om wed-
strijden te organiseren met planten. Plant wat 
paasbloemen, sanseveria’s, bosanemonen 
en heideroosjes op het strand van Barcelona 
aan de voet van Montjuïc, zet jezelf in een 
strandstoel in de tuin en kijk wie eerst thuis-
komt. Het letten zal wel een beetje langer 
duren, maar laten we eerlijk zijn, veel meer 
en beter hebben we tegenwoordig toch niet 
te doen.

Eigenlijk is heel het principe van duivenmel-
ken zeer fout en dus niet woke. We laten an-
dere levende wezens een inspanning leveren 
waardoor we zelf hopen beter te worden. 
Hiermee verlagen we ons dus eigenlijk tot 
het niveau van voetbalmakelaars, en eigenlijk 
ruikt dit hele gegeven naar moderne slaver-
nij. Veel eerlijker zou zijn dat melkers zelf die 
inspanning zouden leveren.
Steek 52 mensen in een bus, rijdt naar het 
zuiden, laat ze los en dan maar afwachten 
wie eerst thuis is. Echt veel verschil met ge-
organiseerde busreizen is er trouwens niet. 
Nu ik er wat dieper over nadenk doen we dit 
eigenlijk al met bootvluchtelingen. Wie levend 
aankomt moet wel uit het goede hout ge-
sneden zijn en belonen we daarom met een 
verblijfsvergunning.

Ik hoor u tot hier denken, is die Mike nu he-
lemaal gek geworden? Nee hoor. Ten eerste 
was ik dat al lang een beetje (en ik ben er 
eigenlijk nog trots op ook) en ten tweede ben 
ik natuurlijk alles wat in het belachelijke aan 
het trekken. Ik ben de eerste om te stellen dat 
vroeger niet alles beter was. Iemand een job 
weigeren omdat hij Mohammed heet is niet 
correct, als Mohammed een betere metser 
is dan Jos mag hij direct mijn huis bouwen. 
Homo’s in mekaar timmeren is gewoon-
weg dom. Holebi’s gaan ook niet massaal 
hetero’s in mekaar rammen omdat wij seks 
hebben met mensen van een ander geslacht. 
Wie niet voor Club Brugge of Wout is kent 
niets van sport, maar kan desalniettemin een 
zeer sympathiek mens zijn.
Alleen ben ik de bescheiden mening toege-
daan dat de slinger tegenwoordig iets teveel 
in de andere richting aan het uitslaan is. Zo 
gaat dat nu eenmaal met slingers. Een klok 
van wie de slinger stil hangt heeft nog steeds 
tweemaal per dag gelijk. Een klok die fout 
loopt, blijft fout lopen en heeft het nooit bij 
het rechte eind.

Natuurlijk is slavernij verkeerd, maar wees 
dan op zijn minst consequent in je veront-
waardiging. Ga niet zoals sommige miljonair-
sporters op je knieën zitten voor de wedstrijd 
omdat de achterneef van je overgrootvader 
ooit een slaaf was, om vervolgens volgende 
winter te gaan voetballen in stadions ge-
bouwd door moderne slaven. 
Ga niet roepen dat je voor vrije meningsui-
ting bent en dat iedereen die het niet met 
je eens is zijn bek moet houden. Het heeft 
geen zin dat je geen vlees eet om het milieu 
te sparen wanneer je in de plaats roze ap-
pels uit Nieuw-Zeeland, boontjes uit Kenia of 
sojaburgers waarvoor een half regenwoud is 
weggekapt gaat eten.

Ach, ik nader tram 5, dit is mijn laatste jaar 
als veertiger en daarna krijg ik een nieuwe 
voordeur. Officieel ben ik dus een oude zaag 
geworden. Sommige zaken kunnen we niet 
tegenhouden en moeten we ondergaan. De 
jeugd heeft zeker niet altijd ongelijk, maar dit 
impliceert ook niet dat ze altijd gelijk heeft.
Voorgaande generaties zijn niet enkel verant-
woordelijk voor de opwarming van de aarde, 
milieuvervuiling en andere negatieve conse-
quenties van onze welvaart. Ze hebben ook 
gezorgd voor die welvaart. Ze hebben ook 

hun leven gegeven in de strijd tegen fascis-
me. Ze hebben op de barricades gestaan 
voor vrouwenstemrecht en holebirechten. 
Ze hebben gestreden tegen kinderarbeid en 
apartheid. Iedere generatie mag prat gaan op 
hun verwezenlijkingen, maar ze hebben ook 
recht op het maken van fouten.

Eén troost! Weet dat iedere generatie zich 
afzet tegen de vorige. Sommigen onder ons 
zullen het ooit nog meemaken, de meesten 
zullen dan al lang gecomposteerd zijn. De 
kans is echter zeer groot dat de kinderen van 
de woke-generatie zullen willen rebelleren 
tegen hun ouders. De goede veranderingen 
zullen wel overeind blijven en de idiote ten-
densen zullen weer afgevoerd worden.
Hopelijk mag ik het meemaken dat ik als 
stokoud stuk chagrijn vanuit mijn gecompu-
teriseerde relaxfauteuil met automatische uri-
nevlekkenverwijderaar mezelf kan verkneu-
kelen omdat de “volwassenen” van dan zich 
doodergeren aan hun “kids” omdat die foute 
moppen vertellen over een transgender, een 
Peruviaanse non, een Marokkaanse politie-
agent of een zatte zeekapitein.

Ooit zal de jeugd terug genieten van een ne-
gerzoen, Uncle Ben’s rijst of een jodenkoek 
en met veel plezier snoepjes oprapen die 
door een Zwarte Piet werden uitgestrooid 
in opdracht van een blanke bisschop wiens 
baard dan al lang niet meer hip is en die 
11,5e maand per jaar in Spanje overwintert. 
Er zullen terug gastarbeiders zijn en gehan-
dicapten en je zal niet meer scheef bekeken 
worden omdat je toevallig een blanke, hetero 
man bent die al eens graag een côte à los 
verorbert.
De enige juiste reactie op deze woke-ten-
dens is het voorlopig ondergaan. Het allerbe-
langrijkste is dat je volgende zomer in je tuin 
kan gaan zitten en genieten van een bakje 
koffie, een Duvel, Westmalle Tripel of, laat 
ik eens ruimdenkend zijn, een Heineken en 
gezellig, samen met wat sportvrienden, zitten 
letten op de duiven die moeten vallen van 
Bourges. Het leven kan heel ingewikkeld zijn, 
maar soms ook zo simpel!
Ik wens u een fantastisch 2022 en laat je niet 
gek(ker) maken.

Mike

Wokeduiven

De online bonverkoop ten voordele van 
onze vereniging is terug te vinden op 
www.duivenspel.be
Bieden kan via deze website vanaf 
dinsdag 4 januari 18 u. tot maandag 
17 januari 21 u.
Hierbij danken wij al de schenkers van de 
bons :
Brecht: Joosen Jos
Broechem : Raeymaekrs Sylvain, Van 
Eester Armand, Van Olmen Bart
Dufflel : Geens François
Emblem : Ceulemans Gunther
Lier : Heus Marc, Michielsens-Sterckx, Van 
Hekken Willy, Verelst Annita
Lille : Verherstraeten Marc
Massenhoven : Belckx Eric, Daemen Mark
Oud-Turnhout : Van Oeckel Bart & Nance
Ranst: Bungeneers Frans, Mortelmans Kri-
stof, Van Lommel Willy
Ravels : Van Loon André
Ruislede : Martens Frans en Marino
St. Job : Bevers Herman
Tielen; Struyfs Jef & Wim
Vremde : Hok Jos Vercammen, Vercam-
men Marcel & Gunter
Viersel : De Schutter René
Wijnegem : Beyens Jos & Ken
Zandhoven : Janssens Eddy
Steunen ons financieel : Anthonis Peter, 
Bogemans Gebr., Van de Wiele Jef, Van 
Oystaeyen-Pickeur

Kampioenschappen 2021
Quiévrain
Kampioen : Belckx Eric
Oude : 1. Belckx Eric 2. Van Eester Armand 
3. Vets Jef.
Jaarse : 1. Belckx Eric 2. Van Eester Ar-
mand 3. Vets Jef.
Jonge : 1. Belckx Eric 2. Wuyts Herman 3. 
Vets Jef 4. Verheyen Walter 5. Van Eester 
Armand  
6. Anthonis Peter 7. Claessens Walter 8. 
De Schutter René 9. Torfs Dirk 10. Weis-
senberg Manfred.

Noyon
Kampioen : De Schutter René
Oude : 1. Van Oystaeyen-Pickeur 2. Van 
Eester Armand 3. Vets Jef.
Jaarse : 1. Van Eester Armand 2. Vets Jef 
3. Van Oystaeyen-Pickeur.
Jonge : 1. De Schutter René 2. Van Eester 
Armand 3. Anthonis Peter 4. Vets Jef 5. 
Vercammen M&G. 6. Torfs Dirk 7. Wuyts 
Herman 8. Van Hekken Willy 9. Daemen 
Mark 10. Van De Wiele Jozef.
Algemee kampioen Quiévrain + Noyon : 
Van Eester Armand

Halve fond
Kampioen : Van Eester Armand
Oude : 1. Michiels Leo 2. Van Hekken Willy 
3. Van Eester Armand.
Jaarse : 1. Vets Jef 2. Van Hekken Willy 3. 
Van Eester Armand.
Jonge : 1. Daemen Mark 2. Anthonis Peter 
3. Van Oystaeyen-Pickeur 4. Van Eester 
Armand 5. Theunen Jul 6. Michiels Leo 7. 
Iwens Donald.

Duivenbond Broechem

Armand Van Eester : algemeen kampioen 
Duivenbond Broechem.

www.deduif.be
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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 ®

‘Waarom heeft die meneer netten tegen de 
volière?’ vroeg het jongetje aan zijn pa. ‘Die 
meneer’ was ik en... goede vraag was dat. Die 
netten zijn ooit aangebracht omdat de mussen 
meer van het voer aten dan de duiven. Natuur-
lijk had ik die ook af kunnen schieten maar 
daarvoor ben ik net iets te veel natuurmens 
met vogels bijna als passie. 
Wat ik niet kon weten was dat die netten 
slechts tijdelijk van nut zouden zijn. Want de 
mussen zijn er niet meer.

JEUGD
In mijn jeugdjaren al hield ik van vogels, roof-
vogels uitgezonderd. 
Ik hield ook van mensen, weer enkele 
uitgezonderd. 
Mijn opa had kippen, een paar koeien en 
varkens. Varkens die niet met te velen in te 
kleine boxen werden grootgebracht maar die 
relaxed knorrend door de wei liepen. Later zag 
ik ze terug. Nadat ze eigenhandig door opa 
geslacht waren, hingen ze ondersteboven aan 
een soort ladder. Nu wist ik waar het afgrijselijk 
geschreeuw van eerder vandaan kwam. Het 
zal me altijd bijblijven. 
Overigens hoefde je van het vlees niet bang 
te zijn. Van hormonen hadden we zelfs nooit 
gehoord. En die koeien? Dat geluid dat tegen 
de emmer spoot als tante Wies aan het melken 
was is me ook bijgebleven. 
Achter ons huis liep een beekje. Een van de 
vele. We vingen er stekelbaarsjes en dronken 
van het water uit dezelfde beekjes. Als we hon-
ger hadden trokken we een peen uit de akker 
en maakten die schoon aan onze broek (eens 
per week gewassen), aan het gras, of het water 

werden op onze wenken bediend. Minder wer-
ken, iedereen een auto, twee keer per jaar met 
vakantie. Kinderen van twaalf een telefoon van 
400 euro. 
En nu heb ik het idee dat het te veel aan het 
worden is. Ook vanwege die Bolsonaro die het 
regenwoud naar de knoppen aan het helpen is. 
Ik kán er niet tegen. Evenmin als die beelden 
van die duizenden in Wit-Rusland die naar hier 
willen komen. 
Corona verlamt de samenleving en je verplaat-
sen wordt elk jaar moeilijker vanwege dichtge-
slibde wegen. Enorme mondiale chemiereuzen 
verdringen elkaar in Antwerpen en in Rotter-
dam. Want wij willen antibiotica en zij willen 
verkopen.
- De lucht wordt alsmaar grauwer. 
- De gaten in de ozonlaag groter. 
- Vissen verdwenen dus uit de beken waaruit 
je niet meer kan drinken. 
- In de zon kan je niet meer zitten. Vanwege 
ozon of geen ozon, een mens weet het soms 
niet meer. 
- Aardbeien verloren hun smaak.
- En lekker sparen om wat rente te vangen? 
De banken NEMEN rente als je wat beter in de 
slappe was zit.  

ENZOVOORTS
Appels of tomaten moet mijn vrouw ook niet 
meer kopen. Ze zijn allemaal hetzelfde, alsof 
ze van de fabriek komen. Wormen zitten er 
niet meer in, smaak evenmin. Wat verlang ik 
soms naar de aardbei van vroeger. Of appels.  
- En ik hoor geen krekels meer.
- Geen kikkers of wulpen. 
- Ook duiven gezond houden lijkt steeds 
moeilijker. Toegegeven, we kregen betere 
medicijnen maar kregen er adeno, rota, cir-
covirus, one eye cold enzovoorts bij. Vroeger 
nooit van gehoord. Nu rennen liefhebbers van 
apotheek naar dierenarts. En van dierenarts 
naar kwakzalvers met hun overtollige bijpro-
ducten die duiven kunnen missen. Want werd 
de natuurlijke weerstand er beter op? Daar 
lijkt het niet op.  

REALITEIT 
Natuurlijk mag je de boel niet laten verloede-
ren. Wat moet dat moet. Maar zeker is dat 
een overdaad aan overtollige medicijnen de 
weg zal effenen voor toestanden die niet 
meer beheersbaar zijn. Chemie, medicijnen, 
antibiotica is ‘big business’ geworden. Bizar 
veel geld gaat er in om. Maar doe er alleen 

aan mee als je geen keus hebt. Zijn je beste 
seizoenen niet die waarin je nauwelijks of niet 
naar de medicijnpot moet grijpen? Hoe meer 
je ervan af kan blijven hoe minder problemen 
je zal hebben. 
Als wetenschappers zelden een tekort aan vi-
tamines aantroffen bij duiven, waarom die dan 
geven? Je kunt de klok niet terugdraaien en bij 
serieuze problemen roep je hulp in. Maar dan 
wel van bekwame mensen die hun best doen 
dat ze je zo weinig mogelijk terug zal zien. 
Dat vele ondoordachte kuren van sommigen 
leidt maar naar één eindstation: de desillusie.

MISSCHIEN
In de winter staan hier de ramen open. Vroe-
ger was dat een probleem vanwege de mus-
sen. Maar die zijn dus verdwenen. 
Vindt U dit een minder vrolijk artikel? Ik ook. 
Maar al dat ‘gelukkig nieuwjaar wensen’ door 
zo veel jaren heen bracht ons geen steek 
verder. 
Het milieu is nog zoiets. 16 November hebben 
de Russen een eigen satelliet vernietigd. Met 
honderdduizenden brokstukken in de ruimte 
als gevolg die een potentieel gevaar vormen 
voor veel ruimtevaarders. Tegelijk kon je lezen 
over een man die een bekeuring kreeg omdat 
hij in een haag stond te pissen. Dat geloof je 
toch niet.  
De jaarwisseling? Mensen met wie je weinig 
hebt omhelzen alleen omdat de kalender het 
voorschrijft? Sta me toe het flauwekul te vin-
den. Zelfs handen schudden is er in corona-
tijden niet meer bij.  
Aardbeien, appels en tomaten met smaak? 
Sijsjes in de tuin en stekelbaarsjes in de beek? 
Of zalen afgeladen vol duivenliefhebbers? Ik 
geloof er niet meer in. 

Allen een gelukkig en gezond 2022 met veel 
eerste prijzen. Dat laatste natuurlijk wel iets 
minder voor diegenen die tegen ons spelen.

Ad Schaerlaeckens

Nieuw jaar 
in de beek.  

SPANNEND
En elke winter was het in het dorp hetzelfde 
liedje. De kasteleins maakten ruzie omdat ze 
allemaal de duivenclub onderdak wilden. 60 
Liefhebbers was voor een café houder immers 
kassa. Uiteindelijk bracht de pastoor uitkomst: 
Elk jaar naar een ander café. 
Trouwens, over die pastoor gesproken. We 
speelden met duiven op zondag. Uiteraard 
na het bijwonen van de mis. De duivenmel-
kers zaten op de achterste rijen en na de mis 
dromden die samen om de vlucht te bespre-
ken. Er werden weddenschappen afgesloten, 
want anders dan nu, kon bijna iedereen win-
nen. Bijna, want meestal was dat toch Geert, 
de duivenmelker die niet rookte.    

NU
Nu, zoveel jaren later, ben ik niet meer zo on-
bezorgd, want ik zie veel misgaan. De mus-
sen zijn dus weg maar ook de grutto’s, kor-
hoenders, sijsjes, leeuweriken enzovoorts. De 
beken zijn gevuld met zo’n smerig bruin water 
dat ik er de kat van de buren niets eens van 
zou durven laten drinken. Om te weten wat dat 
betekent moet U dat mormel kennen.
Nu staan de kranten vol over zaken waar ik 
toen nooit van gehoord had; Inflatie, corona, 
CO2, asielzoekers, dioxine, het gat in de ozon-
laag, smeltend poolijs. Om maar te zwijgen 
over breinverwoestende en volslagen imbe-
ciele datingprogramma’s op tv. 

SCHULD
We wilden meer, het kon, zo voelden we en 

De Witte Duivin, Hombeek

De familie A. Schaerlaeckens wenst alle lezers, vrienden en bekenden 
een gezond en in alle opzichten voorspoedig 2022.

Bonverkoop 2022
Door de coronamaatregelen zal er een online 
bonnenverkoop plaatsvinden.
Start bieden op 10 januari om 19 u op dui-
venspel.be

Topaanbiedingen met nationale en provin-
ciale overwinnaars:
Nationaal:
De Troy Wim, Steven & Marianne: 1ste Nat. 
Limoges II jaarlingen, 1ste Nat. Argenton II 
oude duiven.
Koninkx Jaak : 1ste Nat. Chateauroux III oude
Lambrechts Stefaan: 1ste Nat. kampioen 
KHF jonge duiven.

Provinciaal:
Bonte Dirk: 1ste Prov. Fay-aux-Loges jonge
De Troy Wim, Steven & Marianne: 1ste Prov. 
Limoges II jaarlingen, 1ste Prov. Argenton 
II oude., 1ste Prov. asduif GHF oude en 
jaarlingen
Devroye André: 1ste Prov. Nevers oude
Iwens Tom & Jan: 1ste Prov. Chateauroux 
jaarlingen
Koninkx Jaak: 1ste Prov. Chateauroux III 
oude
Lambrechts Carl:  1ste Prov. La Chatre
Van Loock-De Laet: 1ste Prov. asduif Grote 
snelheid
Caluwé Eddy: 1ste Prov. kampioen KHF oude 
en jaarlingen
Herbots Kobe: 1ste Prov. Bourges jeugd.
Koning Union Antwerpen: N. De 
Weerd-Berckmoes
Wij willen langs deze weg alle schen-
kers bedanken voor hun steun aan onze 
maatschappij.

Hierbij de voorlopige aangeboden bons:
Beullens Willy, Bevers Herman, Bonte Dirk, 
Broecks Niels, Buts François, Caluwé Eddy, 
Ceulemans Jean, Cleirbaut Kris, Cools Jos, 
Cornelis-Keuleers, Cristiaens Frans, De Key-
ser Jorgen, De Meyer Jurgen, De Mayer 
Dirk & Diane, De Nys Eric, De Troy Wim, 
Steven & Marianne, Dvroye André, De Wil-
der-Boeykens, De Wilder Victor, De Winter-
-Houtmeyers, De Wit Yves, Fierens Frans & 
Veerle, Fierens Sven, Henriksen Lars, Hugo 
Luc, Huyck Dirk, Iwens Jan & Tom, Janssens 
Eddy, Janssens Willy*, Joris Erik, Kennes Je-
roen, Koninkx Jaak, Lambrechts Cyriel, Carl 
& Bert, Lambrechts Stefaan, Maris Jos, N. 
De Weerd-Berckmoes, Peeters David & Da-
niël, Pepermans Bart, Schaepherders Gun-
ter, Smits Filip, Kris & Kevin, Spinoy Patrick, 

Team De Weerd, Team NDP-RVS, Tobback 
François, Van de Moortel Octaaf & Jan, Van 
den Bergh Rene, Van den Bosch Wilfried, Van 
den Eynde Corneel, Van den Elsen Bjorn, Van 
den Elsen Danny, Van den Troost François, 
Van Dyck Danny, Van Dyck Dirk & Natalia, 
Van Dyck Julien, Van Heirstraeten Timmy & 
François, Van Hoof-Van Wijngaerden, Van 
Horenbeeck Flor, Van Loock-De Laet, Van 
Oerle Peter, Van Santfoort Jim, Van Weyen-
berge Christiaan, Verbeeck Bart, Verbergt 
Jan, Verschuren Luc & Joni, Vervloet Bert, 
Vrins Frans, Wets Ivo, Herbots Kobe, Clae-
skens J. & J., Lauwers Patrick, Pintens Jan

Het bestuur
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Van 2013 tot 2017 werden er samen met 
Joost De Smeyter zes nationale asduiven 
aangekocht. Ook met deze duiven hadden 
ze succes.
Het moet gezegd dat Ivan en Willy een voor-
liefde hadden voor de grote halve fond en de 
eendagsfond.
In 2013 kende “Messi” een topjaar. “Messi” 
en een volle broer van “Messi” werden Super-
star van de maand juli in 2013. “Messi” was 
toen 3e Prov. Asduif grote halve fond.
Dat jaar was “Nikolaas” de 1e Nat. Asduif 
grote halve fond bij Casaert-Senechal. In 
2014 zijn Ivan en Willy daar een laat jong gaan 
halen uit “Nikolaas” x “Palme d’Or”(zijn eigen 
moeder). Dat laat jong werd stamvader van 
het hok en luisterde naar de naam “Ace of 
Aces”. Hij werd vader van “Rax” die in 2017 
2e Nat. Asduif grote halve fond werd. Hij werd 
ook vader van 1e Prov. La Souterraine en 5e 
Nat. Chateauroux. “Rax” zelf won 10e nat. 

Bourges en 11e nat. Chateauroux. In 2013 
werden er ook duiven aangeschaft bij Etienne 
Meirlaen. Uit die lijn komt “Olympic Olga” of 
de 2e Olympiadeduif Cat. E 2020 (gevlogen 
bij Bart en Nance Van Oeckel).
Na 2017 ging “Rax” zelf naar het kweekhok 
en werd direct vader van de “083” en die 
werd 4e Olympiadeduif Cat. H 2020. In 2019 
werd hij vader van “Olya” of 1e Olympiadeduif 
Cat. I en  2e Nat. Asduif All Round. De “083” 
heeft de K.B.D.B. ranking op 7 vluchten ge-
wonnen en werd 15e Nat. Asduif grote halve 
fond. De moeders waren telkens dochters 
van “Messi”.
De huidige basis wordt in hoofdzaak gevormd 
door “Aces of Aces”, Zoon “Rax”, “As 214” 
5e Nat. Asduif en zoon van “Messi” en drie 
zonen van “Wittekop”. Het kweekhok wordt 
bevolkt door afstammelingen van de huidige 
basis.

Rustig inkorven
In 2020 kwamen Ivan en Willy aan de start 

IVAN & WILLY 
BAETENS

De vlieghokken van de weduwnaars, de vliegduivinnen en de jonge duiven.

2020
2e Nationaal Asduif KBDB Allround
14e Nationaal Asduif KBDB GHF Jaarse
15e Nationaal Asduif KBDB GHF Oude
19e Kampioen KBDB GHF Oude en Jaarse
2e World Best Pigeon LD Belgium
1e Provinciaal kampioen GHF Oude
2e Provinciaal kampioen GHF Jaarse
2e Provinciaal asduif GHF Jaarse
3e Provinciaal kampioen GHF Oude
Winnaar Goud, Zilver en Brons GRVHW kleine fond Oude en Jaarse

2021
Gouden Ring winnaar kleine fond oude en erevermelding
3e Provinciale Asduif zware halve fond oude KBDB
10e Provinciale kampioen zware halve fond oude KBDB
1e kampioen kleine fond oude RVA nationale vluchten
6e kampioen kleine fond jaarse RVA nationale vluchten

Olympiadeduiven (laatste 2 jaar, voorlopige klasseringen)
1e cat. I (2020)
2e cat. E (2020) bij Van Oeckel Bart & Nance
4e cat. H (2020)
9e cat. H (2021)

Kampioenschappen

met 60 weduwnaars. Zij deden aan winterk-
week en trokken de eerste leg van de kwe-
kers groot. Er volgde een tweede koppeling 
op 1 maart en nadat ze met eieren kwamen 
werden die weggenomen en begon het we-
duwschap. De doffers trainen 1x per dag een 
vol uur deels verplicht in het begin van het 
seizoen. De weduwnaars vliegen grote halve 
fond en de dagfond.
De doffers worden goed opgeleerd en gaan 
naar 2x 15 km, 2x 30 km, 2x 50 km en gaan 
daarna naar Quiévrain.
Bij de inkorving komen de partners soms 
samen en soms niet. Het is beter van de dui-
vin niet te tonen omdat de doffers dan rusti-
ger kunnen ingekorfd worden. Na aankomst 
van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen 
2 u samen. Bij de dagfond kan dat iets langer 
duren.
Er wordt naar extra motivatie gezocht voor 
de weduwnaars op het hoogtepunt van het 
seizoen. De weduwnaarsploeg wordt streng 
geselecteerd en wie niet voldoet wordt van 
het hok weggenomen. Dan komen er plaatsen 
vrij om de andere weduwnaars te motiveren. 
Ivan en Willy houden het weduwschap heel 
simpel en dan kun je gemakkelijker je 1e ge-
tekende vinden.

Een “type team”
Er worden 50 duivinnen gespeeld en de part-
ner blijft thuis. In 2021 stonden 24 doffers in 
voor 50 duivinnen en dit door gebrek aan dof-
fers. In 2022 zijn er voldoende doffers voor 

alle duivinnen. Ook de duivinnen kweken 
vroeg en zij trekken de tweede leg van de 
kwekers groot. De duivinnen worden opge-
leerd zoals de weduwnaars maar dan wel op 
andere dagen.
Bij de inkorving komen de duivinnen en de 
doffers 20 minuten samen of 15 minuten 
alleen hun partner zien en 5 minuten echt 
samen. Bij aankomst van een wedstrijd blijven 
de partners 1 u samen.
Tijdens de week zitten de duivinnen op een 
apart hok. Tijdens de dag zitten ze in de voliè-
re voor het hok en ’s avonds komen ze binnen 
op het hok. De 50 duivinnen zitten allemaal 
samen op één groot hok.
Het probleem van het onderling paren stelt 
zich vooral in het begin van het seizoen of de 
maanden maart en april. Er komt geen tweede 
koppeling. In die periode moet je de duivin-
nen in het oog houden. De duivinnen worden 
een keer meer weggevoerd en passeren dan 
voor de hokken van de doffers. Een duivin 
moet iedere week gespeeld worden. Zelfs 
een duivin die een dag later thuiskomt gaat 
ook de mand in voor de volgende wedstrijd.
Met de duivinnenploeg is er ook een snelle 
selectie om een echt “type team” te vormen 
of een ploeg waarmee heel het seizoen verder 
kan gespeeld worden.

250 jonge duiven
Bij de jonge duiven worden er jongen ge-
speend tot april. De laatste ronde die ge-
kweekt wordt komt alleen uit de toppers. Er 

B16-4011101 “RAX”
2e Nat. Asduif grote hafo jaarse KBDB 2017

10e Nat. Bourges 12.499 d.
     1e Prov. 1964 d.
11e Nat. Chateauroux 4389 d.
11e Prov. Chateauroux 2311 d.
21e Prov. Argenton 1904 d.

Vader o.a. “083 Rax” en “Olya Rax”.

B19-4044287 “OLYA RAX” 
1e  Olympiadeduif Cat. I (fond 1 jaar)  

team A Roemenië 2022 (voorlopige klassering)
2e Nat. Asduif Allround KBDB 2020
14e Nat. Asduif grote hafo jaarse KBDB 2020
2e Belgische Asduif Wold Best Pigeon Fond FCI 2020

3e Prov. La Souterraine ’20  3540 d.
     92e Nat. 15.939 d.
4e Prov. Tulle ’20 1028 d.
     61e Nat. 4451 d.
9e Prov. Issoudun ’20 4348 d.
37e Prov. Vierzon ’20 7838 d.
42e Nat. Chateauroux ’20 6306 d.
104e Nat. Bourges ’20 8424 d.

V : B14-1053232 “Ace of Aces”
Casaert-Sénéchal
Stamvader W&I Baetens

G.V. : B11-9065429 “Nikolaas”
1e Nat. Asduif grote halve fond KBDB 2013
Uit B09-352 “Rodeo” (Pros Roosen) x B09-726 
“Palme D' Or” (Gaston Van de Wouwer)

G.M. : B09-6111726 “Palme D'Or”
Ook moeder “Amalia”, 1e Nat. Asduif grote hafo 
KBDB 2011
Gaston Van de Wouwer
Uit B02-083 x B07-018 “Dochter Kaasboer”

{

M : B14-4052080 “Dame 080”
9e Prov. Chateauroux
22e Prov. Bourges

G.V. : B11-6099308 “Speedy Ace”
Staf Vermeiren
7e Nat. Asduif halve fond KBDB 2012
1e Melun 642 d., 2e Dourdan 618 d., 3e Melun 
665 d., 3e Dourdan 373 d. etc.
Uit B09-904 “Blauwe” Lanslots-Dockx x B09-106 
Johnny Vreys

G.M. : B10-6213146 “Super Lucky”
LBJ Geerinckx
Uit B05-111 “Wittekop Gladiator” (vader 1e Nat. 
Limoges, zoon stamvader “Gladiator”) x B05-235 
“Witpen Wouters” (zus “Leeuw” Marcel Wouters)

{

V : B16-4011101 “Rax”
2e Nat. Asduif grote halve fond jaarse KBDB 2017

G.V. : B14-1053232 “Ace of Aces”
Casaert-Sénéchal uit “Nikolaas” (1e Nat. Asduif 
KBDB ’13) x “Palme D’Or” 

G.M. : B14-4052080 “Dame 080”
Uit “Speedy Ace” (Staf Vermeiren) x “Super Lucky” 
(LBJ Geerinckx)

{

M : B17-4095439 “Pure Blood 39”

G.V. : B10-4123229 “Messi”
1e Prov. Montlucon 3550 d., 1e Vierzon 490 d..
1e Chateauroux 364 d. (4e Nat. Zone 3270 d.).
7e Angerville 792 d.
Uit B03-350 “Blitz” (1e Nat. Zone Argenton bij 
Urbain De Maere) x B08-167 “Gladys” (LBJ 
Geerinckx)

G.M. : B08-6259167 “Gladys”
LBJ Geerinckx
Uit B03-062 “Gladiator” (3e Nat. Asduif halve fond 
KBDB 2004 en olympiadeduif snelheid Porto 2005 
en stamvader) x B03-112 “Sproetkopje” (Dirk Van 
Dyck)

{
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2020
Vierzon Prov. 7838 o :  23, 37, 47, 13, 146... (40/99)
  4218 jl :  16, 27, 35, 95, 99, 141, 157... (29/73) (1, 2, 3 lok. 418 jl).
Bourges Prov. 4858 o :  6, 128, 184, 193... (8/23) (1, 8 lok. 365 o.)
  5011 jl :  6, 81, 135, 149, 189, 406, 466... (28/69)
Chateauroux Prov. 4800 o :  4, 11, 16, 191... (7/11) (1, 2, 4 lok. 310 o.)
  8532 jl :  58, 60, 231, 504... (39/65)
Limoges Prov. 4335 o :  153, 162, 285... (6/12)
Argenton Prov. 3695 o :  10, 42, 99, 100, 187, 200... (13/15)
  6195 jl :  31, 47, 167, 175, 206, 208, 225, 248... (36/60)
Issoudun  Prov. 2563 o :  15, 16, 32, 48, 183... (9/13)
  4348 jl :  9, 10, 57, 59, 98, 126, 139, 170... (23/38)
Limoges  Prov. 3085 o :  18, 58, 326... (4/8)
  2945 jl :  69, 132, 211... (9/13)
La Souterraine  Prov. 2020 o :  4, 9, 18, 46, 115, 118, 140, 156, 158, 186, 333 (11/11)
  3540 jl :  1, 3, 76, 85, 131, 153, 167, 219, 230, 283, 310, 311, 339, 358... (27/37) 

(1, 3 lok. 213 jl.)
 Nat. 9469 o :  68, 98, 169, 240, 596, 608, 706, 766, 777, 875, 1391 (11/11)
  15.939 jl :  43, 92, 592, 647, 877... (24/38)
Bourges  Prov. 1174 o :  37, 84, 112
  2126 jl :  42, 48, 118, 163... (16/26)
 Nat. 5294 o :  77, 192, 276
  8424 jl :  90, 104, 259, 361, 597, 728... (17/26)
Chateauroux II  Prov. 693 o :  3, 38, 74, 94, 113 (5/7)
  1181 jl :  10, 11, 21, 87, 109, 135, 221, 299, 304, 359 (10/15)
 Nat. 3618 o :  5, 95, 210, 289, 375 (5/7)
  6306 jl :  18, 19, 42, 219, 312, 398... (10/15)
Tulle  Prov. 725 o :  10, 72, 97 (3/4) (1, 6 lok. 55 o.)
  1028 jl :  4, 23, 24, 77, 150, 180, 220, 227, 301 (9/10) (1, 3, 4 lok. 80 jl.)

2021
Chateauroux  578 o :  1, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 27, 30...
Argenton  265 o :  3, 5, 10, 11, 19, 24, 25...
  409 jl :  3, 4, 6, 10, 14, 22...
Limoges  125 jl : 1, 4...
Chateauroux  93 o :  2, 6, 7, 10, 12...
Bourges  93 o : 1, 7
Argenton  114 o :  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17...
Noyon  626 jo :  4, 6, 9, 19, 19, 22, 27, 29, 35, 38...
Noyon  671 jo :  3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 33, 38...
Noyon  505 jo :  1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21...
   SS Midden Waas   2229 jo :  7, 8, 10, 18, 20, 21, 28, 33, 38...
Momignies  624 o :  1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 21, 24, 24, 25, 28, 29, 29...
Momignies  744 jo : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 21, 22, 24...
Momignies  239 jo :  1, 2, 10, 16, 18, 21, 22, 24...

Uitslagen
worden eieren verlegd van de toppers en er 
zijn bvb. 8 jongen van de “Rax” bij. Er worden 
alleen jongen gekweekt uit de kwekers. Vader 
en moeder moeten van het goede soort zijn. 
De jongen worden aan 26 dagen gespeend.
Alle jongen worden verduisterd van einde 
maart tot 21 juni van 18 u tot 8 u ’s morgens. 
Er wordt bijgelicht van augustus tot einde 
seizoen. De nationale vluchten zijn geen doel 
maar goed opleren wel.
Als het weer het toelaat worden de jongen 
iedere dag opgeleerd met 1 x 3 km, 2 x 6 km, 
4 x 15 km, 4 x 30 km. Na het opleren worden 
de jongen nog tussendoor weggevoerd. Na 
Noyon worden ze 1 à 2 per week gelost op 
50 km. De schuifdeur wordt ingevoerd vanaf 
begin juli. Er wordt niet naar extra motivatie 
gezocht en alleen de schuifdeur gaat open. Je 
moet het simpel houden bij de jonge duiven 
wanneer je het simpel wil houden als jaarse 
en als oude duif.
Bij de inkorving komen jonge doffers en dui-
vinnen wel samen maar soms ook niet. Indien 
ze de mand ingaan voor de grote halve fond 
komen doffers en duivinnen wel samen. Na 
aankomst van een wedstrijd blijft de jonge 
bende een paar uur samen. Maar het spel 
met de jonge duiven is bij Ivan en Willy niet 
prioritair.

B19-4044287 “Olya Rax” 
1e Olympiadeduif 

De 1e Olympiadeduif Sport Cat. I 2019-2020 
is “Olya Rax” B19/4044287. Het is een mid-
delgrote duivin die iets dieper is dan gemid-
deld. Ze is goed gesloten achteraan en heeft 
een zachte pluim. Ze is goed gespierd en 
heeft lange spieren. Het is een rustige en intel-
ligente duif maar ze laat zich niet doen op het 
hok en verdedigt met vuur haar territorium.
Ze haalde haar Olympiadetitel binnen met 3e 
Prov. La Souterraine 3540 d, 9e prov. Issou-
dun 4348 d en 4e Prov. Tulle 1028 d. Zij is 
een dochter van “Rax” B16/4011101 x “Pure 
Blood 39” B17/4095439.

Vanrobaeys en AIDI
Ivan en Willy Baetens stellen hun vertrouwen 
in de mengelingen van Vanrobaeys en AIDI. 
Aan de kweekduiven wordt het N° 182 Vanro-
baeys van het begin van de kweek tot augus-
tus gevoederd. Tijdens het vliegseizoen wordt 
het de Casaert-mengeling aangevuld met de 
vluchtmengelingen van AIDI.
Bij thuiskomst wordt het volle bak N°3 AIDI 
+ Proteïne. In de drinkpot is er Recup Forte 
van dierenarts Schroeder. Op zondag (bij 
zwaar weer) wordt het N°3 van AIDI. Bij 
licht weer wordt het 50% N°3 AIDI + 50% 
Casaert-mengeling.
Op maandag wordt er overgestapt op 100% 
Casaert-mengeling. Op dinsdag wordt het ’s 

morgens Casaert-mengeling en ’s avonds 
N° 2 AIDI. Op woensdagmorgen is het 50% 
Casaert-mengeling + 50% N°3 AIDI bij lich-
ter weer van de voorbije wedstrijd en voor-
uitzichten van lichter weer in het weekend. 
’s Morgens (zwaar weer verwacht) 50% N° 2 
AIDI + 50% N°3 AIDI. Woensdagavond wordt 
er altijd N°3 AIDI gevoederd. Op donderdag 
100% N°3 AIDI en er wordt 4 x gevoederd. 
Dat is het schema voor de duiven die iedere 
week ingekorfd worden.
De duiven die om de twee weken vliegen. Op 
zondag 100% N°3 AIDI. Van maandag tot 
vrijdag de eerste week is het 100% Casaert- 
mengeling. Op zaterdag en zondag wordt 
het dan 50% Casaert-mengeling + 50% N° 
2 AIDI. Op maandagmorgen 50% Casae-
rt-mengeling + 50% N°3 AIDI. Van maan-
dagavond tot inkorving op woensdagavond 
100% N°3 AIDI.
Verder nog Tollyamin Forte op zondag en 
Next Level en het opbouwproduct Ketones, 
beide van dierenarts Ruben Lanckriet, wor-
den ook verstrekt.

Ruben Lanckriet
Dierenarts Ruben Lanckriet komt om de twee 
weken op maandag langs om de vliegploeg 
na te kijken. Hok per hok wordt er ingegre-
pen maar niet alle duiven worden behandeld. 
Alleen waar het nodig is.
Tegen trichomonas werd er 7 à 10 dagen be-
handeld in het begin van het seizoen. Tijdens 
het seizoen worden veel gele druppels toege-
diend over het voeder. Tegen paratyfus wordt 
er behandeld met een breedspectrumantibio-
tica en dat is ook effectief tegen luchtwegin-
fecties. Er komt een 10-daagse behandeling 
tegen paratyfus in het begin van het seizoen 
en in oktober worden de duiven ingeënt.
Tegen adeno wordt er ingeënt met de combi-
-booster van Schroeder en er zijn geen pro-
blemen meer met adeno.
Er wordt in principe 4x ingeënt tegen para-
myxo bij de jongen of 2 boostervaccins, 1 
bij de inenting tegen de pokken en 1x het 
officieel vaccin. De oude duiven worden 2x 
ingeënt.
Bij medische begeleiding is vooral de controle 
belangrijk vinden Ivan en Willy.

Geen roosters meer
Er zijn 35 m vlieghokken die onderverdeeld 
zijn in 16 compartimenten voor de weduw-
naars, duivinnen en jonge duiven. Voor alle 
hokken staan er volières. De hokken hebben 
allemaal een hoog dak en zijn 3 m diep. Het 
plafond is voor 2/3 open tijdens het vlieg-
seizoen. In wintertijd is het slechts voor 1/3 
open. Er zijn geen verluchtingsstroken meer 
vooraan en achteraan de hokken. Het zijn 
geen geïsoleerde hokken. Via infraroodplaten 

is er wel verwarming op de hokken en deze 
platen zijn verbonden met een hydrostaat en 
een thermostaat. Ideaal voor de koude nach-
ten in het begin van het seizoen.
De hygiëne op de hokken is drastisch veran-
derd. In 2020 en 2021 lagen er roosters op 
de hokken. In 2022 wordt het opnieuw een 
plankenvloer met dagelijks kuisen. Eenmaal 
per jaar is er einde seizoen een grote kuis. De 
roosters zorgden voor meer stof op de hok-
ken en ook de geur is niet goed op hokken.
Er zit niet overdreven veel glas in de hokken 
maar de volières voor de hokken zorgen voor 
een verduistering. Ter compensatie zitten er 
glazen pannen in het dak. Vooral bij de we-
duwnaars is dat nodig maar niet voor de dui-
vinnen en de jonge duiven.

Familiekweek
De kwekers worden gekoppeld eind novem-
ber. Na de eerste en tweede leg worden de 
duiven herkoppeld. De echte toppers krijgen 
3 à 4 duivinnen. Er wordt aan familiekweek 
gedaan en soms heel dicht. Een voorbeeld 
daarvan is “Olya”. De moeder van “Olya” is 
een dochter van “Messi” x zijn eigen moeder.
Het zijn de beste vliegers die naar het kweek-
hok gaan en onbevlogen kinderen van de 
beste vliegers. Maar slechts 1 generatie on-
bevlogen duiven is toegestaan. De kwekers 
krijgen twee seizoenen om zich te bewijzen 
maar het eerste seizoen moet ook al belof-
tevol zijn.
Er wordt inderdaad uitgekeken om links en 
rechts “goed bloed” te vinden. Voorbeeld 
hiervan is Bart en Nance Van Oeckel met 
kinderen van de “F16”. Ook wordt er altijd 
aan compensatiekoppelen gedaan. De kwe-
kers krijgen altijd licht want een dag moet 14 
u lang zijn. In principe wordt er altijd goed 
x goed gekoppeld. Een week voor de echte 
koppeling wordt er “voorgekoppeld”. Wie 
goed gepaard is wordt direct van het hok 
genomen om de leg te verhinderen.

Enkele toppers
* Een topper is ongetwijfeld “Lucky 13” 
B19/4044213 met 63e Sermaises 4293 d, 
44e Vierzon 1353 d, 26e Zone Bourges 4474 
d, 5e Chateauroux 578 d, 301e nat. Argenton 
14787 d, 9e Sermaises 177 d, 386e nat. Is-
soudun 9777 d, 174e nat. Chateauroux 7099 
d, 7e Prov. Bourges 1517 d, 250e nat. Cha-
teauroux 5140 d, 28e Zone Argenton 1140 
d. Zij werd winnares Gouden Ring 2021, 3e 
Prov. Asduif grote halve fond, 9e Olympiade-
duif Cat. H 2021 en 2e Ranking 8 Nationale 
vluchten 2021.
* De “As 214” B16/4011214 mag zonder twij-
fel ook bij de absolute top gerekend worden. 
Hij won in 2017 de 51e nat. Bourges II 12449 
d, 23e nat. Chateauroux III 4389 d, 1e prov. 
Chateauroux II 2311 d, 37e prov. Argenton II 
1904 d en hij werd 5e Nationale Asduif KBDB 
Grote Halve Fond Jaarlingen.

* Afstammelingen van “Ace of Aces” 
B14/1053232. “Rax” werd 2e Nationale As-
duif KBDB Grote Halve Fond Jaarlingen 2017 
met o.a. 10e nat. Bourges II 12449 d/1e prov. 
1964 jl, 11e prov. Chateauroux II 2311 d, 11e 
nat. Chateauroux III 4389 d, 21e prov. Argen-
ton II 1904 d. De ”077” met 5e nat. Chateau-
roux 3685 d, “Miss LASO” met 1e prov. La 
Souterraine 3540 jl en “097” werd 1e Asduif 
(10 nationale wedstrijden in 10 weken en 
100% prijs!) 
Hij is grootvader van : 2e Nationale Asduif 
KBDB All Round 2020, 2e World Best Pige-
on BE Fond, 1e Olympiade duif Cat. I (2019-
2020), 4e Olympiade duif Cat. H (2019-2020), 
14e Nationale Asduif KBDB Grote Halve Fond 
Jaarlingen 2020, 15e Nationale Asduif KBDB 
Grote Halve Fond oude 2020, 6e prov. Bour-
ges 4858 d, 9e prov. La Souteraine 2020 d, 
10e nat zone Perigeux, enz.

* Afstammelingen van “4011214/16” :
4044221/19 met 6e prov. Bourges I 5011 d, 
10e prov. Issoudun 4348 d, 19e prov. Cha-
teauroux II 6306 d, 361e nat. Bourges II 8424 
d, 502e prov. Chateauroux I 8532 d.
4044213/19 met 7e prov. Bourges II 1517 d, 
26e zone B1 Bourges I 4474 d, 64e zone B1 
Chateauroux I 3496 d, 301e nat. Argenton I 
14787 d, 174e nat. Chateauroux 7099 d, 28e 
zone B1 Argenton II 1140 d, 386e nat. Issou-
dun 9777 d, 251e nat. Chateauroux II  5140 d. 
Werd 2e Pipa ranking op 8 nationale vluchten, 
7e Pipa ranking op 7 nationale vluchten en is 
reeds moeder van 1e Momignies 774 d. 
4054310/21 was een zomerjong en is slechts 
3 maal mee geweest en won 1e Momignies 
236 d, 9e Momignies 774 d, 36e Momignies 
1058 d

Strenge selectie
De selectie van de jonge duiven gebeurt via 
handkeuring en er wordt ook naar de afstam-
ming gekeken. Bij de jaarlingen en de oude 
duiven wordt er naar de prijzen per 10-tal ge-
keken. Meer dan de helft prijzen per 10-tal is 
vereist en ook 80 à 90 procent prijzen op de 
uitslag. Kopprijzen zijn de enige echte belang-
rijke prijzen. Bij de keuring zegt het model niet 
alles. Er zijn goede duiven onder alle model-
len. Het model is belangrijk op het kweekhok.

De ideale duif
De ideale duif moet een zeer zachte pluim 
hebben. Een duif moet goed gespierd en 
sterk gebouwd zijn. Ze moet een korte voor-
arm hebben en een compact geheel vormen. 
Ze moet een stevige rug hebben en een oog 
met uitstraling.
Belangrijk om goed te spelen is de kwaliteit 
van de duiven, de conditie en de gezondheid 
van het moment en wat de melker er uit kan 
halen (motivatie).

Hugo

B18-4163083 “083 RAX”
1e beste oude duif op 7 nat. vluchten KBDB Ranking 2020
4e  Olympiadeduif cat. H (oude) team A Roemenië 2022  

(voorlopige klassering)
15e Nat. Asduif grote halve fond oude KBDB 2020

6e Prov. Bourges 4858 d. (1-361)
16e Prov. Chateauroux 4800 d.
9e Prov. La Souterraine 2020 d.
77e Nat. Bourges 5294 d.
34e Prov. Gueret 1809 d.
98e Prov. Argenton 3618 d.
1e Noyon 1315 d.
1e Vierzon 275 d.

V : B16-4011101 “Rax”
2e Nat. Asduif grote halve fond jaarse KBDB 2017

G.V. : B14-1053232 “Ace of Aces”
Casaert-Sénéchal uit “Nikolaas” (1e Nat. Asduif 
KBDB ’13) x “Palme D’Or” 

G.M. : B14-4052080 “Dame 080”
Uit “Speedy Ace” (Staf Vermeiren) 
x “Super Lucky” (LBJ Geerinckx)

{

M : B15-4174342 “Nobles”

G.V. : B10-4123229 “Messi”
1e Prov. Montlucon 3550 d.
1e Vierzon 490 d., 1e Chateauroux 364 d. 
(4e Nat. Zone 3270 d.), 7e Angerville 792 d.
Uit B03-350 “Blitz” (1e Nat. Zone Argenton bij 
Urbain De Maere) x B08-167 “Gladys” (dochter 
“Gladiator” LBJ Geerinckx)

G.M. : B12-5006187 “Kannibaal Stafke”
Vanoppen-Luyten
26e Nat. Argenton 3671 d., 30e Nat. Chateauroux 
6005 d., 73e Nat. Issoudun 5670 d., 86e Nat. Tours 
3947 d., 5e Prov. Sourdun 2270 d.
Uit B09-152 “Bonte Kannibaal” 
x B09-162 “Vaal Stafke”

{
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11de Internationale Beurs 
voor de Duivensport
19 & 20/02/2022

Zaterdag: 9 - 18u / Zondag: 9 - 15u

www.fugare.beTickets:
• volwassenen € 10
• vrouwen & kinderen (< 12 jaar) gratis

Quievrain
Oude 1e get. : 1. Cornelis André 2. Cornelis-Keuleers 
3. Leyers Erwin 4. Fierens Sven.
1e+2e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Fierens Sven 3. 
Cornelis André 4. Van den Bosch Wilfried.
1e+2e+3e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Van den 
Bosch Wilfried 3. Peeters David & Daniël 4. Van den 
Eynde Corneel.
Asduif oude : Fierens Sven 6093315-19.
Jaarse 1e get. : 1. Fierens Sven 2. Van den Eynde 
Corneel 3. Cornelis-Keuleers 4. Van den Bosch 
Wilfried.
1e+2e get. : 1. Fierens Sven 2. Cornelis-Keuleers 3. 
Van den Eynde Corneel 4. Cornelis André.
1e+2e+3e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Van den 
Eynde Corneel 3. Fierens Sven 4. Cornelis André.
Asduif jaarse : Fierens Sven 6032652-20.
Jonge 1e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. De Wit Yves 
3. Fierens Sven 4. Pepermans Bart. 
1e+2e get. : 1. De Wit Yves 2. Cornelis-Keuleers 3. 
Fierens Sven 4. Peeters David & Daniël.
1e+2e+3e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. De Wit Yves 
3. Fierens Sven 4. Peeters David & Daniël.
Asduif jonge : Fierens Sven 6049306-21.
Algemeen kampioen Quievrain : 
Cornelis-Keuleers

Noyon
Oude 1e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Cornelis-Keuleers 
3. Buts François 4. Vervloet Bert.
1e+2e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Caluwé Eddy 3. 
Buts François 4. Vervloet Bert.
1e+2e+3e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Caluwé 
Eddy 3. Buts François 4. Vervloet Bert.
Asduif oude : Caluwé Eddy 6094913-19.
Jaarse 1e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Caluwé Eddy 
3. Van Santfoort Jim 4. Van den Bergh René.
1e+2e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Cornelis-Keuleers 3. 
Van Santfoort Jim 4. Van den Bergh René.
1e+2e+3e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Cornelis-Keu-
leers 3. Van Santfoort Jim 4. Ceulemans Jean.
Asduif jaarse : Caluwé Eddy 6032072-20.
Jonge 1e get. : 1. Van Horenbeeck Flor 2. Janssens 
Willy * 3. Caluwé Eddy 4. De Winter-Houtmeyers.
1e+2e get. : 1. Van Horenbeeck Flor 2. Caluwé Eddy 
3. De Winter-Houtmeyers 4. Van Santfoort Jim.
1e+2e+3e get. : 1. Van Horenbeeck Flor 2. Caluwé 

Eddy 3. De Winter-Houtmeyers 4. Van Santfoort Jim.
Asduif jonge : Caluwé Eddy 6048725-21.
Algemeen kampioen en keizer Noyon : 
Caluwé Eddy

Hafo
Oude 1e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Henriksen Lars 3. 
Van den Bergh Rene 4. De Nys Eric.
1e+2e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Van den Bergh Rene 
3. De Wilder-Boeykens 4. Pepermans Bart.
1e+2e+3e get. : 1. Caluwé Eddy 2. Van den Bergh 
Rene 3. De Wilder-Boeykens 4. Pepermans Bart.
Asduif oude : Caluwé Eddy 6145612-16.
Jaarse 1e get. : 1. De Wit Yves 2. Caluwé Eddy 3. 
Henriksen Lars 4. Fierens Sven.
1e+2e get. : 1. Caluwé Eddy 2. De Wit Yves 3. De 
Nys Eric 4. Henriksen Lars.
1e+2e+3e get. : 1. Caluwé Eddy 2. De Nys Eric 3. 
De Wit Yves 4. Henriksen Lars.
Asduif jaarse : Henriksen Lars 6123777-20.
Jonge 1e get. : 1. Van den Bergh Rene 2. Corne-
lis-Keuleers 3. De Winter-Houtmeyers 4. Kennes 
Jeroen.
1e+2e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Van Santfoort 
Jim 3. Van den Bergh Rene 4. Kennes Jeroen.
1e+2e+3e get. : 1. Cornelis-Keuleers 2. Van Sant-
foort Jim 3. Caluwé Eddy 4. Pepermans Bart.
Asduif jonge : De Winter-Houtmeyers 6049563-21.
Algemeen kampioen hafo : Caluwé Eddy

De Witte Duivin, Hombeek
Kampioenschappen 2021

Eddy Caluwe, Algemeen kampioen en kei-
zer Noyon en algemeen kampioen hafo.

Marin-Dullaert & Zoon  
Snelheidshok Waasland

Sint-Gillis-Waas – Deze gemeente ligt in het noorden 
van het Waasland, tegen de Nederlandse grens em is 
een verzameling van bossen (Stropers en Pannenweel), 
boomgaarden en polders. Duivensport wordt hier nog 
echt beleefd.
Na een sterk seizoen klopt William Marin samen met 
zijn vrouw Rita Dullaert en zoon Kris,  opnieuw op de 
grote poort van het Wase snelheidsspel. Naast eervolle 
vermeldingen in de Gouden Ringen van het Waasland 
werden ook topnoteringen in de provinciale en natio-
nale competities genoteerd. William (73) is sinds 2008 
voorzitter van de Wase club ‘Recht voor Allen’. In deze 
club wordt zowel het snelheidsspel als het fondgebeu-
ren op intens niveau beleefd.
Na veertig jaar een kruidenierswinkel open gehouden 
te hebben, geniet deze duivenfamilie van haar pensi-
oen. De vrijgekomen tijd wordt verdeeld over de dui-
ven en de sportieve kleinkinderen. Zijn bestuursfunctie 
slorpt veel tijd op maar gelukkig kan hij ook rekenen 
op zijn rechterhand Patrick Daelman.

Reeds op negen jaar vlogen er duiven ten huize Marin 
in de Stationsstraat. Echter, de tijden zijn sterk veran-
derd want in die tijd was je al een groot melker met 10 
duiven. De huidige hokbezetting is momenteel wel wat 
toegenomen. Er zitten 8 kweekkoppels op de zolder. Er 
wordt traditioneel weduwschap gespeeld met 28 we-
duwnaars op enkele tuinhokken. De jonge duiven (100 
stuks), uit zowel weduwnaars als kwekers, worden op 
nest gespeeld. 
Nadat de weduwnaars twee ronden jongen gekweekt 
hebben, wordt het seizoen gestart op de derde ronde 
eieren. Er wordt noch verduisterd noch bijgelicht.
De oude basis van vader werd recent versterkt door 
duiven van Roger De Loor die zo’n vijf jaar geleden 
op doktersadvies stopte. Tevens werd er recent ver-
sterking gevonden bij Walter Vercauteren (Belsele) en 
Vermeiren & Zoon (Beveren). 
Er wordt gedurende het gehele jaar sportmengeling van 
Paloma (Waasmunster) verstrekt. Sinds drie jaar wordt 
er niet meer naar supplementen gegrepen. Voorheen 

waren de dagen te kort om alles te geven maar er 
werd een bruuske verandering doorgevoerd. Er werden 
echter geen negatieve invloeden vastgesteld zodat de 
duivensport minder complex werd. Mogelijk wordt er 
nu meer op natuurlijke gezondheid geselecteerd.
De dierenarts Jan Van Steelandt (Sint-Gillis- 
Waas) wordt enkel aangesproken voor de verplichte 
entingen tegen paramyxo. Inentingen tegen de pokken 
worden via het borsteltje zelf uitgevoerd.
Het duivenspel wordt op een eenvoudige maar suc-
cesvolle manier beoefend. De kwaliteit van de duiven 
is ook hier de doorslaggevende factor. 
Succes!

HVH

2e prov. kampioen 1+2 oude duiven 
snelheid O-Vl

4e prov. kampioen 1+2 jaarse duiven 
snelh. O-Vl

4e prov. asduif oude duiven 
snelh. O-Vl: 4007014/16

8e prov. asduif jaarse duiven 
snelh. O-Vl: 4020104/20

5e Gouden Ringen Waasland 
oude Quiévrain

7e Gouden Ringen Waasland 
jonge Quiévrain

4e Gouden Ringen Waasland 
oude Noyon

7e Gouden Ringen Waasland 
jonge Noyon

20e Nat. Kampioen 1+2 
oude duiven snelheid

Kampioenschappen 
2021

30.5 Noyon 1337 d. :  4 (1e) – 3 (2e)
16.6 Quievrain 499 d. :  5 (1e) – 1 (2e)
06.6 Noyon 741 d. :  3 (1e) – 6 (2e)
25.4 Quievrain 847 d. :  16 (1e) – 12 (2e)
02.5 Quievrain 730 d. :  1 (1e) – 16 (2e)
11.7 Quievrain 215 d. :  10 (1e) – 7 (2e)

20e Nat. kampioenschap 
oude 1+2 met:
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02-01-2022
Het nieuwe jaar is begonnen.

Het jaar 2021 ligt achter ons. Een jaar waarin coro-
na nogmaals het leven danig op zijn kop heeft gezet 
en waarschijnlijk nog een paar jaar de boventoon zal 
voeren. Dachten wij als duivenliefhebbers dat de vo-
gelgriep ons geluk steeds maar weer in de war zou 
sturen, dan is er toch iets dat een nog grotere impact 
op onze hobby heeft gekregen. Weg de sociale sa-
menhang, die zo bepalend is voor het succes van een 
gezamenlijke passie. Terwijl de laatste jaren zo was 
ingezet op het “moderniseren” van de duivensport, 
waar op afstand in- en afslaan van de klokken dé 
nieuwe methode moest worden die onze sport nodig 
zou hebben. De jongeren zouden weer staan te trap-
pelen om duiven te gaan houden.
En wat blijkt nu? De ziel gaat uit de sport, weg zijn 
de sterke verhalen na de vluchten, over de duiven 
die maar rond bleven toeren bij thuiskomst of over 
de buurman van drie huizen verderop, die juist toen 
de duiven kwamen, zo nodig de heg moest knippen.
En ongemerkt leerde je van de fouten van de anderen.
Alles wat een gezamenlijke passie zo mooi maakt, de 
saamhorigheid onder gelijkgestemden, lijkt op slag 
verdwenen.
Geen aspirant-bestuursleden voor een opengevallen 
post door het wegvallen van een oudgediende. Niets 
geen nieuwe ideeën voor een attractievlucht of om 
iets te organiseren om leven in de club te houden.
Ja, de nieuwe bestuurders zijn een kei in het verga-
deren en om het “schip” van de duivensport in de 
toekomst met nieuwe opvattingen in de maatschappij 
overeind te houden. De Partij van de Dieren trekt een 
wissel op de toekomst van de duivensport.
Maar de keerzijde is wel dat er geen historisch besef 
lijkt te bestaan, waarom de duivensport al meer dan 
een eeuw zo’n aantrekkingskracht op de melkers 
heeft gehad. In de eerste plaats de liefde om met 
dieren te willen en kunnen omgaan. Vervolgens het 
wedstrijdelement, het willen winnen. Om in wielerter-
men te spreken: de dood of de gladiolen. Alle energie 
en sluwheid om als eerste over de meet te komen. 
De euforie van een overwinning, dáár doen we het 
allemaal voor. 
In een wielercriterium heb je vaak ook de leidersprijs 
voor de renner die zijn wiel het vaakst als eerste over 
de finishlijn weet te duwen tijdens de soms 70 ronden 
die zo’n criterium omvat. Maar dat is een nevenklas-
sement. Degene die op het einde zijn wiel als eerste 
over de meet duwt, dát is de winnaar, die uiteindelijk 
in de geschiedenisboeken komt te staan.
Om dat allemaal te registreren is er bij een wieler-
wedstrijd een jury aanwezig. In de hedendaagse 
duivensport maken ze tegenwoordig meer en meer 
gebruik van een jury. Fondvluchten met aankomsten 
in de nacht kennen niet meer een winnaar die de 
hoogste snelheid heeft gemaakt, zoals gebruikelijk. 
Maar met een ingewikkelde rekenformule, gebaseerd 
op aannames, wordt de winnaar achteraf bepaald. De 
formule lijkt zó ingewikkeld, dat de gewone liefhebber 
er niets van snapt en alles voor zoete koek aanneemt.
Soms denk ik wel, dat wij geen olympische spelen 
hebben in de duivensport, maar dat het meer lijkt op 
de paralympische spelen. Bij de laatste worden de 
atleten, duiven in ons geval, via een handicapklasse-
ring ingedeeld. In elke handicapklasse is er dus een 
olympische winnaar.
In Nederland zijn ze van plan een schaduwuitslag te 
maken via de methode Snel. Via een rekenformule 
worden de weersomstandigheden onderweg omge-
zet in een handicapformule. Oplopende of afnemende 
windkracht tijdens de vlucht, regenbuien, kortom alle 
omstandigheden worden in een rekenformule ge-
goten, en na afloop wordt berekend welke duif de 
winnaar is.
In 2013 is dat al een keer eerder berekend voor een 
nationale vlucht vanuit Chateauroux, waarna er heel 
snel van de methode Snel werd afgestapt. De domi-
nantie van de tophokken bleek nog indrukwekkender 
te zijn.
En dat bedoel ik nu met een gebrek aan historisch 
besef bij de huidige bestuurders, wier kundigheid 
ik overigens hoog heb staan. Alleen moeten ze nog 
weten dat het wiel al eerder is uitgevonden en een 
ronder dan rond wiel niet gevonden zal worden.
Was het in de vorige eeuw duidelijk welke duiven de 
beste waren, tegenwoordig hebben we zoveel com-
petities met steeds een andere winnaar, dat je wel 
een heel matig liefhebber moet zijn, wil je er niet in 
een provinciale, nationale of ook internationale ran-
king bij staan.
En dat gaat ook op voor onze zuiderburen, daar heb je 
zelfs rankings voor 2, 3, 4, 6 of meer nationale vluch-

ten, waarbij dan ook nog eens de zonale en provinciale 
uitslagen mee mogen tellen.
Quo Vadis, waar gaat dit heen?
Wordt de duivensport een jurysport, waarbij achteraf 
wordt bepaald wie de winnaar is en wordt het niveau 
vergelijkbaar met de paralympics?
Waarbij ik met nadruk wil zeggen dat ik de para-
lympische spelen fantastisch vind, voor degenen die 
door hun handicap, ook hun sport en hun ultieme doel 
kunnen beleven. Maar dan mogen daar geen atleten 
zonder enige handicap aan meedoen.
Een wedstrijdsport kent maar één winnaar, de snel-
ste duif op de betreffende vlucht. Dat er dan allerlei 
nevenklassementen gemaakt worden is alleen maar 
toe te juichen. Maar de hoofduitslag moet altijd het 
eerste klassement zijn met verderop een uitslag voor 
de handicapklassementen als hokuitslag, grootmees-
ter en wat voor handicaps er allemaal bij verzonnen 
kunnen worden. Allemaal prima, hoe meer mensen 
blij zijn des te beter, maar er kan maar één WINNAAR 
zijn en dat is de snelste duif.
Een ander voorbeeld: de beste vitesseduif is de duif 
die over alle vitessevluchten het laagste coëfficiënt 
heeft behaald en niet over bv. 5 van de eerste 7 vluch-
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TOVO   
KRACHT- EN OPFOKVOER 

• Een uitgebalanceerde extra voeding die voorziet in voedingsstoffen, die duiven bij het 

dagelijkse menu tekort komen. 

• Vult het tekort aan aminozuren in de graanmengeling aan en een uitgebalanceerd 

vitaminen- en mineralenpakket werd toegevoegd, overeenkomstig hun natuurlijke 

behoeften. 

• De toegevoegde Omega-3 vetzuren dragen bij tot een betere weerstand, een betere 

darmwerking en een mooiere vederkwaliteit.

• Het is ook uitstekend geschikt als lokvoer bij thuiskomst

       

Gebruiksaanwijzing: Maximaal 20-25% van het dagrantsoen

Winter/rust:   2 à 3 x per week samen met de graanmengeling. 

Sportseizoen (> 300 km):  de eerste voederbeurten bij thuiskomst samen met graanmengeling 
 en  de 3 à 4 laatste voederbeurten samen met de graanmengeling 
 voor de inkorving. 

Kweekseizoen: dagelijks samen met de graanmengeling.

Jonge duiven: dagelijks samen met de graanmengeling.

(na het spenen tot start van het sportseizoen)

Ingrediënten:

Tarwe, sojavoer, mais, glucosestroop, gierst ‘millet’ , sorghum ‘dari rood’, soja olie, koolzaad,

erwten, graszaad, honing, witte sorghum ‘dari wit’, kanariezaad, lijnzaad bruin, zonnebloemolie, 

raapzaadolie, natriumchloride.

ENERGY

Ruw eiwit 14,9 %
Ruw vet 7,8 %

Ruwe celstof 3,5 %
Ruwe as 3,6 %

ORIGINELE
SAMENSTELLING

ten. Dat zijn in mijn ogen gehandicapte winnaars.
En kom nu niet aan dat er streken zijn waar er meer 
vitessevluchten zijn dan in een andere streek. Dan 
moeten die bestuurders maar zorgen dat hun leden 
ook zoveel kansen hebben. En dan niet zeuren over 
gebrek aan vervoerscapaciteit. Door de inkrimping 
zijn er genoeg lege camions, die overgenomen kunnen 
worden door een andere afdeling of een concoursor-
ganisatie. Waar een wil is, is een weg.
Een bestuur moet er als een goede vader voor zorgen 
dat zijn leden (kinderen) evenveel kansen krijgen als 
een ander. En de slechte vader, die daar geen oog 
voor heeft, mag niet de leidende rol zijn in beperken 
van de mogelijkheden. Dus aanpassen of anders op 
de beklaagdenbank gaan zitten en je mond houden.
Hoe haalt een bestuurder het in zijn hoofd om via 
een handicapregel een bepaalde nationale asduif af te 
willen vaardigen naar de Olympiade? Dat is hetzelfde 
als een winnaar met één been op de Paralympics af te 
vaardigen naar de normale Olympische spelen.
Dat bedoel ik nu met een gebrek aan historisch besef 
van de duivenSPORT.

Op eigen hok zijn aan de buitenkant de benodigde 

herstelwerkzaamheden afgerond. Onvoorstelbaar hoe 
snel hardhout kan vergaan in ons klimaat. Zo is het 
nieuw, een paar jaar later is het alweer vergaan.
De eieren van de derde ronde zijn alweer overgelegd 
en op het kweekhok worden weer nieuwe duivinnen 
ingepast, zodat de eerste duivinnen een paar weken 
rust krijgen om vervolgens weer overgekoppeld te 
worden.
Het tweede en laatste vliegduivenhok wordt vandaag 
gekoppeld om zo de eieren van de vierde ronde op te 
kunnen vangen.
De meestbelovende vliegers mogen wél hun eigen 
jongen grootbrengen, maar de jaarlingen, die alles nog 
moeten bewijzen, fungeren eerst als voedsterduiven.
Het eerste hok vliegers zit/komt nu op eieren en kan 
vanaf heden weer vrij uitvliegen. Als het tweede hok 
goed gekoppeld zit, mogen de vliegduiven om de dag 
vrij uitvliegen. Ik laat het hok tijdens het uitvliegen 
altijd openstaan, zodat ze bij onraad snel naar binnen 
kunnen.
Het voordeel van vroeg in het jaar de duiven vrij te 
laten vliegen is dat er zo in het begin van het seizoen 
vleugelblessures voorkomen worden.
Ik houd wel rekening met sterke wind. De duiven vlie-
gen dan erg graag, maar ook wild en met een grote 
koppel liggen vleugelblessures op de loer. Je ziet ze 
soms gewoon uit de koppel vallen.
Het risico met de roofvogels weegt bij mij op tegen het 
aantal door blessures uitvallende duiven. 
Eigenlijk een kwestie van kiezen tussen twee kwaden. 

WdB

Willems Wel en Wee
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Sandra & Antoon Deckers  
1e Keizer Grote Fond ZLU

1e ZLU Fondkampioen
1e Superprestige ZLU

Meers – is een dorp in de Nederlandse pro-
vincie Limburg en gelegen in de regio Wes-
telijke Mijnstreek. Met bijna 900 inwoners be-
hoort het tot een van de vijf kerkdorpen van 
de gemeente Stein. Meers maakt ook deel uit 
van het “Grensmaasproject”, waarin de Maas 
steeds meer ruimte maakt voor de natuur. 
Die ruimte is nodig want in het verleden heeft 
Meers meerdere malen te maken gehad met 
dijkdoorbraken en overstromingen. 
Tijdens grindafgravingen in de Maas zijn in 
de buurt van Meers meerdere keren oude 
bomen gevonden. De meeste zijn wel 1400 
tot 1700 jaar oud. De oudste woudreus was 
zelfs meer dan 4000 jaar. Al die tijd lagen 
deze bomen onder het water te wachten 
tot ze onderdeel uit gingen maken van een 
heus kunstwerk dat de naam “Woodhenge”, 
kreeg. Het is te vinden langs de Maas, ook 
wel bekend als de bomencirkel van Meers. 
De vijftien bomen die er staan kregen allen 
een symbolische positie. 
Maar Meers en Stein zijn ook wereldwijd 
bekend als “duivennesten” bij uitstek. Het 
seizoen 2021 kreeg opnieuw te kampen met 
corona en moeizaam verlopen vluchten. Voor 
Sandra en Antoon (kortweg Toon) Deckers uit 
Meers was er schijnbaar geen vuiltje aan de 
lucht. Sinds de herstart in 2003 konden zij 
met de 1e Nationaal Dax in 2007, de 2e Nat. 
Narbonne ZLU 2014, 3e Nat. St. Vincent ZLU 
2013, 7e Nat. Marseille ZLU 2016 en massa’s 
andere unieke wapenfeiten al terugzien op 
een schitterende carrière. Afgelopen seizoen 
was het niet anders. Ze overrompelden de 
kampioenschappen van de Zuid-Limburgse 
Unie met de titels 1e Keizer Grote Fond, 1e 
Fondkampioen en 1e Super Prestige, werden 

3e in de Pyreneeën Cup, 4e op de Marathon 
6 getekende en hadden de 4e en 8e Asduif 
over alle ZLU vluchten. Daarbij kwam nog de 
2e plaats in de Europa Marathon Arge Euskir-
chen, de 2e plaats in het Euregio kampioen-
schap 1e en 2e getekende en de serie prijs 
1e en 2e getekende Euregio Agen. Maar ook 
werden ze als eerste afgevlagd in de Bony 
SGR cup van de Fondclub Midden-Limburg, 
wonnen daar ook het 2e Generaal Kampioen-
schap Morgenlossing, werden 3e en 4e Super 
duifkampioen en behaalden de 3e plaats in de 
Bony Omega 3 cup. In de zware Fond Com-
petitie van de “Gouden Duif “ eindigden ze op 
een keurige 5e plaats en bij van Het Spoor der 
Kampioenen werden ze 1e Generaal Groot-
meester ZLU van het jaar 2021. Je voor heel 
wat minder een feestje bouwen.

Het team
Het team achter de topkolonie bestaat uit 
pensionaris Toon Deckers (75) en partner 
Sandra (48), bouwkundig ingenieur en sinds 
kort engineer warmtepompen. De vader van 
Toon was een verstokte duivenliefhebber en 
als broekenmanneke ging Toon met hem 
de hokken op. Ze woonden in Arcen, speel-
den daar tot 1954 en later in Stein tot 1967. 
Samen bezochten ze vaak hun vriend Sjef 
van Wanroy. De wijze lessen van vader Sjeng 
en van Sjef van Wanroy knoopte Toon goed 
in zijn oren en hij maakte er gebruik van toen 
hij zelfstandig ging spelen. 
Van meet af aan draaide Toon mee aan de 
top, totdat in 2001 besloten werd om door 
omstandigheden de duiven totaal te verko-
pen. Sandra had totaal geen ervaring met 
duiven. Ze werkte met Toon voor hetzelfde 

constructiebedrijf waar verschillende duiven-
liefhebbers tot de werknemers behoorden. 
Op maandagmorgen begon en eindigde 
ieder gesprek op haar werkplek met en over 
duiven, prestaties, uitslagen enz. Als geen 
ander merkte Sandra dat Toon bezeten was 
van deze hobby. Toen ze besloten om zich 
als levenspartners aan elkaar te verbinden, 
werd er dan ook snel uitgekeken naar een 
plek waar de duivenhobby van Toon weer 
opgepakt kon worden. Die plek werd ge-
vonden in Meers. Sandra richtte er de tuin in 
en tekende en begeleidde de bouw van de 
duivenhokken. In 2002 werden er weer dui-
ven aangeschaft. Sandra was volgens Toon 
een snelle leerling en ontpopte zich in korte 
tijd tot een volleerd duivenliefhebster. 2003 
Werd het jaar waarin ze onder de naam S & 
A Deckers weer probeerden aan te klampen 
bij de concurrentie. Beiden hebben hun hart 
verpand aan de zware fond en 2006 was het 
jaar waarin hun eerste succes geboekt werd 
met de 1e Asduif van Nederland bij de ZLU, 
gevolgd door de 1e Nationaal Dax in 2007. 
Sinds die tijd is het duo niet meer weg te 
denken tussen de top van de internationale 
vluchten. In eerste instantie deed Toon bij 
de herstartpogingen om zijn oude duiven 
of nazaten ervan terug te kopen. Toen dat 
niet wilde lukken kwamen er duiven van wij-
len Fons van Ophuizen. In de loop van de 
tijd werden die aangevuld met duiven van 
Bernd Morsnowski Krefeld-Oppum, het Cor 
de Heijde-soort via John Steijns Doenrade 
en Louis de Heijde Geertruidenberg, Theo 
Daalmans Elsloo, Lei en Jos Martens Stein, 
Gebr. Frenken Weert, en Herry Peters Pan-
heel. Met veel vakmanschap en stielkennis 
bouwde Toon samen met Sandra aan een 
nieuwe kolonie. En wat voor een! Om een 
indicatie te geven, een prijspercentage van 
boven de 50% is in Meers normaal, maar 
soms stijgen ze ook boven zichzelf uit met 60 
tot 70%. Voorbeelden van uitslagen in 2021, 
spreken boekdelen, met in de internationale 
uitslagen: Pau 3 op 4, Agen 5 op 8, Barcelona 
7 op 8, Marseille 6 op 8, Narbonne 8 op 12, 
Perpignan 9 op 12 enz. 

Pennen trekken en bijlichten
Sandra en Toon kwamen in 2021 aan de start 
met 40 weduwnaars, waaronder 15 jaarlin-
gen, 12 kweekkoppels en een 50-tal jonge 
duiven. In het verleden werd er door San-
dra en Toon zeer succesvol met duivinnen 
op nest gespeeld. Met name op Barcelona, 
maar ook de nationale winnares van Dax in 
2007 “Brigitte” was een duivin. Toch hebben 
Sandra en Toon in goed overleg besloten om 
niet meer met duivinnen te spelen. Sandra 
werkt 32 uur per week, Toon richt zich naast 
de duiven ook op het huishouden en hun 
opgroeiende zoon. De combinatie weduw-
naars en nestduiven kostte te veel tijd, het 
rendement van de weduwnaars was groter 
en de verzorging minder tijdrovend. Dat was 
de reden om alleen nog met weduwnaars te 
spelen. Daarnaast hebben ze er ook voor ge-
kozen om niet meer op de middaglossing te 
spelen. Volgens Sandra en Toon worden de 
duiven dan op het warmste moment van de 
dag gelost en vliegen veel duiven ’s nachts 
door, dat kost altijd veren en is nu niet be-
paald diervriendelijk. Vandaar de bewuste 

keuze voor vluchten met morgenlossing van 
zowel de ZLU als afdeling, waarbij de jaarlin-
gen naar Bergerac of Cahors van de afdeling 
gaan. Dit omdat volgens Toon de spreiding 
bij de internationale vluchten te groot is en 
daardoor de jaarlingen een te zware opgave 
voorgeschoteld krijgen. Door de verschui-
vingen in het vliegprogramma 2021, het niet 
meetellen van internationaal St. Vincent bij de 
ZLU en de dreiging van afgelastingen i.v.m. 
corona en vogelgriep werd van dit standpunt 
in 2021 toch afgeweken. Na vooraf goed 
overwogen te hebben dat de temperatu-
ren niet te hoog op zouden lopen, werden 
de tweejarige weduwnaars toch gekorfd op 
Bordeaux en Dax met middaglossing. Met 
als resultaat 6 op 7 van Bordeaux en 5 op 7 
van Dax, waarop ze begonnen met de 33e 
Nationaal. De hoop is er dan ook dat volgend 
jaar de vluchten met morgenlossing van de 
afdeling weer terugkeren. 
Wat Willem de Bruijn onlangs nog in zijn ru-
briek beschreef, past Toon begin februari 
al vele jaren toe. De 1e en 2e pen van alle 
vliegduiven (vanaf de binnenvleugel gezien) 
worden getrokken, waardoor de meeste dui-
ven met Perpignan nog over een volle vleugel 
beschikken. Na het seizoen stoten ze hun 3e 
pen en maken volgens Toon dan de verdere 
cyclus af. 
Half maart werden de oude weduwnaars 
gekoppeld, de kwekers en jaarlingen een 
week eerder zodat de eieren van de kwe-
kers onder de jaarlingen geschoven konden 
worden. Na vijf dagen broeden werden de 
oude weduwnaars gescheiden, de jaarlingen 
brachten wel jongen groot. Op het laatst van 
april is er herkoppeld, na vijf dagen broeden 
werden de eieren weggenomen en startte het 
weduwschap. De weduwnaars trainen vanaf 
dat moment twee keer per dag. In het begin 
wil Toon er wel eens een bal tussen gooien, 
maar als ze het ritme eenmaal te pakken heb-
ben trainen ze ongeveer een uur. Als de vorm 
er is spatten ze regelmatig uit elkaar. De duur 
vindt Toon niet zo belangrijk, de intensiteit 
waarmee wel. 
Bij inkorving en thuiskomst krijgen de oude 
weduwnaars hun duivin niet te zien. Bij thuis-
komst meestal de dag erna. Een uitzondering 
is er voor de jaarlingen, zij komen na afloop 
van een vlucht wel met hun eega samen. De 
oude weduwnaars worden bij goed weer eer-
der en anders pas voor een vlucht van rond 

25.6 ZLU Pau 4614 d. :  109-304-424 (3/4)
02.7 ZLU Agen Oud 6896 d. :  35-90-123-354-432-1220 (6/8)
11.7 ZLU Barcelona 4838 d. :  252-631-775-952-1179 (5/8)
22.7 ZLU Marseille 4310 d. :  14-439-498-653-863 (5/8)
30.7 ZLU Narbonne 8188 d. :  15-287-342-583-11-1229-1267-1491 (8/12) 
06.8 ZLU Perpignan 4873 d. :  209-220-309-464-985-1135 (6/11)
18.6 Nat. S1 Bordeaux 8228 d. :  245-287-648-965-1104-1602 (6/7)
09.7 Nat. S1 Dax 5612 d. :  33-144-240-723-1018 (5/7)

Nationale uitslagen 2021

Sandra en Toon Deckers, een bijzonder stel met topprestaties.

NL13-1539445 “Sjaak”
2e Gouden Barcelonaduif 2017-2018-2019

10e Nat. Barcelona ’19 4129 d.
     21e Internat. 16.051 d.
142e Nat. Barcelona ’17 4504 d.
148e Nat. Barcelona ’18 3912 d.
77e Nat. Narbonne ’18 3082 d.
120e Nat. Marseille ’15 3610 d.
130e Nat. St. Vincent ’16 3386 d.
192e Nat. Narbonne ’17 4566 d.
304e Nat. Agen ’15 6638 d.
29e Prov. Cahors ’14 3107 d.

Broer van 13-446 “Har”, 
7e Nat. Marseille  3320 d.
95e Nat. Tarbes  4670 d. 
10e Prov. Limoges  3480 d. 
(7 prijzen op 7 inkorvingen)

V : NL07-1025344 “De Statige” 
Lei Martens

G.V. : NL01-2302824 “De 24”
H. Nijsten uit 91-445 (won samen met nestbroer 
17 prijzen nationaal) x 94-279

G.M. : NL05-1743711 “Dochter 61”
H. Nijsten
Uit “De 61” (stamvader uit “Oude Cobut” 
x “Stamduivin”) x “De Prinses” (grootmoeder 
“Irunha”, 1e Nat. Irun 2007)

{

M : NL09-1509285 “Kleindochter Don Michel”
J. Steijns

G.V. : NL08-1652982 “Zoon Don Michel”
Cor de Heijde
Uit stamvader “Don Michel” ((1e Asduif ZLU 
Perpignan 1999-2001 en 1e Asduif ZLU Dax 2000-
2001) x 03-500 “Perpignan Duivin” (17e en 50e 
Nat. Perpignan)

G.M. : NL07-1928342 “Dochter Perpignan Duivin”
Dochter van “Kleinzoon Perpignan” x 03-500 “Per-
pignan Duivin” (grootmoeder o.a. 1e Nat. Bordeaux 
2012, 1e NPO Cahors, 1e Nat. St. Vincent 2014 en 
2e Nat. Barcelona 2021).

{

Eén met de duiven: een belangrijke 
voorwaarde.



DE DUIF - Nr. 1 - blz. 13

Na de recordverkoop van 2020 (€518.100 
voor 73 duiven) werd de editie 2021 op-
nieuw een knaller van formaat met een  
totaalopbrenst van €467.800 voor 75 
jonge duiven of €6237,33 gemiddeld!
Hiermee blijkt eens te meer dat Willem ab-
solute wereldtop is, en dat zijn duiven ook 
uitermate gewaardeerd en gegeerd worden 
wereldwijd.
Liefst 234 bieders uit 20 verschillende lan-
den namen deel aan de veiling.
Uiteindelijk verhuisden de duiven naar 
China (16), Duitsland (16), België (13), Polen 
(9), Nederland (8), Japan (6), Taiwan (4), 
Qatar (2) en Italie (1).

De duurste duiven waren “Zoon Hurrica-
ne” (€50.200), “Dochter Murphy’s Law” 
(€37.200), “Zoon Murphy’s Law” (€36.200), 
“Dochter Phoebe” (€27.000), “Zuster Ura-
nus” (€25.600), “Zoon Murphy’s Law” 
(€25.200) etc.
De twee duiven in de loterij na afloop van de 
veiling werden gewonnen door Robin Cools 
(België) en Lucian Barboi (Roemenië).
Wij zijn er samen met Willem van overtuigd 
dat we binnen enkele jaren weer veel zullen 
horen van nazaten van de duiven die vorige 
week verkocht werden. 
Want:
Goeie duiven, al de rest is larie!

Verkoop Willem de Bruijn 
andermaal groot succes!

de 200 km ingespeeld. Dit zo’n 4 à 5 keer 
zodat ze voor de eerste marathonvlucht 1000 
km onder de vleugels hebben. De jaarlingen 
gaan in principe vanaf de eerste vlucht mee 
en eindigen op een van de afdelingsmara-
thonvluchten met morgenlossing. Zoals ge-
zegd komen zij niet in aanmerking voor de 
ZLU-vluchten. Vanaf de langste dag tot en 
met Perpignan worden de weduwnaars bij-
gelicht van ’s avond 18.00 uur tot 23.00 uur 
en ’s morgens van 5.00 uur tot 7.00 uur.

Jonge duiven
De jonge duiven zijn het domein van Sandra, 
Toon bemoeit zich daar niet mee. Sandra 
doet er gedurende zeker een half uur per dag 
alles aan om ze zo tam mogelijk te maken. 
Voor mij een vorm van ontspanning, aldus 
Sandra. Ze leren al vroeg pinda’s te eten en 
als ze die eenmaal kennen zijn ze er verzot 
op. Zelfs zo erg dat ze Sandra al tegemoet 
komen als ze buiten loopt. De jonge garde 
wordt niet gekeurd en krijgt alleen knoflook in 
het water. Voor de laatste vier natourvluchten 
worden ze 4 à 5 keer weggebracht en dan 
gaan ze met de afdeling mee. Omdat ze ’s 
avonds na de weduwnaars uitvliegen mogen 
ze eerst goed eten. Het wil dan best wel eens 
voorkomen dat er bij zijn die ’s avonds buiten 
blijven zitten. Daar ligt Sandra niet wakker 
van want de volgende dag komen ze vanzelf 
weer binnen.

Natte bakstenen
Het tuinhok van de weduwnaars is oostzuid-
oost gericht en heeft een lengte van 9 strek-
kende meter. Het is verdeeld in een halletje 
en vijf afdelingen van ieder acht duiven, die 
zo veel mogelijk vanaf hun geboorte jaar bij 
elkaar blijven en op dezelfde vlucht gespeeld 
worden. Alle afdelingen zijn identiek, 1/3e 
deel van het plafond is voorzien van gaas en 
zorgt via de nok voor de verluchting. In de 
voorwand bevindt zich een raam dat voorzien 
is van windbreekgaas en marterdraad dat 
dag en nacht openstaat. Het dak is bedekt 
met pannen en heeft aan de voorkant van ie-
dere afdeling een viertal glazen pannen. Ieder 
hok is voorzien van een hygrometer die de 
temperatuur en luchtvochtigheid meet. Voor-
al bij warm weer hecht Toon veel waarde aan 

luchtvochtigheid. Een droog hok vindt hij ge-
vaarlijk voor de gezondheid van de duiven. 
Is de luchtvochtigheid te laag dan wordt 
dit opgelost door bakstenen in het water te 
drenken en die vervolgens op de hokken te 
brengen. Terwijl er vochtige stenen op het 
hok liggen, zitten er andere in het water, ’s 
avonds worden de uitgedroogde stenen dan 
weer omgewisseld met de natte. 
De jonge garde verblijft in een volière naast 
het vlieghok en wordt daar ook gespeeld. De 
kweekkoppels zijn ondergebracht in twee af-
delingen tegenover het vlieghok. Vanuit een 
tuinhuisje kunnen Sandra en Toon de dui-
ven gadeslaan en ze opwachten bij avond of 
nachtelijke aankomsten. 

Voeding, verzorging, medisch
Het voersysteem is vrij eenvoudig. Het over-
grote deel van het jaar bestaat de voeding 
uit ruimengeling. Vanaf dat de ZLU-vluch-
ten beginnen staat er zwaardere kost op 
het menu, bestaande uit een mengeling van 
Beyers Longdistance en Mariman Super M 
50/50. De weduwnaars worden altijd in hun 
woonbak en potjes gevoerd. Normaal 1 eet-
lepel per duif, vanaf een viertal dagen voor 
de inkorving van een marathonvlucht 1½ tot 
2 lepels. Wat overblijft gaat naar de jonge 
duiven. Toon is de mening toegedaan dat 
goed vliegen tijdens de training alleen lukt 
als er ook goed gegeten mag worden. Als 
toetje staat er na de avondtraining een men-
geling van 2 delen kempzaad, 1 deel lijnzaad, 
1 deel snoepzaad, 1 deel witzaad en 1 deel 
gepelde zonnebloempitten op het menu. Als 
dat verorberd is volgen nog 1 à 2 pinda’s. 
Zowel zomer als winter wordt om de twee 
dagen verse grit verstrekt. Tijdens het mara-
thonseizoen gaat er een viertal dagen voor 
de inkorving lijnzaadolie, extra energie en of 
Nano Tollyamin (producten van Vet-Schroe-
der Tollisan) over het voer. Bij thuiskomst 
van de vluchten wordt enkel schoon water 
verstrekt, een dag later zit er weer Nano Tol-
lyamin in de drinkpot. De kwekers worden 
tijdens het broeden gekuurd voor het geel, 
niet via het drinkwater maar over het voer. 
Tijdens de kweek gaat er bij de kwekers ook 
nog regelmatig “Farming elektrolytenmix” in 
de drinkbak, eigenlijk bedoeld voor kalveren. 
Volgens Toon prima spul. Het zorgt voor een 
goede balans tussen water en elektrolyten en 
ondersteunt de spijsvertering van de oude en 
in het nest liggende jonge duiven. Bij twee 
nachten mand wordt na afloop van de vlucht 
de “gele druppel” in de bek toegediend. De 
medische zorgen zijn in handen van dr. Vin-
cent Schroeder. Eind december/begin janu-
ari wordt er geënt voor paratyfus. Begin april 
gaat Toon bij hem langs voor de controle van 
de vliegduiven. Het advies wat hij krijgt wordt 
opgevolgd, ook wordt er dan via het voer ge-
kuurd voor het geel. 

Topkwekers
Inmiddels verblijven op het kweekhok in 
Meers meerdere topkwekers die alvorens ze 
naar het kweekhok gingen hun klasse bewe-
zen op de marathons. We zetten de belang-
rijkste voor u op een rijtje:

* NL11-1062551 “Brutus” (07/689 “Zoon 
Irunha” Th. Daalmans x “Dochter Brigitte”) 
won zelf de 2e Nat. en 15e Internat. Narbon-
ne. Inmiddels vader en grootvader van diver-
se toppers, waaronder de 14e Nat. Marseille 
en de 15e Nat. Narbonne 2021. 
* NL07-1025344 “De Statige”, vloog bij Lei 
Martens kop op Bordeaux ZLU. Raakte ge-
wond en verhuisde naar het kweek hok van 
Sandra en Toon. Is vader van o.a. “Sjaak” 
NL13/445 (2e Gouden Barcelona Duif over de 
jaren 2017, 2018 en 2019) en “Har” NL13/446 
7e Nat. en 20e Internat. Marseille. 
* NL16-1653172 “Louis”, rechtstreeks af-
komstig van Louis de Heijde. Werd aange-
kocht op de verkoop van de ZLU. Sandra 
was aan het bieden tegen Jan Hermans, toen 
die zag dat Sandra bood hield hij zijn handen 
naar beneden. In Meers ontpopte “Louis” 
zich tot de revelatie van het kweekhok. In 
2021 werden 5 kinderen van hem 14 keer 
gekorfd en wonnen evenzoveel prijzen. We 
stellen ze aan u voor: 
NL18/827 “De 827”, 8e Asduif ZLU 2021 
met 90e Nat. Agen ZLU 6896 d., 439e Nat. 
Marseille 4310d., 209e Nat. Perpignan 4873 
d., NL18/826 “De 826” met in 2021 de 423e 
Nat. Agen ZLU, 653e Nat. Marseille en 985e 
Nat. Perpignan, NL17/569 “De 569” met 
613e Nat. Barcelona ZLU 4838 d., en 1135e 
Nat. Perpignan, NL18/867 “De 867” met de 
252e Nat Barcelona en 220e Nat. Perpignan. 
De absolute uitsmijter is de NL19/938 “De 
Late 38”, een late jonge van 2019, die als 
jaarling zijn klasse toonde met 258e Prov. 
Bergerac van 2309 d. en de 404e Prov. Bor-
deaux 3440 d. Dit jaar was het weer in prima 
doen met de 394e Prov. Limoges van 1654 

d., 287e Nat. Bordeaux NPO 8228 d., 33e 
Nat. Dax NPO 5612 d., 1267e Nat. Narbonne 
ZLU van 8188 d.

Volgend seizoen
Allereerst stelden we Sandra en Toon de 
vraag waaraan ze hun successen danken. 
De belangrijkste ingrediënten daarvoor zijn 
volgens Toon: geduld en nog eens geduld, 
een goed hok, goede verzorging, goede dui-
ven waar je vertrouwen in hebt en “één” mee 
bent, regelmaat, en niet teveel poespas. Als 
voorbeeld van geduld noemt hij daarbij: jaar-
lingen op ZLU-vluchten spelen moet je ab-
soluut niet doen. De selectie van jaarlingen 
moet niet gericht zijn op prestaties, maar op 
gezondheid, naar huis komen en snel herstel. 
Neem als voorbeeld “Brutus” NL11/551, als 
jaarling kwam hij twee dagen te laat. Hij knap-
te snel weer op,  en Sandra en Toon hadden 
geduld met, en vertrouwen in hem. In 2014 
vloog hij de 2e Nationaal Narbonne en groeide 
uit tot een van de pijlers op het kweekhok. Een 
ander voorbeeld van geduld en vertrouwen is 
“De Statige” NL07/344 die ze overnamen van 
Lei Martens. Ze hadden er een zoon van die 
het prima deed. Lei zag het in hem niet zitten. 
Sandra en Toon wel en zagen hoe hij zich ont-
popte tot een fenomenale kweker.
Tot slot keken we vooruit naar het volgende 
seizoen. Volgens Sandra en Toon beginnen 
ze dan weer allemaal op nul. “Voor ons is 
het niet anders dan bij anderen. We hebben 
de stille hoop dat de vliegduiven hun prij-
zen maken en er af en toe een vroege duif 
valt. Garanties worden daarbij echter niet 
gegeven.”

P.v.B. 

Vooraan de volière, daarnaast het vlieghok met vijf afdelingen.

NL19-1141938 “De Late 38”
33e Nat. S1 Dax ’21 5612 d.
     53e Nat. 11.124 d.
287e Nat. Bordeaux ’21 8228 d.
1267e Nat. ZLU Narbonne ’21 8188 d.
394e Prov. Limoges ’21 1654 d.

Won in 2020 prijs op Bergerac (258e prov.) 
en Bordeaux (404e prov.)

VADER : 16-172 “Louis”
Louis De Heijde uit 11-034 (8x prijs natio-
naal) x 14-971 (172e Nat. Narbonne)

MOEDER : 14-964 “Dochter Asduif 
Bordeaux”
Jos Martens uit “Asduif Bordeaux” (19-
118-121e Nat. Bordeaux, 19e Nat. Agen, 
53e Nat. Narbonne etc.) x “Rhone Lady” 
(37e Nat. Marseille en dochter “Asduif 
Bordeaux”)

Sandra werd op korte tijd een volleerd 
duivenliefhebster.
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KWEEK ACTIE

SUPER KWEEK KWEEK 7/40 MS OPKWEEK 47 - KWEEK & SPORT 
48 - KWEEK & JONGE DUIVEN

(ZONDER MAIS)
49 - KWEEK & JONGE DUIVEN

(MET KLEINE MAIS)
52 - KWEEK & JONGE DUIVEN  

(MET MARIENDISTEL) 

KWEEK

BEYERS ORIGINAL Kweek 
• Kweekmengeling voor duiven met Franse cribbs mais, Plata mais en 

Merano mais.
• De unieke kenmerken zijn een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en 

een hoog eiwitgehalte.
• Afgestemd op de behoeften van duiven in het kweekseizoen, rijk aan 14 

verschillende ingrediënten.

Ingrediënten: cribbs maïs, tarwe , groene erwten, gele erwten, witte dari, 
sorgho rood, cardy, erwten maple peas, merano mais, Plata mais, erwten, 
dunpeas, peenerwten, vitsen/wikken, kleine gele erwten.

Koolhydraten 63,7 %
Ruw eiwit 13,9 %
Ruw vet 3,4 %

Ruwe celstof 4,4 %
Ruwe as  1,8 %

ZAKKEN WORDEN VOORZIEN VAN EEN PROMOSTICKER. ACTIE BESCHIKBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Kampioenen kiezen 

voor Habru!

Transportweg 6, 7007 CN Doetinchem - NL
E info@habruduivensport.nl
T +31 (0)314 712446

Volg Habru Duivensport ook op facebook!

Pieter Veenstra

De Ware Vrienden, Lippelo
De bonnenverkoop zal dit jaar enkel online 
worden aangeboden. Er volgt geen zaalver-
koop. De bonnenverkoop zal eindigen op 
zondag 9 januari om 22u00 (mogelijk met 
verlengingen als er tijdens het laatste kwartier 
nog wordt geboden). Info : Geert Boey, boey.
geert3@telenet.be, gsm: +32 (0)473 842 101

Recht Voor Allen, Sint-Gillis-Waas
In Recht Voor Allen, Herenstraat 8 in Sint-Gil-
lis-Waas is er zondag 9 januari van 10 u tot 
12 u een tentoonstelling met deelname van 
Marcel De Caluwaert, Kleber Maes en Benny 
Van Bogaert.

Kon. Duivenbond Hoboken
Zaterdag 8 januari tentoonstelling door : R. 
Baert en J. Van Eyndhoven van 16 tot 19 u., 
Kapelstraat 296, Hoboken.

Duivenbond Aartselaar
Zondag 9 januari tentoonstelling door : 
Jos Ielegems in het lokaal, Baron Van Ert-
bornstraat 9, Aartselaar.

Vooruit Zonder Vrees, Reet
Zondag 9 januari tentoonstelling door : Jozef 
Vennekens, Eikenstraat 39, Reet.

Kozen – Kozen is een deelgemeente van Nieu-
werkerken in het zuidwesten van de provincie 
Limburg. Bij de familie Haesevoets is duivens-
port een erfenis die ze meekregen van (groot)
vader Sylvain die in de jaren ’70 uitsluitend 
snelheid speelde. Zoon Florimond (Flor) en 
zijn vrouw Jeannine hadden de microbe ook 
te pakken maar zagen het snelheidswerk niet 
zo zitten en er werd in de jaren ’80 overgescha-
keld naar de eendagsfond en de overnachting. 
Ondertussen zijn de zonen Dirk en Patrick ge-
passioneerde halve fond-spelers die samen 
met vader Flor op enkele jaren tijd mooie 
uitslagen kunnen voorleggen, waaronder 14 
provinciale zeges en die ook op Sens ieder-
een het nakijken gaven tegen 4375 o/jl. / snel-
ste duif van 7300 Limburgse duiven. 
De winnende duif “De Soursens” 5122367/18 
is een geschelpte doffer  gespeeld op ge-
woon weduwschap. Vloog als voorbereiding 
Mettet, Laon, Sens (rampvlucht) en kwam pas 
laat in conditie, vertelt Patrick. Vorig jaar liet 

de “367/18” zich al opmerken met het winnen 
van de wedstrijd uit Sourdun (15/08/20) tegen 
753 oude duiven, vandaar zijn dubbele naam. 
Vader is de 5068257/12 al vader van de 1e 
GG Chimay in 2018, uit de “138/11” recht-
streeks Danny Senden x “222/11” Danny 
Senden. Moeder is de 2038883/14, een 
kleindochter van de 11e Nat. Bourges Gebr. 
Herbots, uit “109/10” x “226/10” dochter van 
de “490/04” was supervlieger en kweker bij 
Marc Medart in Sint Truiden. Patrick vertelt 
hoe de “367/18” als een raket naar beneden 
dook en met een snelheid van 1134.9 m/m 
iedereen het nakijken gaf.
Voor de kleine halve fond wordt hier gespeeld 
met 16 oude en jaarse samen en voor de 
zware halve fond idem dito. Vorig jaar werd 
er een test gedaan vanwege het rare seizoen 
om de oude duiven te verduisteren en bij te 
lichten, was niet slecht, vertelt Patrick, maar 
dit jaar hebben we dit systeem niet meer toe-
gepast, enkel met de jongen. 

De wekelijkse kost is hier in het begin van de 
week een mengeling van dieet, gerst en een 
beetje sportmengeling en de laatste dagen 
voor de inkorving sportmengeling en dat altijd 
van Anthoons uit Kortenaken. 
Het medisch toezicht is in handen van dieren-
arts Luc Awouters maar veel kuren wordt er 
hier niet gedaan. Enkel de verplichte entingen 
en preventief om de 3 à 4 weken een korte 
kuur tegen tricho. Ondertussen is Kristof (32), 

zoon van Patrick, ook al druk bezig met de 
duiven. Hij heeft een apart hok gezet en wil 
zich toeleggen op de internationale vluchten. 
Al de hokken van de familie Haesevoets staan 
hier samen op het erf van papa Flor en gans 
de familie is hier betrokken bij de duivensport. 
Fantastisch toch !
Proficiat mannen en vrouwen, schitterend 
hoe jullie dit beleven.

Ludo

Flor Haesevoets & Zonen  
1e Prov. Sens 4375 oude/jaarse

Snelste van 7300 duiven
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Van vrijdag 7 januari 16u00 tot vrijdag 21 januari 20u00 op duivenspel.be

Volgende tophokken en kampioenen op snelheid, hafo en fond steunen onze VZW 
De Vlugge Vlieger / Molse Fondclub :
Engelen Roger, Dessel, jonge duif 2022; Jan Hooymans/Team Hooymans.Be, Mol, duif 
2021; Walter Joris-De Ridder, Balen, jonge duif 2022; Team Deweerd, Breda, jonge duif 
2022; Vos Eddy en Siemen, Mol, jonge duif 2022; Prinsen Mario, Tongerlo, jonge duiver 
2022; Ceusters Peter, Geel, jonge duif 2022; Camps Eddy, Laakdal, jonge duif 2022; 
Vermeulen Jos, Meerhout, jonge duif 2022; Van Baelen Fokke, Geel, jonge duif 2022; 
Verwimp Paul, Geel, jonge duif 2022; Van Reet Gustaaf + Ronny, Mol, jonge duif 2022; 
Gerinckx Peter, Mol, jonge duif 2022; Renders Ivo, Geel, jonge duif 2022; Wouters Jos, 
Heist o/d Berg, jonge duif 2022; Luyckx Raf en Lars, Geel, jonge duif 2022; Mathys Willy, 
Geel, jonge duif 2022; Van Massenhoven Kris, Retie, jonge duif 2022; Vermeerbergen-
-Wilms, Mol, jonge duif 2022; Claes Ruud en Katia, Mol, 2 jonge duiven 2022; Hooybergs 
Gebr, Mol, jonge duif 2022; Maris Danny, Itegem, jonge duif 2022; Masset-Verheyen, 
Balen, jonge duif eind april 2022; V.D. Perre Clement, Geel, jonge duif 2022; Van Baelen 
Andre, Retie, jonge duif 2022; De Nolf-Verachtert, Geel, jonge duif 2022; Van Saet Mario, 
Mol, 2 jonge duiven 2022; Janssen Peter, Lommel, jonge duif 2022; Van De Weyer Rene, 
Mol, zomerduif 2021; Claes Patrick en Leo, Mol, koppel eieren; Planet Brothers, Mol, duif 
2021; Yvan Baetens / Bricon, St. Niklaas, jonge duif 2022

VZW Vlugge Vlieger & Molse 
Fondclub 2021 - Grote bonverkoop

Comb. De Boeij  
1e Asduif Dagfond Afd. Zeeland

1e Gouden Crack FZN Afd. Zeeland
Vogelwaarde – Een mooie prestatie van 
vader Werner (55) en zoon Gerben (22) die 
samen deze combinatie vormen. Dat in com-
binatie spelen was Werner al eerder gewend 
want hij deed zijn intrede in de sport aan de 
hand van zijn opa Emilius. Dat is inmiddels 37 
jaar geleden. Een mooie periode was dat spe-
len in combinatie met zijn opa, die hem tevens 
de kneepjes van het duivenvak bijbracht. In 
1993 is Werner als combinatie Van Poorten-
-De Boeij begonnen. Begin jaren 2000 is hij 
samen met echtgenote Christianne gaan spe-
len onder de naam Comb. Dde Boeij-Baecke 
op het huidige adres, en sinds 2010 is dat 
veranderd in Comb. De Boeij en zoon. Zoon 
Gerben neemt vanaf 2013 een steeds actie-
vere rol in terwijl moeder Christianne op de 
achtergrond nog steeds nauw betrokken is 
bij de combinatie.
De huidige kolonie omvat 16 koppels vlieg-
duiven, 16 koppels kweekduiven en er wor-
den 40 a 50 jongen gekweekt.
In de kolonie vinden we nog wat bloed terug 
van wat Gerben “ons oude soort” noemt en 
dat zijn prima duiven, vnl. voor de vitesse, af-
komstig van Fons en Danny van Daalen uit St. 
Jansteen. Maar stilstand is achteruitgang en 
Gerben en Werner begrepen heel goed dat de 
kolonie een nieuwe impuls nodig had. Er werd 
aangeklopt bij Gebr. Scheele in Terneuzen en 
men haalde er verschillende exemplaren uit 
het beste van deze kampioenenkolonie. En 
om een nog wat bredere basis in de kolonie 
te brengen werd in 2018 ook nog eens aan-
geklopt bij Peter van de Merwe uit Dordrecht. 
Dat klikte en ook vanuit Dordrecht verhuisden 
vanaf die tijd ieder jaar een behoorlijk aantal 
duiven naar Zeeland. Sinds 2020 wordt er ook 
een tiental jongen bij Peter gehaald die getest 
worden op de vluchten.
Het spelsysteem met de oude duiven is het 
dubbel weduwschap. In voorbereiding op het 
vliegseizoen worden de duiven gekoppeld in 
de laatste week van december. De kweek-
duiven worden gelijk gekoppeld en de eitjes 
van de kwekers worden onder de vliegduiven 
gelegd. De kweekduiven kweken daarna nog 

een ronde jongen.
De jonge duiven bij de vliegers worden vroeg 
gespeend en gaan dan met de duivinnen 
naar het jonge duivenhok. Dit is vooral ook 
bedoeld om te voorkomen dat de duivinnen 
voor de tweede maal leggen. Voor dat de 
wedvluchten beginnen worden de duiven 
twee maal weggebracht tot ongeveer 15 
km. Thuis trainen de doffers gewoonlijk een 
maal daags in de morgen. De duur van de 
trainingen wordt naarmate het seizoen vor-
dert opgevoerd van een uur bij aanvang sei-
zoen tot anderhalf uur eenmaal het seizoen 
in volle gang is. De duivinnen trainen ook ’s 
morgens zodra de doffers terug binnen zijn. 
Twee maal daags worden de duiven gevoerd. 
Naar de dag van inkorven toe wordt wat vet-
rijker voer verstrekt. Met name de duivinnen 
krijgen voor dat ze gaan trainen een kleine 
portie voer. Na de training krijgen ze dan de 
rest van hun maaltijd. De duivinnen verblijven 
los op hun hok. Wat bijproducten betreft be-
perkt e.e.a. zich tot het geven van voldoend 
vers grit, snoepzaad, tovo en eventueel wat 
vitaminen. Medisch is het motto : zo weinig 
mogelijk medicijnen. Ook geen kuur tegen 
paratyfus e/o een enting daar tegen. Wel 
direct ingrijpen mocht er wat aan de hand 
zijn. Bij het inkorven voor de vluchten komen 
doffers en duivinnen altijd even bij elkaar. De 
duiven gaan elke week mee op de vluchten 
van het vitesse- en ook het midfondprogram-
ma. Ook worden de duiven in principe op de 
dagfondvluchten gespeeld maar in deze ca-
tegorie wordt wel wat selectiever ingekorfd, 
afhankelijk van afstand geschiktheid en hoe 
de conditie er voor staat.
Na de laatst vlucht voor de oude duiven wor-
den deze weer gekoppeld, dus rond de eerste 
week van augustus. Met name de duivinnen 
worden dan nog op verschillende neststan-
den gespeeld op de natoervluchten. Ook dof-
fers die nog wat te bewijzen hebben krijgen 
dan nog wat kansen.

De jonge duiven worden zo veel mogelijk 
opgeleerd, d.w.z. 20 à 25 keer van uit ver-

schillende plaatsen tot ongeveer 30 km. Met 
de verliezen ging het redelijk in afgelopen sei-
zoen. Uiteindelijk bleven er nog rond de dertig 
over waar de aanvulling uit geselecteerd kon 
worden. Verduisteren en later bijlichten is bij 
Gerben en Werner ook de standaard bij de 
voorbereiding en begeleiding van de jonge 
duiven. Aan huis trainen de jonge duiven 
eenmaal daags, ’s middags. Na drie a vier 
vluchten van het jonge duiven programma 
worden de jonge duiven gescheiden en ‘op 
de deur’ gespeeld.

De inbreng van de ‘nieuwe’ duiven heeft in-
middels, met name op de mid- en dagfond-
vluchten, al behoorlijk wat progressie ge-
bracht in de resultaten. En natuurlijk is er in 
de vliegploeg altijd een de beste en die zorg-
de gelijk voor een zeer mooi 1e Asduifkam-
pioenschap Dagfond in de Afdeling Zeeland 
en die zelfde prestatie ook bij de Fondclub 
Zuid Nederland als beste Zeeuwse, met een 
gouden ring geringde, dagfondduif. En ook 
nog eens 1e Nationale Asduif Dagfond NPO 
bij de seniorleden tot 30 jaar.
Die ‘beste’ is in dit geval de NL20-2023716 
“Emilius” een blauwe doffer. Hij draagt de 
naam van de opa en tevens leermeester van 
Werner. Het is een goed gebouwde duif met 
zijdezachte pluim en rijk gepigmenteerd oog. 
Hij veroverde zijn Asduif titels met volgende 
prijzen op de dagfond:
In Samenspel Oost: Issoudun 1045-4, Ar-
genton 859-38, Montlucon 315-11, Issoudun 
450-3.
In Afdeling Zeeland: Issoudun 4737-13, Ar-
genton 3127-228, Montlucon 1666-41, Issou-
dun 2046-6.
En dus tevens de beste met een gouden ring 
geringde Zeeuwse duif bij de Fondclub Zuid 
Nederland op de Dagfond. Zie voor zijn af-
stamming bij de foto.

Beste uitslagen Dagfond :
Samenspel Oost
Issoudun 1045 d. – 2, 3, 4, 41, 72, 86, 119 
enz. (25/14). Argenton 859 d. – 3, 6, 11, 21, 
31, 38, 43, 66, 79, 100 enz. (23/13). Mont-
lucon 315 d. – 7, 11, 13, 55 (12/4). Issoudun 
450 d. – 3, 23, 26, 37 (13/5).
Afdeling Zeeland
Issoudun 4737 d. – 8, 12, 13, 125, 264, 320, 
459, 481 enz. (25/14). Argenton 3127 d – 24, 
39, 63, 126, 197, 228, 246, 389 enz. (23/12). 
Montlucon 1666 d. – 29, 41, 54, 279 (12/4). Is-
soudun 2046 d. – 6, 94, 121, 166, 374 (13/5).
Ze speelden verder o.a. ook nog 10e provinci-

aal op Fontenay sur Eure tegen 8936 duiven, 
3e provinciaal op Melun tegen 3685 duiven 
en ‘Emilius ook nog 36e prov. Peronne tegen 
8736 duiven.

Klasseringen 2021
Samenspel Oost
Vitesse o.d.: Hok onaangewezen 23e, aange-
wezen 31e, totaal 28e.
Midfond o.d.: Hok onaangewezen 14e, aan-
gewezen 18e, totaal 15e.
Dagfond: Hok onaangewezen 2e, aangewe-
zen 8e, totaal 5e. Asduif 1e en 4e.
Vitesse j.d.: Hok onaangewezen 7e, aange-
wezen 7e, totaal 5e.
Midfond j.d.: Hok onaangewezen 4e, aange-
wezen 11e, totaal 8e.
Natoer: Hok onaangewezen 11e, aangewe-
zen 17e,totaal 17e. Asduif 7e.
Generaal: Hok onaangewezen 7e,aangewe-
zen 9e, totaal 10e.
Afdeling Zeeland
Dagfond: Hok onaangewezen 4e, aangewe-
zen 27e, totaal 14e. Asduif 1e.
FZN : Gouden Crack Eendagsfond Zeeland 
’96: 1e met NL20-2023716 ‘Emilius’.
NPO : 1e Asduif Dagfond liefhebbers tot 30 
jaar: 1e met NL20-2023716 ‘Emilius’.

Een uitstekende jaarling doffer zorgde voor 
een mooi resultaat voor Werner en Gerben. 
Proficiat.

Marcel Buijsse
NL20-2023716 “Emilius”
1e Prov. Asduif Dagfond 2021
1e Gouden Crack Zeeland F.Z.N. 2021

6e NPO Issoudun 2046 d.
13e NPO Issoudun 5267 d.
41e NPO Montlucon 1666 d.
36e Prov. Peronne 8736 d.

V : NL17-1339176 “Jaap”
Gebr. Scheele

G.V. : NL14-1393325 “Zoon Esmee”
Tj. en J. Elzinga
Uit NL13-604 “Special Boy” (100% Veenstra uit 
“Zoon Rolex” x “Dochter Mr. Blue”) x NL12-204 
“Esmee” (1e Quievrain 20.464 d., 1e Tilburg 7745 
d., 1e Gennep 5317 d., 1e Weert 4768 d., 1e Nat. 
Asduif etc.)

G.M. : NL16-1588015 “Julia”
Dochter nieuwe stamkoppel
Uit NL12-959 “Sonny” (zoon “Superboy” x “Doch-
ter 666”) x NL13-026 “Cher” (C. & G. Koopman uit 
“Zoon Jason x Daydream” x “Zara”)

{

M : NL19-1794286 “The New Gwen”
Peter van de Merwe

G.V. : NL18-5129512 “Max”
Peter van de Merwe
6e Peronne 8420 d., 8e Quievrain 2391 d.,
11e Quievrain 123 d.
Uit NL17-564 “Alivierro x Jill” x NL17-118 “Bulck 
118” (100% Dirk Van den Bulck via Marcel 
Sangers)

G.M. : NL16-1527936 “Aske 936”
Peter van de Merwe
6e Nat. Asduif 2017
Uit NL14-113 “Broer Arie” x NL15-724 “Zuster 
Shane”

{
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Schenkingen 
Jonge duiven 2021

1. JELLE JELLEMA, NIJVERDAL
2. C.G. KOOPMAN, ERMERVEEN
3. MEVR. M. VAN GEEL, NIEUW-VOSSEMEER
4. MICHAEL SCHMELL, HUCKELHOVEN (DUITSLAND)
5. S. & A. DECKERS, MEERS
6. A.J.M. VORSELEN, THORN
7. C.J. DE HEIJDE, MADE
8. GERARD SCHALKWIJK, LOPIK
9. HOEFNAGELS-BEENS, CHAAM
10. FR. HEYNEN , SUSTEREN
11. H. VERSTEEGDE, UDEN
12. COMB. VERWEIJ-DE HAAN, MIJDRECHT
13. COMB. VAN BEKKUM, GELDERMALSEN
14. H. PEKEL & ZOON, BRUNSSUM
15. Y. VAN BRIEL, MEESWIJK
16. COMB. DE BRESSER, BERG EN TERBLIJT
17. J.C. POLDER, MIDDELHARNIS

18. SMEETS & PENRIS, URMOND
19. RUTGER JAN RITTERSMA, ZUIDLAREN
20. A.J. VAN AMERONGEN, BUNNIK
21. A. SAARLOOS & ZN, KLAASWAAL
22.  FREIALDENHOVEN & ZNN, ALDENHOVEN 

(DUITSLAND)
23. J. VAN HEUMEN, OSS
24. W. KICKEN & ZN, SIMPELVELD
25. C. SUIJKERBUIJK, LEPELSTRAAT
26. COMB. J. VULLERS EN ZN, ROGGEL
27. A.P. OVERWATER, STRIJEN
28. GEBR. BRUGEMANN, ASSENDELFT
29. J.L. DE BRUINE, NIEUWERKERK
30. G. HAMSTRA EN ZOON, HARDERWIJK
31. BATENBURG V.D. MERWE, KLAASWAAL
32. ARJAN BEENS, GENEMUIDEN
33. WIL EN JOHAN BOONEN, BUGGENUM
34. G. JANSSENS, EPEN
35. B. DE KEYZER, BERKEL EN RODENRIJS
36. P.W.A. VAN DER MEULEN, SIRJANSLAND

37. G.J. VAN DER MATTEN, WOUDRICHEM
38. GERARD SCHELLEKENS, RIEL
39. A. HUYNEN, HEERLEN
40. LUUK BECKER, NIJVERDAL
41. R. BOTTERWECK, MECHELEN
42. P. STAMMEN, HORN
43. JOHN HARDEBOL, CASTRICUM
44. COMB. P. & S. VERBEEK, NAALDWIJK
45. JOHAN MEULENDIJKS, BAKEL
46. TRIO WINKENS & ROTHENBURG, ITTEREN
47. CARLO DOMINICUS, GOES
48. FAM. JACOBS, BEEK
49. H. KALTER, IJSSELMUIDEN
50. COMB. DE PIJPER, HOEVEN
51. C.J.J. VAN WIJK & ZN, BENSCHOP
52. R. DE LEEUW, MADE
53. W. GOMMANS, EGCHEL
54. J. NIJSSEN, HAELEN
55. H. HENDRIX, BROEKHUIZENVORST
56. COMB. B. JANSEN & CO, BAVEL

Schenkingen 
Jonge duiven 2022

61. GEBR. HAGENS, ACHTHUIZEN
62. HELMUTH-GEERT  SCHMITZ, EIJS
63. KEES DROOG, ANDIJK
64. PH. GEERDINK, HOOGERHEIDE
65. FREDERIK  LELIAERT, AARDENBURG
66. T. VAN ROSMALEN, ROSMALEN
67. G.J.VAN HOUTEN, IJSSELSTEIN
68. P. V.D. BOOGAARD, KAMERIK
69. RAOUL BOULAND, WATERINGEN
70. GEBR. HOLLMAN, TIENHOVEN
71. GERT JAN RIGTER, AMSTELVEEN
72. G. KOUTERS & ZN, NOORDHOEK
73. COMB. VOS-VAN WANROOI, GEFFEN

74. W.H. MURK & ZN, IJSSELSTEIN
75. VAN SCHIJNDEL & ZNN, GEFFEN
76. ANGELO VD VEEKEN, CLINGE
77. G. & J. V. NIEUWAMERONGEN, VEENENDAAL
78. JAY LISSENBERG, UTRECHT
79. JOS HABETS, HEERLEN
80. GERARD GRIFFIOEN, ZEVENHOVEN
81. COMB. M. & R. TEKIN, MEDEMBLIK
82. GEERT SCHMITZ, SIMPELVELD
83. P. SOLLEVELD & PALOMA, MAASDIJK
84. GEBR. MAAS & ZN, ZUNDERT
85. J.W. VAN GILS, OOSTERHOUT
86. C. PAAUWE, KRUININGEN
87. COMB. F & J PROVOOST, AAGTEKERKE
88. G. HEIJNEN & ZN, GRONSVELD
89. F. ZWIERS, TERHEIJDEN
90. J. VAN GIJZEL, MADE

91. J.M. DE WIJS & ZN, DEN HOORN
92. MARTIN DE POORTER, SLUIS
93. J.D. VAN EGMOND & DOCHTER, KATWIJK
94. JAN EN TWAN NOBELS, ACHTHUIZEN
95. RON KRIJGSMAN, HOOGBLOKLAND
96. MIKE PEEREBOOM, AMSTELVEEN
97. P.J. WESTERLAKEN, VEENENDAAL
98. TRIO VOLLEBREGT, POELDIJK
99. H. ZWIERS, DEN HAM
100. J. VINK, BALK
101. COMB BAAS / V.D. BERG, DE KWAKEL
102. P.A. DE VOGEL, OUDE TONGE
103. P.D. PLADDET, HOEK
104. V. VAN BOGAERT, MARGRATEN
105. DUO  DE GROOT & LEIJEN, EGMOND AAN DE HOEF
106. F.T. HUMMELINK, VORDEN

De verkoop  via internet van de geschonken duiven 2021 start  
op 30 december 18:00 uur - einde eerste deel 15 januari 15:00 
uur en laatste deel om 18:00 uur.
De verkoop  via internet van de geschonken bonnen 2022 start 
op 30 december 20:00 uur - einde eerste deel 16 januari 15:00 
uur en laatste deel om 17:00 uur. 

De verkoop is door U te volgen via de website van de
 Zuid-Limburgse Unie www.dezlu.nl en via pigeoncom.com

Voor info tijdens de verkoop via mail: 
Roy de Bresser,  roydebresser@kpnmail.nl

Sportvrienden, bestuur Zuid-Limburgse Unie is niet alleen de schenkers dankbaar voor hun schenking 
maar ook de kopers van deze mooie collectie schenkingen. Wij wensen U veel succes toe met Uw aankoop!

ONLINE 30 december - 16 januariONLINE 30 december - 16 januari

Ten gunste van de ZLU Ten gunste van de ZLU 
verkoop van jonge duiven 2021, en bonnen 2022verkoop van jonge duiven 2021, en bonnen 2022

In deze verkoop tal van afstammelingen uit Internationale en Nationale ZLU winnaars en kampioenen. In deze verkoop tal van afstammelingen uit Internationale en Nationale ZLU winnaars en kampioenen. 
Tevens diverse directe afstammelingen van Internationale en Nationale ZLU Asduiven.Tevens diverse directe afstammelingen van Internationale en Nationale ZLU Asduiven.
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