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FEBRUARI 2019Agenda
Zaterdag 18 mei 2019

VIERZON Nationaal - oude + Yrl.
Zaterdag 25 mei 2019

BOURGES Nationaal - oude + Yrl.
Zaterdag 01 juni 2019

LIMOGES Nationaal - oude
Zaterdag 08 juni 2019

VALENCE Nationaal - oude
CHATEAUROUX Nationaal - oude + Yrl.

Zaterdag 15 juni 2019
CAHORS Nationaal  - oude

Vrijdag 21 juni 2019
PAU Internationaal - oude

Zaterdag 22 juni 2019
MONTAUBAN Nationaal - oude
TOURS Nationaal - oude + Yrl.

Vrijdag 28 juni 2019
AGEN Internationaal - oude + Yrl.

Zaterdag 29 juni 2019
MONTELIMAR Nationaal - oude

Vrijdag 05 juli 2019
BARCELONA Internationaal - oude

Zaterdag 06 juli 2019
LIMOGES Nationaal - oude + Yrl

MONTLUCON Nationaal - oude + Yrl.
Vrijdag 12 juli 2019

ST.VINCENT Internationaal - Oude 
Zaterdag 13 juli 2019

AURILLAC Nationaal - Oude + Yrl.
Vrijdag 19 juli 2019

MARSEILLE Internationaal  - oude
Zaterdag 20 juli 2019

LIBOURNE Nationaal - oude + Yrl.
ISSOUDUN Nationaal - oude + Yrl

Vrijdag 26 juli 2019
NARBONNE Internationaal - oude + Yrl

Zaterdag 27 juli 2019
SOUILLAC Nationaal - oude + Yrl.

Vrijdag 02 augustus 2019
PERPIGNAN Internationaal - oude

Zaterdag 03 augustus 2019
TULLE Nationaal - Oude + Yrl.

BOURGES Nationaal 
 Oude + Yrl. + Jonge duiven 
Zaterdag 10 augustus 2019
CHATEAUROUX Nationaal
Oude + Yrl. + Jonge duiven
Zaterdag 24 augustus 2019

ARGENTON Nationaal
Oude en Yrl. samen + Jonge duiven

Zaterdag 07 september 2019
CHATEAUROUX Nationaal

Oude en Yrl. samen  + Jonge duiven
Vrijdag 18 oktober 2019

Kampioenendag Club de Fond Wallonie
Ferme du Grand Marcha

Rue Commune 1, 6230 Obaix
Zaterdag 01 februari 2020

Kampioenenviering LCB - Nivelles Sud
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Maandelijks
internationaal duivenmagazine

69° jaargang
Verantwoordelijk uitgever :
Surinx-Pletsers, Rozenbosstraat 94,

 3850 Nieuwerkerken
011/72.90.47 - 0496 78 00 34

E-mail : lcb@surinx.be
Dienst abonnementen :

Nadia Pletsers, Rozenbosstraat 94,
 3850 Nieuwerkerken

011/72.90.47  E-mail : nadia@surinx.be
ABONNEMENT : (12 Nrs per jaar)

per post
België: 1 jaar : 77€ - 6 maanden  :49€

Alle andere landen  : 
108€ per jaar - 6 maanden : 55 € 

luchtpost : 160€

DIGITAAL : enkel digitaal 
via www.lcbchampions.be 1 jaar : 50€

Colombel B.V.B.A.. - BTW BE0403.492.977
IBAN : BE73 7343 2725 4060

BIC : KREDBEBB
Alle gepubliceerde artikels, evenals de advertenties 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en 
niet onder deze van LCB

 Overnames van artikels en documenten kunnen enkel 
gebeuren mits akkoord van LCB

De burelen zijn open van maandag tot en met 
vrijdag van 10u00 tot 12u00 

en van 14u00 tot 16u30.

La Colombophilie Belge
 DIGITAAL

Waar we steeds leidinggevend geweest 
zijn op vlak van informatie, spreiden we dit 
nu tevens uit naar ons medium. 
Naast een full-colour papieren magazine, 
gaan we ook digitaal.
We dienen allen mee te gaan met onze tijd 
en trachten vooruitstrevend te zijn!

We kunnen niet meer ontkennen dat de 
huidige wereld sneller en sneller gaat. In-
formatie wordt vaak geconsulteerd via het 
internet. 

Sinds enige tijd kon men de krant digitaal 
consulteren via

 www.lcbchampions.be.
Hier kon u via ingave van uw KBDB li-
centienummer, gekoppeld aan uw abon-
neenummer van LCB inloggen en de krant 
digitaal lezen. U zal nu ook ons nieuw 
magazine digitaal kunnen downloaden. Zo 
is het mogelijk om LCB te lezen op uw PC, 
laptop, smartphone of tablet.

Dit bleek reeds op korte termijn een suc-
cesformule te zijn. 

De magazines kunnen apart 
geconsulteerd worden: 1 Franstalige

 en 1 Nederlandstalige.
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? 

Stuur een mailtje naar 

lcb@surinx.be

Beste lezers,

Natuurlijk zijn we na al die positieve 
reacties trots !  

Het nieuwe gezicht en de omschakeling 
van krant naar “magazine”, geeft vernieu-
wing. Meestal brengt dit  weerstand doch 
deze hebben we niet ondervonden. 
Wel veel lof en felicitaties.  
Nu deze verandering is er niet alleen gekomen om meer kwaliteit te brengen, maar 
ook om aan te tonen dat de hedendaagse duivensport er eentje is van kwaliteit ! 
Deze kwaliteit wordt eerst en vooral gedragen door de duivenmelker zelf, en het is 
hij die het verdient om op een hoger schavotje geplaatst te worden. 

Spijtig genoeg wordt dit de laatste tijd vergeten en dit komt onder meer door een  
zwak beleid en de povere Public Relations die er door onze KBDB wordt uitgedra-
gen naar de buitenwereld toe. Er is onvoldoende voeling met de basis en men kent 
enkel nog het opleggen van wetten en regels. 
Nu, het is wat ik de laatste jaren noem de  “winterpraat”. Het onderling ruzie maken 
om “baasje” te zijn. Wanneer ik een alinea uit een tekst over wolven citeer kunnen 
we deze perfect toetsen op het hedendaagse beleid. 
“Bij meer dan vier individuen lijkt de meerwaarde van elke bijkomende wolf beperkt. 
Dit komt omdat tijdens de jacht het werk vooral wordt gedaan door de weinige vol-
wassen dieren in de roedel die veel ervaring hebben. De jongere wolven werken 
wel mee, maar zijn vaak minder efficiënt en leveren daardoor maar een bescheiden 
bijdrage aan het eindresultaat.”

Doch terug naar de realiteit.  Gelukkig  valt dit magazine in de bus half maart en 
kunnen we spoedig terug richting lokaal trekken; deelnemen aan de eerste wed-
vluchten. Ook al zijn ze maar van korte afstand, het is en blijft de basis van onze 
sport. Ze geven ons toch reeds die eerste “kick”. Is er iets mooiers dan een duif 
zien komen aanstormen en met volle overgave te zien duikelen naar zijn hok. 

Het nadeel van het spel is natuurlijk, dat we terug met beide voeten in de realiteit 
treden, dat we de talrijke winterdromen van grootste overwinningen effe aan de kant 
dienen te zetten. 

Onze duivensport is uitgegroeid tot een levensbeschouwing, een plaats die ons wat 
rust  kan bieden, maar ons anderzijds ook  competitie brengt.  Ze ons leert omgaan 
met intelligente vogels en ons respect brengt voor dieren, die ons fascineert en die 
ons blijvend doet zoeken naar verbetering. Daarnaast brengt ze ons ook in contact 
met anderen, met vrienden en ons uitnodigt om blijvend bezig te zijn. Spijtig genoeg 
zijn er de laatste tijd een aantal groeperingen binnen onze sport die daarvan af-
wijken. Doch laat ons kijken naar de meerderheid en ons richten op de eigenlijke 
duivensport, het sociale en de competitie ! 

De LCB-Party was dit jaar wederom grandioos, het is een feest van vrienden, uitge-
groeid tot een ware klassieker. Mogen we jullie dan ook  vragen om te noteren dat 
we voor volgend jaar reeds gereserveerd hebben op zaterdag 01 februari 2020 en 
dit in Hotel Nivelles Sud, welk volledig verbouwd wordt . Het is en blijft de meest 
centrale plaats van het land.  Doe dus mee aan onze kampioenschappen, via het 
up-to-date systeem welk je terugvindt bij www.Lcbchampions.be. Hier kan je iedere 
week je uitslagen invoeren en zie je onmiddellijk op welke plaats je genoteerd staat. 
Onze LCB kampioenschappen starten op 23 maart , dus zorg dat je flyers klaar zit-
ten ! 

Half maart mogen we niet meer aarzelen, zelfs de meest geduldige liefhebbers wor-
den langzaam maar zeker ongeduldig en moeten nu ook starten met de voorbere-
idingen.  Ervoor zorgen dat alles lekker en goed draait, dat melker en duif terug in 
het dagelijkse ritme komen. 
We hopen U in deze maart-editie enkele aangename en leerrijke artikels aan te bie-
den die u van dienst kunnen zijn in het dagdagelijks omgaan met onze gevleugelde 
vrienden. 

Onze volgende uitgave verschijnt op dinsdag 09 april  2019 
Met deze wensen wij u veel lees- en duivenplezier,

Hilaire 



Perpignan van 3 augustus2018
Christian DEMARET , Havré 1 NAT. 3.966 oude
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ENKELE CIJFERS BETREFFENDE  PERPIGNAN  van  3 augustus 2018
 Nationaal  2018 Nationaal  2017 Internationaal 2018 Internat. duivinnen 2018

Aantal duiven 3966 4620 12339 3065
Aantal deelnemers 812 970 1973 667

gemiddeld aantal per deelnemer 4.88 4.76 6.25 4.60
Nationaal winnaar C Demaret Rans J & S J Martens (NL) Hommes J & Z (NL)

Snelheid van de winnaar 9h54’03’’ 1145,2872 m 816,7729 m 812,9045 m
Verschil tussen de 1° en de  2° nationaal 1’11’’ 4’52’’ 5’33’’ 48’49’’

Verschil tussen
 de  1° nat. en de 1° internationaal 49’40’’ 1h08’11’’ 0’’ 5’33’’

Snelheid van de  100° prijs 14u03’21’’ (2) 984,3940 m 12’15’19’’ (2) 14’18’43’’ (2)
Snelheid laatste prijs 11u39’02’’ (3) 14u20’00’’ 10u56’04’’ (3) 10u44’57’’ (3)

Vluchtduur 18u22’59’’ 10u34’42’’ 18u29’41’’ 18u13’12’’
Verschil tussen 2 duiven 1’07’’ 33’’ 21,6’’ 1’26’’

Perpignan is de laatste internationale 
vlucht op de kalender, daarmee voor 
veel fondspelers ook een smaakmaker. 
Een groot deel der fondspelers maken 
van deze vlucht gebruik om een deel 
van hun duiven de kans te geven om 
voor het eerst in competitie te gaan op 
internationaal vlak. Daarnaast worden 
er eveneens duiven ingekorfd die dat 
seizoen aan hun tweede internationale 
vlucht deelnemen.  We merken dat de 
deelname de laatste jaren stabiel blijft , 
soms zelfs lichtjes stijgt. 
Perpignan 2018 was een zware vlucht, 
want op nationaal vlak was er geen en-
kele duif die de 800 meter grens overs-
chreed. Op internationaal vlak waren 
de vijf eerste plaatsen voor Nederland. 
Twee duiven maakten een snelheid ho-
ger dan 800 mpm . ... Deze duiven wer-
den geklokt in de voormiddag van de 
tweede vluchtdag, de anderen binnen 
de top 10 in de vroege middag, doch 
op één der verste afstanden. Het is dus 
moeilijk om uit te maken of deze duiven 
hun voordeel gehaald hebben uit de 
neutralisatieperiode. 
Nationaal was er tussen de eerste en 
de 100° prijs een verschil van 4u00 . Op 
Internationaal vlak was dit 3u00. Per-
pignan was een zware vlucht, immers 
de  wedstrijd werd pas gesloten op de 
derde vluchtdag. Op zulke zware vluch-
ten heeft men nood aan duiven met vol-
doende ervaring en reserves. 
Wanneer we kijken naar de leeftijd van 
de duiven in de top 100 nationaal dan 
noteren we volgende cijfers : 
32 twee-jaarse - 37 drie-jarige duiven - 
vervolgens 22 van 4 jaar - 17 van 5 jaar 
en 2 van 6 jaar.  De gemiddelde leeftijd 
in de top 100 zijn dus duiven van 3,5 
jaar oud. 
De twee oudste duiven vinden we terug 
op plaatsen 43° voor Dhr.  A Dauwe en 
op de 98° plaats voor Dhr. L Langbeen.

Top 10 national

1. C DEMARET, Havré
2. F Boudry , Dikkebus
3. De Smeyter-Restiaen , Melden
4. Devriesere Gebroeders , St Denijs
5. P Hellinckx , Meise
6. Y Haelters , Nukerke
7. K Mortelmans , Ranst
8. E Meirlaen , St Martens-Latem
9. P Bourgeois , Izegem
10. G Samyn , Rumbeke
Waar er op de internationale vluchten 
meermaals een goede verdeling 
is over het ganse land, vinden we 
hier op Perpignan slechts 50% der 
verschillende provincies terug. 
De top 100 nationaal werd als volgt 
verdeeld : 37 voor de provincie Oost 
Vlaanderen , 18 voor Vlaams Brabant 
- 13 voor West Vlaanderen - 11 voor de 
provincie Limburg, evenals voor de pro-
vincie Henegouwen , 6 voor Antwerpen,  
als afsluiters Luik met 2 en Namen met 
eveneens 2 noteringen in de top 100.
Enkele prachtprestaties met meerdere 
duiven in de top 100 werden er neer-
gezet door ondermeer Yvan Haelters 
met plaatsen  6, 19, 32, 71, 80 , 81, De 
Smeyter-Restiaen 3, 16, 52, 64 , 72, … 
Noteren we eveneens twee kolonies 
met een 100% score (1/1) voor Erik  
Limbourg 17 en R Heylen 31°.

De snelste per provincie 
Henegouwen , C Demaret , Havré 1° 
nationaal

West Vlaanderen, F Boudry , Dikke-
bus, 2° nat.
Oost Vlaanderen, De Smeyter-Res-
tiaen , Melden, 3° nat.
Vlaams Brabant , P Hellinckx , Meise, 
5° nat.
Antwerpen, K Mortelmans , Ranst, 7° 
nat.
Limburg, G Delait , Lanaken, 23° nat.
Namen, Regnier G & M , Pesche, 30° 
nat.
Luik, Bragard D & X ,Heusy, 42° nat.
Waals Brabant , Hautier E & G , Bau-
lers, 156° nat.
Luxemburg, D Sauce , Neufchâteau, 
138° nat.
Wanneer we kijken naar de top van de 
uitslag dan merken we dat ook op deze 
internationale vlucht vanuit Perpignan 
de duiven voor een groot deel werden 
afgedreven richting het westen van het 
land. 
Wanneer we kijken naar de provinciale 
uitslagen dan merken we grote verschillen 
tegenover de nationale uitslag. Opvallend, 
de groepering Luik-Namen-Luxemburg, 
waar er slechts 36 van de 171 duiven 
zich wisten te plaatsen op de nationale 
uitslag, de prijskamp werd er pas afgeslo-
ten op de 5° dag om 9u36 ! 
Ook de provincie Antwerpen had een 
verlies van 27 prijzen en de wedstrijd 
werd er pas gesloten op de 4° dag. Het 
grootste verlies was er voor de pro-
vincie West Vlaanderen, daar werd de 
prijskamp gesloten op de 4° dag om 
13u46, men had op nationaal vlak een 
tekort van 78 prijzen. 

Internationaal
Slechts 2 van de 12339 duiven wis-
ten de kaap van de 800 meter grens 
te overschrijden. Getuige dus van 
een zware wedstrijd. Toch merken we 
diverse kopprijzen op de verste afs-
tanden. In de top 10 internationaal 
vinden we 4 duiven terug op een afstand 



5

van meer dan 1.000 km; twee daarvan  
zitten kort bij de 1.100 km ! Doch de 
nationale winnaar uit België vinden we 
eveneens terug in de top 10 en deze 
had een afstand  van 876 km. 

1. J MARTENS , Stein (NL)
2. Hommes J & Z , Akersloot (NL)
3. P Geerdink , Hoogerheide (NL)
4. J Mazee , Ens (NL)
5. T Hage , Woerden (NL)
6. Rezenthel Fr , Marck (F)
7. C Demaret , Havré (B)
8. F Boudry , Dikkebus (B)
9. W Stiel , Arcen (NL)
10. C Dominicus , Goes (NL)
In de top 10 vinden we 7 noteringen terug 
voor Nederland en dit op een afstand van 
953 tot 1113 km.  Verder twee noterin-
gen voor België en 1 voor Frankrijk.
Nederland, J Martens , Stein, 1° inter-
nationaal
Frankrijk, Rezenthel Gebroeders , 
Marck, 6° internat.

België, C Demaret , Havré, 7° internat.
Duitsland, P Nitsch , Boppard, 93° in-
ternat.
Luxemburg, F Rohen , Bivange, 164° 
internat.
Engeland, M Gilbert , Winkfield-Wind-
sor, 1469° nat.
Een deel der duiven uit Frankrijk werden 
geconstateerd voor 08u00 ‘s morgens, 
doch het grootste deel arriveerde rond 
en kort na de middag. Wanneer we kij-
ken naar de top 100 op internationaal 
vlak, dan zien we dat het westen van 
Europa het sterkst voor de dag kwam. 
Nederland noteerde 35 duiven in de 
top 100 - België 33 en Frankrijk 31. 
Duitsland diende zich tevreden te stel-
len met één plaats in de top 100 inter-
nationaal. 
De eerste die twee duiven wist te plaat-
sen op de internationale uitslag was 
de tandem  G & F Ledoux terug te 
vinden op plaats  34 en deze plaatste 
eveneens het grootst aantal prijzen in 
de top 100 internationaal en dit met 6 
noteringen, met name op plaatsen 30, 
34, 44, 74, 87 , 88.  Vervolgens was het 
Etienne  Meirlaen  21, 52 , 67, Y Hael-
ters 19, 41 , 97, …
De eerste Belgische liefhebbers vinden 
we terug op plaatsen 7, 8, 11, 13, 19, 
20, 21, 23, 26 , 28 . De internationale 
wedstrijd sloot 44 minuten sneller dan 
de nationale dubbeling België, hierdoor 
had men een tekort van 49 prijzen of 
5%. 

Internationaal duivinnen
In totaal werden er 3065 duivinnen ge-
dubbeld, of 25% van het totale deelne-
mersveld. Binnen de top 100 vinden we 
32 duivinnen terug,  startende op plaat-
sen  2, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 25, 31 en 
34
1. HOMMES J & Z , Akersloot (NL)
2. W Stiel , Arcen (NL)

3. De Smeyter-Restiaen , Melden (B)
4. Devriesere Gebroeders , St Denijs 
(B)
5. P Hellinckx , Meise (B)
6. Y Haelters , Etikhove (B)
7. R Kuijer, Maarssen (NL)
8. Parent-Vanpeperstraet , Hardifort (F)
9. Sente-Creten , Herent (B)
10. Leroux G & F , Rollot (F)
België deed het hier schitterend met 
5 plaatsen in de top 10, vervolgens 3 
voor Nederland en 2 voor Frankrijk.
Binnen de top 100 was de verdeling 
als volgt ; 39 voor Nederland, 31 voor 
België - 27 voor Frankrijk en 3 voor 
Duitsland.
Top prestaties in deze dubbeling bij de 
duivinnen internationaal waren er voor  
Y Haelters met plaatsen  6, 14, 30, 65, 
68, 72 ,98, Ledoux G & F 10, 22, 26, 43 
, 47, ...
De wedstrijd bij de duivinnen was ge-
lijklopend aan de internationale hoofd-
wedstrijd, een minimaal verschil van 12 
minuten om de prijskamp af te sluiten. 

Vluchtverloop
In België werden de eerste duiven ge-
constateerd iets voor 10u00 met een 
snelheid iets lager dan de 800 meter 
grens. De eerste uren werden er onge-
veer 100 duiven per uur geconstateerd 
wat overeen komt met +- 16% van de 
ingekorfde duiven die arriveerden op 
de tweede vluchtdag. 
Op internationaal vlak zien we een ge-
lijklopende aankomst van de duiven.
In tijd waren de eerste duvien hier onge-
veer 30 minuten sneller, doch in totali-
teit werden er ook hier op de tweede 
vluchtdag 2129 duiven geconstateerd, 
of ongeveer 17%. 
Ditzelfde wedstrijdverloop zien we eveneens 
in de dubbeling bij de duivinnen. 

M Philippe

MINERALDRINK
Ondersteunt de kweek

Levert mineralen

Stabiliteit van de eierschalen

Mineraldrink voorziet de kweek- en jonge duiven 
van waardevolle mineralen in periodes van 
verhoogde behoeftes zoals bv. voor de leg en tijdens 
het opkweken van de jonge duiven. 
Het is in staat om het onevenwicht aan mineralen 
terug in evenwicht te brengen. 
De waardevolle sporelementen zoals koper, 
mangaan en zink zorgen voor een belangrijk 

stofwisselingsproces in het organisme van de duiven.
Gebruiksaanwijzing : 5 ml per liter drinkwater. 
In voorbereiding van de kweek: 2 x per week. 
Tijdens de kweek: 3 x per week. 
Jonge duiven tot aan de vluchten: 2 x per week. 
Na fondvluchten met langer verblijf in de korf: 
        de tweede dag na de vlucht.



Jos poserend naast een portret van wijlen grootmeester en 
schoonvader  Thomas Peeters, de basis van de “Gouden Grijsjes”

Thoné is en blijft Thoné….. 
Wat bedoel ik daarmee ? Wel hij kan en 
heeft reeds meermaals vriend en tegenstan-
der verbaasd. In 2010 werden alle duiven, 
met uitzonderling van de jongen, verkocht. 
Hij wilde het wat rustiger aan doen. Doch 
zeer kort nadien overleed Carlos Marquez 
Prats, waarmee hij in combinatie speelde 
aan de overkant van de straat. Jos kwam 
hierdoor voor een dilemma te staan. Im-
mers alles was daar perfect georganiseerd 
om het rustiger aan te gaan doen. 
Doch de investeringen die men gedaan 
had, zou men willen laten renderen. Er werd 
aldus besloten om aldaar verder te doen on-
der naam van de zonen Maxime en Xavier. 
Ondertussen kwam er de hulp van Marcel 
Vierendeels omdat de algemene gezond-
heidstoestand van Jos zelf, liet het niet 
toe om terug 24u op 24 paraat te zijn voor 
top verzorging en prestaties. Immers wan-
neer men beschikt over winners bloed dan 
wil men ook winnen in de duivensport. Jos 
Thoné is iemand die niet snel tevreden is, 
de lat hoog legt voor zichzelf en zijn duiven. 
Zijn roots komen vanuit As, van bij wijlen 
schoonvader Thomas Peeters. Daar leerde 
hij de “stiel” kennen. Het huis aan de over-
kant beschikt dan ook over een klein mu-
seum, ter ere van schoonvader Thomas: 
“Een groot leermeester”. Zo zijn de hokken 
bij  Jos Thoné  dan ook een voorbeeld voor 
vele anderen geweest, wie de kans heeft 
moet er een kijkje gaan nemen - ze zijn 
ontworpen door vakmanschap waardoor de 
liefhebber meer genot heeft aan zijn duiven. 
Binnen de hokken zijn er talrijke kleine as-
pecten die het geheel samen brengen tot 
een zeer modern en aangepaste eenheid. 
Doorheen deze reportage komen we dan 
ook terug op diverse functies die de verzor-
ging vereenvoudigen. Belangrijk in het to-
taal is wel de prima verluchting die enerzijds 
werd tewerkgesteld door de grote luchtvoor-
raad die er onder de pannen schuilt en de 
ramen die bij rustig en warm weder meer-
maals opengezet worden. 

De prestaties 2018…. Aan het einde van 
de meet ziet men pas wat dit hok in 2018 
wederom realiseerde. Wanneer de KBDB 
je in België indeelt in zone C, dan weet je 
dat je behoort tot de groep der “kanslozen” 
op nationaal vlak. Immers om hier op natio-
naal vlak te scoren dan moet de wind uit het 
westen blazen, of dien je te beschikken over 
duiven van uitzonderlijk niveau. Toppers die 
beschikken over een zeer goed oriëntatie 
vermogen en het karakter en de intelligentie 
hebben om de groep te verlaten en op hun 
eentje de terugreis te maken. 
2018 was zeer zwaar, met de aanhoudende 
hoge temperaturen en oostenwind zijn er 
weinig duiven bekwaam geweest om aan 
alle geprogrammeerde Nationale vluchten 
Grote Halve Fond KBDB deel te nemen. 
Veel top hokken pasten dan ook regelmatig. 
Doch wanneer we kijken naar de diverse 
rankings die er georganiseerd werden , zien 

THONE Jos, Maxime, Xavier, As

1 Algemeen Kampioen KBDB-Limburg
1 Nat c Gueret Oude duiven
1 Nat c Argenton III oude duiven
1 Nat c Argenton III  Jonge duiven
1 Nat c Chateauroux IV oude duiven
1 Nat c Chateauroux IV Jonge duiven

we pas de sterkte van dit hok in 2018,
2, 4, 11,12 Beste oude duif België 

(over 7 nationale vluchten)
3,10.16.20 Beste oude duif België 

(over 6 nationale vluchten.)
12 Nat As Grote Halve Fond Oude KBDB
1 Algemeen Kampioen KBDB Limburg 
( competitie over zowel snelheid, halve 

fond, fond met oude - jaarlingen en jonge 
duiven……)

1 Prov As Gr .H.F. KBDB Limburg etc…

Nationale top prestaties 2018
(13 x top 100 Nationaal)
11 Nat. Valence 7.682 oude

29 Nat. Libourne 2.893 yearlings
39.73,85,.. Nat. Bourges II  5.831 oude

94 Nat. Bourges II 23.854 Jonge duiven 
64,92,.. Nat. Châteauroux II 2.858 oude 

40,45,..  Nat. Argenton II 5.782 oude 
41 Nat. Argenton III 3.222 oude 

77 Nat. Argenton III 16.496 Jonge duiven
7 Nat. Châteauroux IV  1.790 oude

Stamopbouw….
Jos is momenteel gekomen tot een eigen dui-
venstam, zo vinden we hier drie basis lijnen 
terug. … doch onderling zijn deze ook veran-
kerd ! 
Het is een werk van jarenlang zoeken en 
investeren in de sport, kweken is dan ook 
het fundament van deze kolonie. Via een 
kleine opening kunnen de kweekduiven van 
het ene hok naar het andere en uiteindelijk 
komen ze samen in een overdekte ren. Hier 
kunnen ze volop genieten van zuivere lucht 

en meermaals gebruik maken van een bad. 
In deze ren bemerkte ik ook de gekende 
metalen korf, die aan het plafond beves-
tigd is en waar de duiven regelmatig verse 
groenten of stro in bedeeld krijgen. 

Wanneer we bij Jos Thoné kijken naar de 
basis dan komen we grosso modo terug op 
3 basislijnen.
De lijn van Avril (BE 03-5071209), een ware 
topvliegster die in haar loopbaan maar liefst 
20 x1° won - afgevlagd werd als 1° Olympi-
ade Snelheid en 3 jaar na elkaar de 1° As-
duif werd van ons magazine LCB, namelijk 
zowel in 2005, 2006 als in 2007 !!!! Uniek!!!
Avril draagt de oude bloedlijnen van de Dik-
ke Superman (320-88) - Napoleon (004-93) 
- Superman 253-82 : 1 NAT As HF KBDB’86 
) - N… Haar grootmoeder was de Nefertete 
1 Nat Bourges…. Zeer typerend is haar  wit-
te kleur die afkomstig is van de Superman.
Exponente van de Avril bloedlijn is zeker de 
Nationale overwinnares op La Souterraine 
met name Sachi, deze won 1e Nationaal te-
gen 19.150 d. en was tevens de snelste van 
23.853 d.. Dit was evenwel niet haar enige 
krachtexploot, enkele weken voordien won 
ze immers de 32e Nationaal Bourges tegen  
33.524 d. Ondertussen is zij moeder en 
grootmoeder van een aantal top duiven.

De lijn van de Sedna - BE04-5026055, - 
Sedna won 1 I.Nat Narbonne 5870 d.  
7 Semi-Nat. Jarnac 5.005 d., 206 Nat St-
Vincent 10.020 d., 1 West-European Coun-
try Cup  Grote Fond , 1 Nat As LCB Yrl. - 

6
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1 Prov As KBDB Yrl. - 1 Nat As Ave Regina 
…..
Ondertussen is deze wonderduif grootmoe-
der van 1x 1e Nationaal, 5x 1e Provinciaal en 
8x 1e Nationaal zone…. 
En afsluitend de lijn van de wereldberoem-
de Gouden Grijs BE65-3065077/65  van 
schoonvader Thomas Peeters & Zoon.  Dit is 
wellicht de meest bekende grijze duivin die 
ooit onder de duivenhemel gezeten heeft. 
Zij was afkomstig van Robert Lefebvre, Ha-
relbeke en had als voorouders niets dan 
bekende topduiven in de pedigree; zo was 
ze dochter van de BE59-3020088 (uit de 
Goede Grijze met de Tamme Stichelbaut).  
Moeder was de BE58-4424686 (kleindoch-
ter van de Daladier Pol Bostijns en Prins 
Hector Desmet).  Via haar komen we onder-
meer bij legendarische stamduiven zoals 
haar kleinzoon, de BE75-5218849 Kleine 
Molenaar.  Deze super kerel werd in 1977 : 
1 Nat. As Fond KBDB - hij won toen 1 Prov. 
Brive - 34 Nat. - 1 Prov. Montauban - 42 
Nat. - 17 Prov. St.Vincent.  Wonderbaarlijk 
is dat deze kerel drie jaar later, namelijk in 
1980, zich opnieuw klasseerde als 3 Nat. As 
Fond KBDB (2 Prov. Montauban - 3 Prov. 
Cahors - 13 Prov. Brive). Wie vandaag de 
dag, op de fond, klasseduiven aantreft die 
de meeuw kleur vertonen, zonder twijfel 
voert ruim 90% het bloed van de legenda-
rische Gouden Grijs in de aders.  Zo komen 
we bij een der basispijlers van de kolo-
nie Thoné, namelijk de Kleine Molenaar, 
BE98-5075521.  Hij werd zo genoemd na 
een bezoek van de schoonvader van Jos en 
de weerspiegeling die hij uitstraalde met zijn 
beruchte voorvader. 
Opvallend als je deze grijze duiven in de 
hand neemt, dat super zacht gevederte, ze 
blinken en glijden door je handen heen. Jos 
beaamt dat dit een opvallende eigenschap 
is waar hij zeer veel belang aan hecht. 
De methode Thoné : 
Jos was wellicht één der eersten die het to-
taal weduwschap beoefende, hierdoor krijg 
je een grotere vliegploeg en wordt de selec-
tie harder. Het hok werd er naar gebouwd. 
Zo blijven de doffers steeds op hun eigen 
hok zitten, ze kennen hun bak - het is hun 
vast territorium.  Tijdens de weekdagen trai-
nen alle doffers dan ook gezamenlijk en dit 
binnen een vast stramien. Doch ‘s morgens 
komen eerst de duivinnen aan de beurt, zij 
slapen in een ren  achter de speelhokken en 
langs de tussengang worden ze buitengela-
ten voor de dagelijkse trainingen. 
Alle duivinnen zitten dus samen in één hok, 
volgens Jos een voordeel, immers de dui-
vinnen vormen een grote groep  en met hoe 
meer op het hok hoe kleiner de kans op on-
derling paren. 
Afhankelijk van de vlucht moeten deze 
meisjes wekelijks de korf in al wordt er wel 
eens een uitzondering gemaakt voor de 
groep fondvliegers, 
Binnen dit systeem is snel recupereren be-
langrijk, dit kan enkel via toediening van 
goed voer. Daarvoor ging hij te rade bij de 
firma Beduco en er werd  zowat meer dan 
10 jaar terug, een mengeling ontwikkeld 
welk hij een gans jaar toedient, namelijk 
de gekende Thoné-mengeling.  Niet meer 

omschakelen of opvoeren, etc…. maar da-
gelijks één basisvoer. Reeds van bij thuis-
komst wordt eraan gewerkt om de  duiven 
zo snel mogelijk verse energie te laten op-
bouwen, hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van de Pigeon HP producten en diverse 
gritsoorten. Ook Super Energy krijgen ze 
alle dagen een beetje mee tussen het eten, 
de laatste dagen is dit wel 50% om extra 
vetrijke zaden en oliën toe te dienen. Ook 
verschillende soorten maïs de laatste da-
gen is een aanrader. 
Medisch wordt hier ook alles nauw opge-
volgd en wordt er regelmatig controle uit-
gevoerd, indien nodig wordt er dan op me-

disch advies ingegrepen. 
Ook op het gebied van spijsvertering was 
Jos Thoné een der eersten die sprak over 
“probiotica” en de bescherming van de 
darmflora. “ Het inwendige van de duif.”
Bij het inkorven wordt er gekeken naar de 
conditie, duiven die snel recupereren wor-
den vlugger ingezet dan de anderen, en dit 
geldt zowel voor de doffers als de duivin-
nen. 
Medisch wordt hier ook alles nauw opge-
volgd en wordt er regelmatig controle uit-
gevoerd, indien nodig wordt er dan op me-
disch advies ingegrepen. 

2018 werd afgesloten met  74 x 1° 
(geen dubbelingen !!! van 100 tot en met 1000 km)
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DE 3 TOPPERS VAN 2018
►  2226129-16, “Billy”

 1  Nat C Guéret
 1  Sézanne  569 p
 3  Prov Argenton   750 p
 8  Nat C Châteauroux   1952 p
 10  Nat C Châteauroux   315 p
 27  Nat C Châteauroux   1904 p
 31  Nat C Argenton   1563 p
 46  Nat C Châteauroux   1104 p

► 2226316-16, “Bill” (broer “Billy”)
1 Prov As Gr HF KBDB
12 NAT As Gr HF KBDB

 2  Châteauroux   770 p
 2  Argenton   750 p
 2  Chimay   232 p
 4  Guéret   265 p
 4  Châteauroux   1104 p
 6  Argenton   825 p 

Vader : BE09-5062137, “Witte Edmond” 
- top kweker, vader Bill, Billy, grootvader 
1 Prov Bourges 2286 p - 3 Nat Bourges 
18864 p

Gr.V. : BE06-5150862,  Sunak - zoon Sumo 
x Suny, inteelt Sumo (grootvader van de 1 + 
2 I.Nat Narbonne’05)
Gr.M. : BE07-5080436, Avrila - zus beroem-
de Avril ( 3 jaar na elkaar As LCB en Olympi-
ade duivin) - Avrila is moeder van 10x1,

Moeder : be 12-5120425, Chatsy - 1 Nat C 
Châteauroux - 16 Nat 19691 p… 

Gr.V. : BE 10-5031200, Inteelt stamdoffer 
Napoleon uit Broer Olympic Ginwa x Moeder 
deep Impact 
Gr.M. : BE 08-5061432, dochter Kanzi - lijn 
Nationale Hero , kleindochter Sars ( lijn Na-
tionale I) 

►  226170-16, James
 1  Nat C Argenton
 1  Nat C Châteauroux
 7  Nat Châteauroux   1790 p
 12  Chimay   1450 p
 13  Vervins  1764 p
 13  Nat C Châteauroux   1904 p
 16  Sézanne   1251 p
 39  Nat Bourges   5831 p

Vader : BE 15-2180164, Valdo - top vlieg 
en kweekdoffer 

Gr.V. : BE 13-5020816, Zoon Cavendish - 
(816 won zelf Chimay 1/163 - 14/623 - 12/236 
- 7/114 - 8/126 …) is zoon Cavendish 1 Prov 
As Snelheid KBDB x Avrian , zus Avril ! 
Gr.M. : BE 13-5020638, Zus Jada - extra 
kweekster en dochter Real Figo  x Dori (lijnen 
Figo 1 nat Bourges - Dora Mar) 

Moeder : BE 15-2180181, Konda - 1/558 - 
5/517 - 38/3421 - 19/1611 ….

Gr.V. : BE 14-2022156, Koen, 4 x1 - 1 Sour-
dun 2146 p - 1 Chimay 896 p - 1 Sourdun 
691 p - 1 Chimay 169 p …. 
Gr.. : BE 12-5030482, Top vliegster 3x1 - 1 
Bourges 118 - 1 Reims 117 - … dochter Sar-
dus (zoon Sars - Nationaal I) x Jutta - 1 Prov 
- 2 nat Vichy’03, en dochter Sars

Één woord, klasse !!
Hilaire

Jos met vriend en hokmanager Marcel Vierendeels

uw magazine, “digitaal” 
www.Lcbchampions.be
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Goed voeren (1)
De duif is geen machine; het is ook geen fokdier zoals een 
varken of een koe waar de hoeveelheid voeder quasi-individueel 
verstrekt wordt door een computer, rekening houdend met ver-
schillende parameters.
Bij de duif wordt de hoeveelheid voedsel bepaald door de liefheb-
ber die eveneens rekening dient te houden met bepaalde facotren 
zoals het vluchtprogramma, het niveau van recuperatie, de tem-
peratuur, …
Instinctief : Indien de duif zelf kon kiezen, dan zou zijn voorkeur 
naar zaden gaan, die voor hem op dat moment essentieel zijn. 
We zien dikwijls dat de duiven een eerste keuze maken uit de 
granen die we hen toedienen. Door te pikken, schuift hij deze op-
zij die voor hem onnodig zijn om goed te functioneren. Indien het 
rantsoen afgemeten is, dan is hij verplicht om alles op te eten. 
Dan kunnen we dus een bepaald tekort aan vitaminen waarne-
men of vaak beseffen dat de duif te vet is. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer we het voeder mengen met olie of vetten. Vet is 
zeker de belangrijkste brandstof op de vluchten doch in sommige 
gevallen nefast, zoals bij het jagen, geeft dit een verhoogde kans 
op onbevruchte eieren.
De mengeling, welke het ook is, moet de duif voorzien van alles 
wat deze nodig heeft. Maar vergis je niet!  Bepaalde onmisbare 
elementen die nodig zijn voor een goed evenwicht van de duif, 
zijn niet genoeg aanwezig in de mengelingen. We denken aan vi-
taminen maar ook aan diverse oligo-elementen die toegediend 
kunnen worden door het gebruik van de klassieke voedingssup-
plementen.
Tijdens het seizoen, is het aan te raden om de focus te leggen op 
peulvruchten zijnde erwten, wikken of ook duivenbonen, elemen-
ten die rijk zijn aan proteïnen en belangrijk zijn voor de spieren. 
Men moet er wel rekening mee houden dat de ene duif veel vlug-
ger vet is dan de andere en hier is het aan de liefhebber om het 
gewicht en de conditie in het oog te houden. Er zijn liefhebbers die 
een balans gebruiken om alzo het gewicht van hun kampioenen 
te bepalen. Van hieruit associëren ze de sportprestaties en bepa-
len ze de correlatie tussen gewicht en succes.
Men mag trouwens niet vergeten dat zwaarlijvigheid in het alge-
meen een grote oorzaak is van onvoldoende tot geen conditie 

Zeker is dat ook andere bronnen geneigd zijn om de duif te ver-
storen. We denken dan bijvoorbeeld aan tricho die, door een ont-
steking van de voorste luchtwegen, de kwaliteit van het trainen 
verlaagt en deze trainingen worden dan ook van kortere duur en 
de duiven vliegen veel lager. Bij conditie gaan ze immers hoog en 
scheren ze over het hok. 
Het wandelen of lopen bij mensen, het regelmatig trainen van de 
duif zijn onmisbaar zowel bij de ene als bij de andere. Dit regelt 
het gewicht, vormt het silhouet, beïnvloedt de eetlust. Regelmaat 
in het leven van een weduwnaar laat ons toe om ze beter te leren 
kenen, door observatie en notities te nemen waardoor we hun 
voeding kunnen aanpassen.  Overgewicht is één ding, de kwaliteit 
van de voeding is een ander.
We moeten rekening houden met verschillende elementen in 
deze keuze en het bewaren van de voeding. Vooreerst moeten 
we goed kijken wanneer de granen in de zak werden gedaan , 
immers  we moeten er zeker van zijn dat de granen vers zijn zo-
dat deze beschikken over de nodige voedingswaarde, voor het 
welzijn van de duif. Een oudere mengeling wil zeggen dat de gra-
nen droger zijn en geen enkele kiemwaarde meer hebben. Doe 
daarom regelmatig een kiemtest ! 
Naast de datum, moeten we ons er ook van vergewissen dat de 
mengeling vrij moet zijn van overtollig stof. Om dit te zien, is het 
raadzaam om de zak op te schudden en de mogelijke ophoping 
van stof onder in de zak. Het is daarnaast ook aangeraden om 
te zien waar de zakken gestockeerd zijn. Buiten het bereik van 
knaagdieren en in een droge omgeving ! . Dit moet natuurlijk ook 
het geval zijn bij de liefhebber zelf. Vocht is de belangrijkste oor-
zaak van een verslechtering van de mengeling. Alle sporen van 
schimmel gekenmerkt door aspergillus kan aandoeningen aan de 
luchtwegen veroorzaken. Knaagdieren, en dan vooral muizen, 
zijn dragers van genen die de gezondheid van onze duiven kun-
nen aantasten.
De dag na thuiskomst van de vlucht, is het essentieel om het orga-
nisme van de duif te regelen, maar ook om het spierstelsel terug 
op te bouwen en reserves aan te maken voor de volgende vlucht 
onder de vorm van glycogeen. Deze reserves zijn geconcentreerd 
in de lever en de spieren, waardoor ze verstandig gebruikt kunnen 
worden in de volgende wedstrijd.                              M Philippe

ATEMFREI
Zuivere luchtwegen

verhoogde afweer

natuurzuivere kruidenoliën

Atemfrei is een elixer van verschillende kruidenoliën zoals 
zoethout, tijm, venkel, anijs en pepermunt. Deze activeren 
de stofwisseling in de luchtwegen, ondersteunen de 
afweerfuncties en vergroten zo de vitaliteit van het dier. De 
hoogwaardig kruidenoliën met hun kruidige aroma‘s en de 
toegevoegde vitamine C en zink ondersteunen de fysiolo-
gische functies van de luchtwegen.
Gebruiksaanwijzing :  10 ml per 1 l  of 15 ml per kg voer

Avimycine forte is een voeding supplement ter ondersteuning 
en ontlasting van de stofwisseling (methionine & mariadistel
poeder) 
Het is ten zeerste aangeraden na periodes van stress alsook ter 
ondersteuning van de ademhalingswegen na de vlucht 
Naast mierikswortel en Oost-Indische kers bevat het ook 
mariadistel, kurkuma, chilipoeder en methionine.
Gebruiksaanwijzing : 10 g per 20 duiven over het voeder

AVIMYCIN Forte
Topprijzen

Witte neuzen

verbeterde stofwisseling
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Munkzwalm, Zwalm, een paternoster van 
mooie dorpen aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen en uitgestrooid rond de Zwalm-
beek.  Een toeristische trekpleister voor wie 
houdt van rustig vertoeven in een prachtige 
natuur met zacht glooiende landschappen, 
met mooie wandelpaden langs de Zwalm-
beek met zijn mooie watermolens.
In die omgeving is de 77-jaar jonge Raf Van 
Den Berghe geboren en getogen. Mits een 
uitwijkmanoeuver van enkele jaren naar 
Herzele, de roots van zijn vrouw Norma, 
keerde hij na zijn huwelijk in 1969 vrij vlug 
terug naar zijn heimat.
Er is naast deze honkvastheid nog een con-
stante, namelijk de duivensport. Hij kreeg dit 
met paplepel mee en het stond in de ster-
ren geschreven dat hij dit later ook op eigen 
houtje zou doen. Meteen na zijn verhuis 
naar de huidige woning werd gestart met de 
duiven en vrij vlug was de passie voor het 
zwaardere vliegwerk aanwezig.
Hoewel dit beroepsmatig niet evident was, 
Raf was een gespecialiseerd motorenrevi-
sor (zware dieselmotoren) en klopte hierbij 
lange dagen en veel uren, werd er vastge-
houden aan zijn hobby.  Dit met heel veel 
hulp en steun van zijn vrouw Norma.

Op zoek naar de goede duif
Raf is een volharder en een doorbijter en 
wat hij in zijn hoofd heeft als plan zal hij uit-
voeren.  Hij wou en zou goede fondduiven 
hebben. Hiervoor werd geen moeite noch 
kilometers gespaard om duivenverkopen te 
bezoeken, duiven te keuren en een goed 
beeld te krijgen van wat de goede fond-
duif is.  Dit werd gevolgd door enkele goed 
gerichte aankopen.  Door de jaren heen is 
er een eigen stam gesmeed uit dit alles en 
selectief wordt er nog wel eens een duivin 
bijgehaald om de stam “Van Den Berghe” 
te versterken.  De basis is voor een groot 

Raf Van Den Berghe (Zwalm) 
een verborgen fondparel !

deel gevormd uit de duiven van Daniël Van 
Ceulebroeck uit Balegem. Daniël bezit een 
vijfsterrenkweekhok voor de fond en is reeds 
zijn leven lang op zoek naar de beste duif 
en spaart hiervoor geen moeite en middelen.  
Raf is met de duiven van Daniël echt goed 
gelukt en kweekte uit deze duiven een 1e na-
tionaal Limoges en nog tal van top duiven.
Het was de BE04-4030534 die als 2 jaarse 
duif de 1e nationaal Limoges’06 vloog en 
de snelste duif was van 13.463 duiven. 
Deze duif was de bekroning van de kweek-
strategie met in zijn aderen vooral het bloed 
van de Van Ceulebroeck-duiven uit de lijn 
van de Admiraal van Daniël.
Bijkomend werden duiven met Van Der 
Wegen-bloed gezocht en bijgehaald via 
fondicoon Cees De Jong uit Steenbergen-
Nederland. Met een duivin, gekocht op de 
verkoop van Bram Walpot, een duiver van 
Denis Druwez, duiven van Michel en Filip 
D’Hondt, Gerard Labiau en wijlen Robert 
Van Eycken (via Marc De Groote) is Raf 
goed gelukt. Uit dit alles heeft hij zich een 
eigen stam gekneed door zeer selectief te 
koppelen, verstandig en rustig opleren als 
jonge duif, maar nadien keihard selecteren 
bij duivenweer.

De goede fondduif is voor Raf een duif uit de 
middelmaat met zachte pluim, een stevige 
wiek met korte voorarm en fijne pennen (en 
bij voorkeur de 3 laatste goed geventileerd) 
en een zeer sterk gepigmenteerd oog. Raf 
is liefhebber van sterke, goed getekende, 
gekleurde ogen. Voor hem is dit hét teken 
van bloedsterkte, mordant en verervingskracht. 
Hij heeft dit niet uit de boekskes gehaald 
maar dit is gestoeld op meer dan 40 jaar 
ervaring en selectie gestaafd met sterke 
resultaten.  De enkele duiven die we in de 
hand kregen waren het typevoorbeeld van 
zijn stijl van duiven, duiven met uitstraling en 
panache.

Verzorging zo dicht mogelijk bij de 
natuur

Een goede duif is per definitie minder ziek 
dan anderen ! Een verzorging en selectie zo 
dicht mogelijk bij de natuur is het credo van 
Raf. Voor het zware werk mag een duif niet 
afhangen van veel supplementen of medica-
tie, dan gaat dit vroeg of laat ten koste van 
de kwaliteit van je duivenkolonie.  Met deze 
slagzinnen voorop wordt de kolonie van Raf 
gerund.
Er huizen 18 kweekkoppels en het merendeel 
zijn dit bewezen duiven. Op het weduwnaarshok 
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starten er voor het seizoen 2019 25 oude duiven 
en 27 jaarse.  De jaarse duiven hebben als jonge 
duif slechts 3 maal Noyon gevlogen. Raf start 
pas met het opleren van zijn jonge duiven 
eens het fondseizoen op zijn einde loopt. 
Pas na Perpignan wordt er tijd gemaakt om 
jonge duiven in te korven. De 80 jonge duiven 
die voor eigen gebruik worden gehouden wor-
den niet verduisterd of op weduwschap ge-
houden.  Ze mogen, zonder veel poespas, 
de omgeving leren verkennen en worden 
een 6-tal keer met eigen vervoer wegge-
bracht tot Peruwelz. Na Peruwelz gaan ze 
een drietal keer de korf in voor Noyon (nooit 
Quiévrain uit schrik van teveel verliezen).
Als jaarduif worden ze in het begin van het 
seizoen rustig klaargestoomd met een tweetal 
keer Noyon om dan enkele vluchten van 300 
km af te werken. Eens ze dit onder de knie 
hebben worden ze goed doorgespeeld met 
voor enkelen zelfs de vlucht uit Narbonne. 
De meeste  jaarlingen vliegen twee of drie 
keer een dagfondvlucht.
De weduwnaars kweken niet voor het sei-
zoen. Ze worden op 25 maart gekoppeld en 
mogen een 10-tal dagen broeden.  Van de 
beste vliegduiven tracht Raf de eieren te ver-
leggen om zo toch iets vroeger de kweekpo-
tentialiteit te ontdekken. Tot zolang de och-
tenden fris zijn wordt slechts éénmaal daags 
getraind, en dit met gesloten venster. Waar 
Raf veel energie in stopt is het individueel 
voederen en drinken van elke weduwnaar in 
zijn eigen nestbak tijdens het vliegseizoen. 
Deze observatie van het eet-en drinkgedrag 
leert hem veel bij over de conditie van de 
duif. 
Het voeder is een mengeling van een aan-
tal top merken. Raf koopt deze vliegmenge-
lingen en mengt ze voor het seizoen door 
elkaar. Dit voer is en blijft hetzelfde voor het 
ganse seizoen. Raf is er stellig van overtuigd, 
en treedt hier Gerard Koopman bij, dat een 
duif veel beter weet wat ze van voer nodig 
heeft dan de melker dit denkt te weten.  Wat 
hem hierbij opvalt is dat niet elke duif het-
zelfde eet en dat wat ze uit het voer pikken 
sterkt verschilt na thuiskomst van een vlucht 
of net voor de inkorving.
Om ze baktrouw te maken en territorium-
driftig te houden krijgen ze dagelijks een 
snuifje snoepzaad in hun nestbak.  Ook bij 
thuiskomst van een (zware) vlucht krijgen de 
duiven na een half uur een beetje snoepzaad 
als beloning en pas enkele uren later een 
grote lepel dagelijks voer. 
Voor het overige weinig supplementen of af-
geleiden. Raf gelooft hier weinig in en wan-
trouwt de commerciële invalshoek van deze 
zaken. Biergist, look, groentensap, thee zijn 
de vaste ingrediënten op het voer of in de 
drinkpot. Vitamines krijgen de duiven nooit 
met uitzondering van electrolyten bij thuis-
komst van de vlucht. Voor het overige zuiver 
water in de drinkpot. Raf is (met uitzonder-
ing van de verplichte inentingen) de laatste 5 
jaar nooit meer bij de veearts op bezoek ge-
weest. Hij meent zelf genoeg te weten of zijn 
duiven gezond zijn of niet…en deze die dit 
regime niet aankunnen gaan eruit. Zonder 
blind te zijn voor de ‘grote gevaren’ van de 
duivensport wordt jaarlijks voor het seizoen 
10 dagen Parastop toegediend (alhoewel 
de hokken heel netjes worden gehouden) 

en tijdens het broeden voor het seizoen een 
kuur van 5 dagen tegen tricho. Nooit wordt 
iets voor eventuele kopziekten gegeven en 
bij voorkeur gedurende het ganse seizoen 
niks van medicatie. Het trainingsgedrag en 
de vluchtresultaten en zijn eigen observatie 
zijn de conditiebarometers van Raf voor zijn 
duiven.  Mocht hij hier een dip vaststellen 
zal hij ingrijpen, maar bij voorkeur doet hij 
dit niet. Hij doet dit op eigen houtje en zal 
hiervoor nooit een veearts consulteren.

Pointeren met de kleine korf
Met een ploeg van 25 oude duiven de am-
bitie hebben om de dagfond en zware fond-
kalender af te haspelen is geen evidentie 
(inclusief de vluchten op de Rhônevallei). En 
dat is nu net wat Raf jaarlijks tracht te doen. 
Omdat de duiven toch ook nog best eens 
rusten tussen twee vluchten in, is het goed 
uit de doppen kijken om voldoende duiven 
te kunnen inkorven.  Zo is Raf eigenlijk een 
scherpschutter met weinig kogels en mag er 
niet veel gemist worden. Geregeld korft hij 
1 of 2 duiven in op een zware fondvlucht en 
heeft die dan ook op de uitslag. Maar ook bij 
Raf gaat al eens een goede of regelmatige 
duif verloren of kom er eentje gekwetst 
thuis…
Om te illustreren hoe deze beperkte ploeg 
aan de slag moet, hierna de resultaten van 
de lokale vluchten seizoen 2018 (in het in-
korflokaal Elst kruist Raf wekelijks de degen 
met Marc & Franky Van De Walle, Tom & 
Marnick Van Gaver, Yvan Haelters,…) wat 
het niveau van tegenstand illustreert.
 1° Valence 30 d (1/2) - 4° Montélimar 24d (1/1) 
- 1, 7 Marseille - 5, 9 Cahors - 4 Barcelona - 20, 
24, 34, .. Limoges - 6, 11, 16 (3/3) St.Vincent - 
1, 8, 13 (3/3) - Jaranac 142 d - 9 Narbonne - 3 
Narbonne Yrl - 6, 16 (2/2) Tulle 181 d - 2, 13, 
15 (3/3)Angoulême 
De kopprijzen resulteren ook steevast in na-
tionale top prijzen op de fond en zware fond.
Door het feit dat Raf heel regelmatig zijn 1e 
en 2e afgegeven duif binnenhaalt, scoort hij 
ook sterk in een aantal klassementen :
3 Prov As Gr.Fond KBDB O-Vl.’17
7° Prov Kamp 1-2 Fond oude - Yrl’17
2018 :  Lokaal Elst : 2e algemeen kampioen 
fond -  2e kamp zware fond -  2e kamp fond
Fondclub de Wallonie :  2e Flandrien van 
het jaar -  2e as internat 5 jaar Marseille
Grandslam of Belgium :  1e Nat Superpres-
tige -  2e Nat Marathon -  10e Champions 
League Decathlon -  13e Steeple Cinq

Vierdaagse van de Zwalmvallei :  4e Grote 
Fond
AJD (O-Vl) :  4e Grote Fond - 18e Fond
Pipa-IATP Ranking 2018 :  7e nationaal + 
36 Interantionaal met de 1e Getekende  over 
de internationale vluchten vanuit Pau, Bar-
celona, Sint Vincent, Marseille, Narbonne, 
Perpignan
Een tweetal kleppers lichten we uit deze 
kwaliteitsvolle ploeg namelijk de :
► “As 222” BE13-4135222 : deze top duif 
wist zich 3 x nationaal top te klasseren op de 
zwaarste vluchten (zie zijn uitschieters op de 
foto hierna)
►  “De Gouden Marseille” BE12-4254299
Deze hardrijder op de Rhônevluchten is de 
2e duif in het klassement van 5 jaar opeen-
volgend geklasseerd op de zwaarste vlucht 
uit de Rhône, nl. Marseille
Hij won over de periode  2014-2018 :  210 
- 349 - 898 - 1266 en 1355° Nationaal :  Dit 
is een duif die nooit afgeeft en daarbij nooit 
vermoeid thuiskomst van een zware vlucht.
Het hoeven niet altijd de grote korven te zijn 
die de schijnwerpers halen, hier en daar 
huizen nog mooie verborgen parels met 
de kleine korf die het aandurven om ook 
op elke vlucht, weliswaar met een beperkt 
aantal duiven, in de arena te staan tussen 
de megahokken….en met resultaat.  De 
sprekende klassementen met 1e en 2e af-
gegeven duif zijn hiervan het bewijs.
Raf is een gepassioneerd, gemotiveerd win-
naarstype. Op zijn eigen wijze, gebaseerd 
op heel veel ervaring, beseft hij heel goed 
dat kwaliteit en niets anders dan kwaliteit 
de belangrijkste factor is wanneer men zich 
waagt op het pad van de fond en de zware 
fond.  Met duiven die nooit opgeven of plooien 
hoeft je niet veel hocuspocus uit te richten in 
de verzorging.  Hou ze gezond, dicht bij de 
natuur, geef ze wat ze zelf van de natuur ver-
langen en de prestaties zullen wel volgen.  
“Je moet melker zijn op je hok” zegt Raf met 
veel vuur in zijn stem, waarmee hij bedoelt 
dat je goed moet observeren en het gedrag 
van je duiven in de gaten houden. Is dit niet 
het talent van de echte winnaar ?

Proficiat Raf met deze sterke prestaties 
met de kleine korf op hoog niveau.

Geert Dhaenens
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Angoulême van 4 augustus 2018
Joël VERSCHOOT , Ingelmunster 1 NAT. 4.525 oude
Norbert ALLY , Aarsele  1 NAT.  5.030 yearlings

Enkele cijfers betreffende ANGOULEME van 04 augustus  2018
 Zone A1 en A2 Zone B1 en B2 Zone C Nationaal 2018

Aantal duiven (Z1) 
 Aantal duiven (Z2)

490 / 524                        
1389 / 1616

1554 / 1718                      
749 / 763 343 / 409 4525 / 5030

Winnaar zone  A1
Pollin M & G                    
M Crombez   10° / 6° nat.

Winnaar zone  A2
J Verschoot                     

N Ally   1° / 1° nat.

Winnaar zone B1  
G Vandeputte                   

K Farjallah  11° / 32° nat.

Winnaar zone  B2  
JM Everaerts                    

R Fierens  127° / 120° nat.

Winnaar zone  C   
Schur-Staryk                   

Bonmariage-Masson 100° / 211° nat.
Snelheid winnaar(Z1)  
 Snelheid winnaar (Z2)

1000,59 / 1008,65 m       
1016,33 / 1059,99 m

997,97 / 975,68 m             
947,97 / 934,56 m 960,20 / 907,19 m

1016,3308 m                  
1059,9995 m

Verschil tussen de 1° en de 2° (Z1)     
Verschil tussen de 1° en de 2° (Z2)

6’46’’ / 3’34’’                      
1’07’’ / 17’28’’

19’37’’ / 21’59’’                 
3’19’’ / 6’43’’ 31’58’’ / 49’53’’ 1’07’’ / 17’28’’

Verschil tussen de 1° zone 
en de 1° nationaal.. (Z1) 

 Verschil tussen de 1° zone 
en de 1° nationaal. (Z2)

9’56’’ / 31’19’’       

 0’’ / 0’’

11’37’’ / 53’11’’    

  45’31’’ / 1u22’36’’ 36’54’’ / 1u43’39’’ 0’’ / 0’’
Snelheid laatste prijs  (Z1) 
Snelheid laatste prijs (Z2)

834,95 m / 20h59’33’’       
849,97 m / 20h48’06’’

6u50’47’’ / 8u15’07’’         
7u54’06’’ / 9u05’59’’ 8u32’22 / 10u14’47’’

21u23’49’’                     
7u40’17’’

Vluchtduur (Z1)  
 Vluchtduur (Z2)

2u11’15’’ / 3u40’13’’        
2u03’32’’ / 3u40’27’’

5u42’27’’ / 6u51’40’’        
6u10’53’’ / 7u12’46’’ 6u58’01’’ / 8u00’16’’

3u49’25’’                        
7u10’38’’

Verschil tussen 2 duiven (Z1)           
Verschil tussen 2 duiven (Z2)

1’04’’ / 1’41’’                   
21,3’’ / 32,7’’

52,9’’ / 57’5’’                      
1’59’’ / 2’16’’ 4’52’’ / 4’42’’ 17,5’’ / 20,6’’

(Z1) voor zone  A1, B1 en C            (Z2) voor zone  A2, B2 en C                      oude / yearlings
Het was het eerste jaar dat Angoulême 
op de nationale fondkalender verscheen. 
Dit als afsluiter gelijktijdig met Perpignan 
voor de zware fond. Angoulême was een 
zware vlucht !  De eerste duiven kwamen 
niet aan een snelheid van 1100 mpm en de 
wedstrijd werd pas afgesloten op de tweede 
vluchtdag!  Samen met Perpignan was dit 
een zwaar WE voor de duiven. 

Top 10 nationaal oude

1. 3. 4. J VERSCHOOT, Ingelmunster
2. 8. Platteeuw K & R , Rumbeke
5. N Ally , Aarsele
6. G Clicque , Wevelgem
7. Provost-Spiers , Leupegem
9. Velghe F & K , Zwevezele
10. Pollin M & G , Snellegem
Het warme weer en de oostenwind zorgde 
ervoor dat de duiven volledig afgedreven 
werden richting westen. West Vlaanderen 
domineerde deze vlucht dan ook volledig 
met top uitslagen voor hokken zoals J Vers-
choot en K & R Platteeuw.

In de top 100 vinden we slechts 5 verschillende 
provincies terug. Met name 65 voor West 
Vlaanderen, vervolgens 24 voor Oost Vlaan-
deren , 8 voor Henegouwen, 2 voor Vlaams 
Brabant evenals voor de provincie Luik. 
Top reeksen op nationaal vlak waren er voor 
de tandem Platteeuw K & R met plaatsen  2, 
8, 16, 17, 18, 22, 25, 33 en 93. 
Noteerden we ook een aantal andere top-
pers zoals J Verschoot 1, 3, 4, 34, 54, 77 
, 80, Pollin M & G 10, 39, 42, 45 , 73, G 
Clicque 6, 14, 26, 31 , 94, Vandenheede F 
& J 12, 24, 28 , 29, N Ally 5, 36, 48 , 57,...
De top 100 bij de oude duiven behaalde 
snelheden van 1016 tot en met 960 mpm. 

De snelste per provincie
West Vlaanderen , J Verschoot , Ingel-
munster, 1° nationaal
Oost Vlaanderen , Provost-Spiers , Leupe-
gem, 7° nat.
Vlaams Brabant , G Vandeputte , Beersel, 
11° nat.
Henegouwen, R Leclercq , Buissenal, 13° 
nat.
Luik, Schur-Staryk , St Georges, 100° nat.
Antwerpen, A Peeters , Vlimmeren, 107°  
nat.
Waals Brabant , JM Everaerts , Sart-
Dames-Avelines, 127° nat.
Limburg, R Mertens , St Truiden, 151° nat.
Namen, W Temblez , Haillot, 278° nat.
In de top 10 vinden we slechts twee provin-
cies terug , namelijk West en Oost-Vlaande-

ren. In de top 100 tellen we slechts 5 provin-
cies. De oostkant van het land had het hard 
te verduren op deze Angoulême vlucht. 

Zone A1

1. POLLIN M & G, Snellegem, 10° nat.
2. Nobus L & J , Heist-aan-Zee, 19° nat.
3. J Morisse , Wervik, 21° nat.
4. Dekeyser W, J & H , Koekelare, 23° nat.
5. L Pauwels , Loppem, 30° nat.

Zone A1 had slechts 490 duiven in wedstrijd, 
ze noteerden wel 22 duiven in de top 100 na-
tionaal en door het windvoordeel werd de 
wedstrijd hier ook veel vroeger afgesloten 
dan de nationale hoofdwedstrijd. 
Binnen de prijzen per 10-tal noteerden we 
hier voor u , uitschieters zoals voor de va-
der - zoon tandem Marc & Geert  Pollin met 
plaatsen  1, 7, 9, 11, 18, 27 , 41. 
Bemerken we ook de 100% score van F 
Coene met plaatsen 30 en 35 (2/2)



13

Zone A2
1. J VERSCHOOT , Ingelmunster, 1° nat.
Zone A2 domineerde met plaatsen 1 tot en 
met 9 nationaal en maar liefst 71 duiven in 
de top 100 nationaal. 
Top reeksen werden hier neergezet door 
de tandem  Platteeuw K & R met 11 prijzen 
in de top 100 zonaal, evenals voor Gino 
Clicque met 8 prijzen in de top 100 zonaal.
Zone A2 sloot de wedstrijd veel sneller af 
dan de nationale hoofdwedstrijd. 

Zone B1

1. G VANDEPUTTE , Beersel, 11° nat.
2. H Pappaert , Schellebelle, 65° nat.
3. E Corthals , Massemen, 75° nat.
4. G Smet , Lokeren, 85° nat.
5. R Boeykens, Voorde, 88° nat.
Zone B1 diende zich tevreden te stellen met 
6 duiven in de top 100. Daarnaast had men 
op nationaal vlak een verlies van 60 prijzen. 
Toppers op zonaal vlak waren er ondermeer 
voor Erik Limbourg met plaatsen  6, 36, 56, 
65, 82 , 96, Goossens-Druart 23, 52, 72, 80 
, 87, A Van de Velde 12, 28, 77, 79 , 95, …
Bij de 100% scores noteerden we hier een 
3/3 voor Van den Driessche D & C 15, 20 , 
40 en de 1/1 score voor J Schoukens 55.

Zone B2
1. JM EVERAERT , Sart-Dames-Avelines, 
127° nat.
2. F Bruurs , Weelde, 150° nat.
3. R Mertens ,St Truiden, 151° nat.
4. Rans J & S , Wijgmaal, 164° nat.
5. M Daemen , Dessel, 173° nat.
Zone B2 klasseerde slechts 91 duiven op 
de nationale uitslag en had een verlies van 
maar liefst 97 prijzen op nationaal vlak.
Wanneer we kijken naar de zonale uitslag 
en de prijzen per tiental bemerken we wel 

een aantal mooie noteringen zoals de 100% 
scores: 1/1 voor R Mertens 3, Plevoets R 
& L 36, JC Regnier 57, 2/2  Rans J & S op 
plaatsen  4 en 12, Struyfs J & W 35 en 56, 
…

Zone C

1. SCHUR-STARYK , St Georges S/M, 
100° nat.
2. V Donnay , Lambermont, 257° nat.
3. W Tremblez, Haillot, 278° nat.
4. Bodson-Ancia , Momalle, 353° nat.
5. M Schreurs , As, 358° nat.
Zone C korfde 343 oude duiven in voor deze 
Angoulême vlucht , slechts 28 daarvan wis-
ten zich te plaatsen op de nationale uitslag. 
Binnen de prijzen per tiental een mooie 
reeks voor de Waalse kolonie Wathy G & D 
met plaatsen 7, 13, 19, 20 , 24, (5/10).

Top 10 nationaal yearlings

1. N ALLY , Aarsele
2. J Verschoot , Ingelmunster
3. G Clicque , Wevelgem
4. Mispelaere J & G , Moorsele
5. R De Saer , Ruiselede
6. M Crombez , Langemark
7. D Dekens , Nederename

8. Pollin M & G , Snellegem
9. R Mylle , Bellegem
10. Vandenheede F & J, Zingem
In de top 10 bij de jaarduiven vinden we 3 
liefhebbers terug die zich eveneens plaats-
ten in de top 10 bij de oude duiven ! 
Ook bij de jaarduiven vinden we de pro-
vincies West en Oost Vlaanderen terug als 
heer en meester. West Vlaanderen noteerde 
66 prijzen in de top 100, Oost Vlaanderen 
33, de twee resterende prijzen in de top 100 
gaan naar Henegouwen en Vlaams Bra-
bant. 
Toppers in de top 100 waren er voor de tan-
dem Platteeuw K & R, 26, 43, 48, 49, 50, 56, 
64, 68, 78, 80, 90, 94 , 97, Vandenheede F 
& J 10, 12, 28, 39, 45, 57, 65, 76, 84, 85, 87, 
91 , 92, J Verschoot 2, 11, 16, 18, 54, 72, 75 
, 86, Pollin M & G 8, 13, 15, 22, 27, 59 , 62, 
G Clicque 3, 20, 58, 67, 69 ,99, …

De snelste per provincie 
West Vlaanderen  N Ally , Aarsele, 1° natio-
naal
Oost Vlaanderen  , D Dekens , Nedere-
name, 7° nat.
Vlaams Brabant, De Schepper W & G , 
Gooik, 95° nat.
Henegouwen, Claes P & F , Taintignies, 
98° nat.
Antwerpen, Van Laer Gebroeders , Pulle, 
117° nat.
Limburg, J Witters , Zonhoven, 153° nat.
Namen, Y Regnier , Pesche, 187° nat.
Luik, Bonmariage-Masson ,Ouffet, 211° 
nat.
Waals Brabant , Delstanche J & M de 
Bierges, 980° nat.

Zone A1
1. M CROMBEZ , Langemark, 6° nat.
2. 3. 4. Pollin M & G , Snellegem, 8, 13 et 
15° nat.
5. P Vanhaverbeke , Koekelare, 17° nat.
Zone A1 had 524 jaarduiven in wedstrijd op 
deze Angoulême vlucht . Ze plaatsten daar-
van 2 duiven in de top 10 en 26 in de top 
100. De wedstrijd sloot hier op de eerste 
vluchtdag. Nationaal diende men te wach-
ten tot dag twee. Zone A1 had hierdoor een 
grote winst.
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Top reeksen werden hier neergezet door de 
vader zoon tandem Marc & Geert Pollin met 
plaatsen 2, 3, 4, 6, 9, 19, 22 , 48  (8/14) - 
Noteerden we ook K Sarrazin met plaatsen  
17, 26, 27, 31 ,33, Morent G & R 11, 18, 28 
,37, …

Zone A2
1. N ALLY , Aarsele, 1° nat.
Zone A2 nam, op nationaal vlak, plaatsen 1 
tot en met 5 voor hun rekening, vervolgens 
vinden we ze terug op plaatsen 7, 9, 10, of 
maar liefst 8 binnen de top 10 nationaal. 
Met 72 duiven in de top 100 is zone A2 de 
grote winnaar. Het was ook hier de tandem 
Kurt en Raf Platteeuw dewelke 16 duiven 
plaatsten in de top 100, vervolgens 15 voor  
Vandenheede F & J, 9 voor  Joël Verschoot, 
8 voor  Gino Clicque, ...

Zone B1
1. K FARJALLAH , Serskamp, 32° nat.
2. De Schepper W & G , Gooik, 95° nat.
3. F Van den Troost , Raamsdonk, 101° nat.
4. W Van Damme , Steenhuize-Wijnhuize, 
102° nat.
5. W Limbourg , Buggenhout, 115° nat.
Zone B2 noteerde slechts 2 duiven in de top 
100, de wedstrijd sloot hier eveneens 35 
minuten later dan de nationale en men had 
daardoor een verlies van 73 prijzen. 
Enkele top reeksen op zonaal vlak waren er 
voor Brackman T & A met plaatsen  32, 36, 
44, 69, 74 , 93, W Van Damme 4, 16, 61, 75 
, 77, M De Cock 7, 14, 25, 48 ,85, … Goos-
sens-Druart 38, 40, 52, 

Zone B2
1. R FIERENS , Tielt, 120° nat.
2. T Reniers , Neerlinter, 141° nat.
3. J Witters , Zonhoven, 153° nat.
4. R Vervloesem, Betekom, 182° nat.
5. JC Regnier , Pesche, 187° nat.
Van de 763 ingekorfde jaarlingen wisten er 
zich slechts 110 te plaatsen op de nationale 
uitslag. 
Binnen de top 100 op zonaal vlak noteerden 
we voor u Rans J & S op plaatsen  9, 14, 15, 
16, 23, 29 en 69, Kempeneers V & D 12, 22, 
24, 52, 56, 61 , 74, Regnier G & M 48, 50, 
53 , 63 (4/5). 
100% scores waren er hier voor Roziers-
Xiang (1/1) 18 -  Saels R & L (1/1) 31  M 
Vlaeminck (2/2) : 47 en 58.

Zone C
1. BONMARIAGE-MASSON, Ouffet, 211° 
nat.
2. E Gérimont , Hasselt, 451° nat.
3. Maes-Smeets-Hamers ,Maasmechelen, 
483° nat.
4. Gielkens-Carmans , Rijkhoven, 571° nat.
5. M Schreurs , As, 583° nat.
Zone C had 409 jaarduiven in wedstrijd, 
slechts 40 daarvan wisten zich te klasseren 
op de nationale uitslag. Op zonaal vlak en-
kele mooie uitslagen zoals: M Scheurs met 
plaatsen  5, 12, 20, 31, 32, 33, 35 , 38. 
Binnen de 100% scores noteerden we hier 
als voornaamsten Bonmariage-Masson 
(1/1)  1, Maes-Smeets-Hamers(1/1)  3, B 
Hunerbein (1/1) 41, P Hogge (2/2) 8 en 37, 
…

M Philippe

Als je ondervindt dat je duiven ieder jaar opnieuw last hebben van “kopziektes” 
….. “Coryza” … etc.… als het kind maar een naam heeft.  Wat kunnen we hieraan 
doen? Nu, als het echt zo doordringend is, dan moet je natuurlijk de dierenarts 
consulteren, deze schrijft meestal een antibiotica kuur voor. Doch het is belangrijker 
te zoeken naar de oorzaken ! 
Kolonies waar de duiven jaarlijks geïnfecteerd geraken, daar kan men spreken van 
chronische infecties. De oorzaak ligt dan veelal bij de omgeving, het hok-milieu 
zoals men dit ook wel durft te noemen. 

Wat kunnen, moeten we doen ? 
Is de verluchting in orde ? Immers een goed hok welk verplaatst wordt, kan een 
slecht hok worden. De invloed van de omliggende huizen, bomen, etc.….. hebben 
elk hun eigen impact. Bomen kunnen ervoor zorgen dat de omgeving minder vochtig 
wordt, doordat hun wortels het water uit de grond opnemen, doch ze kunnen ook de 
zon op het hok belemmeren. 
Een goed ingesloten hok, heeft meer nood aan verluchting omdat de wind minder 
effect heeft op het hok zelf. Een minder beschermd hok daarentegen moet minder 
verlucht worden, omdat de wind meer spel heeft op het hok, waardoor de verluchting 
veel sneller gebeurt. 
Doch duiven met chronische infecties (steeds terugkerende ontstekingen), moeten 
vooreerst degelijk behandeld worden met een breed - spectrum antibiotica, zoals bv. 
Doxycycline en dit gedurende twaalf tot zelfs twintig dagen. 

We merken de laatste jaren dan ook een sterke tendens richting “volières”.  
Vroeger werden de hokken degelijk afgesloten en de laatste jaren zien we op talrijke 
plaatsen een groei van “rennen” voor ieder hok. Het zorgt ervoor dat de duiven een 
rijkdom aan zuurstof bekomen, wat nog steeds de allerbeste vitamine en weldoener 
is die we een duif kunnen geven. De weerstand wordt erdoor verhoogd.
Het hok zelf dient op zijn beurt ontsmet te worden. Aangewezen is het hok te 

behandelen met rookontsmetter. Besmette 
duiven mogen dan gerust op de hokken 
verblijven. Wanneer men dit meermaals 
doet, om de vier tot zes weken, dan wordt 
de kiem de kop ingedrukt en op termijn 
kan men dan komen tot kiemvrije-duiven. 
Immers chronische infecties worden reeds 
van in het nest doorgegeven.  Je kan ook 
met de regelmaat het hok benevelen met 
gewone natuur azijn, het staat bekend 
om zijn antibacteriële werking, onderdrukt 
schimmelvorming en het verjaagt ongedierte 
op en rond de hokken. 
Tijdens het sportseizoen is het aangeraden 
de duiven te ontsmetten met bio-druppels, dit 
zowel in de ogen als de neusgaten, telkens 
één druppel voor en na de vlucht. Het zorgt 
ervoor dat de duiven minder vatbaar worden 
voor dergelijke infecties. 

Hilaire.

IEDER JAAR LAST 
VAN “KOPZIEKTES” 
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Bourges II van 11 augustus 2018
Didier DELHEZ , Soumagne 1 NAT.  23.854 jongen

CASTERMANS-MAES , Eisden 1 NAT.  8.978 yearlings
Tony MARTENS , Lummen 1 NAT.  5.831 oude

Bourges II, DE klassieker voor de jonge 
duiven, werd in 2018 één week verdaagd. 
Voor een optimale voorbereiding is dit niet 
evident. Doch deze beslissing werd geno-
men om alle jonge duiven de kans te geven 
deel te nemen aan  deze klassieker. De 
warmte was echter spelbreker tijdens de 
voorbereidingsvluchten. 

De top 10 nationaal jonge duiven

1. D DELHEZ , Soumagne
2. Vanhoudt-Serre , Diest
3. H Caenen , Veldwezelt
4. N De Weerd , Mol
5. M Ginckels , Tienen
6. 7. S Vandermissen, Voroux-lez-Liers
8. R Menten , Rummen
9. M Vanonckelen-Leeten , Halen
10. Lambrechts-Lismont-Kumpen , Korte-
naken
De overwinning ging naar de provincie Luik.  
Daar waar er de voorgaande weken meer-

Enkele cijfers betreffende  BOURGES II  van 11 augustus  2018
Jonge duiven Yearlings Oude

 Zone A1 en A2 Zone B1 en B2 Zone C Nat 2018 Nat 2017 Nationaal 2018 Nationaal 2018
Aantal duiven  (Z1)             
Aantal duiven  (Z2) 1341 / 5694 7514 / 7512 1770 23831 38456 8978 5831

Winnaar  zone A1 Delrue I& G   1511° nat. 2262° nat.
S Van Overbeke                 

1459° nat.
Ameel-Vanlake             

1354° nat.

Winnaar  zone A2 Vandenheede F & J   275° nat. 145° nat.
C Nottebaert                   

160° nat.

Van Sterthem 
F & K  

  178° nat.

Winnaar  zone B1  S Lambrechts  22° nat. 2° nat.
S Lambrechts                 

12° nat.

Van den Plas 
A & L  

     16° nat.

Winnaar  zone B2  Vanhoudt-Serre  2° nat. 1° nat.
Herbots J & R                   

3° nat.
T Martens        

1° nat.

Winnaar zone C   D Delhez 1° nat. 253° nat.
Castermans
Maes 1° nat.

Panis L & Z   
 2° nat.

Snelheid vd eerste (Z1)         
Snelheid vd eerste (Z2)

1293,1771 m                  
1359,2938 m

1401,3764 m                
1430,7023 m 1430,9280 m 1430,9280 m 1359,0722 m 1419,6013 m 1413,5998 m

Verschil ts de 1° en de 2° (Z1)   
Verschil ts de 1° en de 2° (Z2)

3’45’’                                
4’54’’

30’’                                    
2’53’’ 2’37’’ 3’’ 4’’ 1’’ 1’02’’

Verschil tussen de 1° zone
 en de 1° nat. (Z1)-. (Z2)

34’32’’                            
17’05’’

6’50’’                              
3’’ 0’’ 0’’ 0’’ 0’’  0’’

Snelheid laatste prijs (Z1)             
 snelheid laatste prijs (Z2)

936,6484 m                 
983,8737 m

1152,9861 m                
1220,9926 m 1206,4091 m 1139,5648 m 1101,0188 m 1228,0192 m 1253,9843 m

Vluchtduur (Z1)              
vluchtduur (Z2)

2u10’28’’                         
2u01’45’’

1u13’59’’                       
56’49’’ 1u00’19’’ 1u22’52’’ 1u22’21’’ 54’24’’ 43’06’’

Verschil tussen 2 duiven (Z1)         
Verschil tussen 2 duiven (Z2)

23,3’’                             
5,1’’

2,4’’                                 
1,8’’ 8,2’’ 0,83’’ 0,51’’ 1,45’’ 1’77’’

(Z1) voor zone  A1, B1 en C           (Z2) voor zone  A2, B2 en C                      

maals een dominantie was van de provin-
cies uit het westen van het land, kreeg nu 
het oosten de kans om top prijzen te beha-
len. 
We merken dat er in de top 100 nationaal 
bij de jonge duiven een overgewicht is voor 
het midden en oosten van het land. Binnen 
de top 100 vinden we volgende verdeling 
terug : Vlaams Brabant 46 noteringen, Lim-
burg 33, Antwerpen 17, Luik 4 , of slechts 4 
verschillende provincies die deel uitmaken 
van de top 100. 
Top reeksen op nationaal vlak waren er 
voor Ronny Menten met plaatsen 8, 14, 16, 
18, 76 , 95, N De Weerd 4, 50, 78 , 79, S 
Brugmans 40, 44, 53 , 100, ...

De snelste per provincie 
Luik, D Delhez ,Soumagne, 1° nationaal
Vlaams Brabant , Vanhoudt-Serre , Diest, 
2° nat.
Limburg, H Caenen , Veldwezelt, 3° nat.
Antwerpen, N De Weerd , Mol, 4° nat.
Oost Vlaanderen, Van den Abbeel-Van 
Paesschen , Lebbeke, 122° nat.
Henegouwen, Gaie Frères , La Bouverie, 
143° nat.
Namen, JJ Baleau , Moignelée, 436° nat.
Waals Brabant , S Delhez , Oisquercq, 
688° nat.
West Vlaanderen, G Maroy , Heestert, 
1082° nat.
Luxemburg, Cherain P & A , Virton, 1782° 

nat.
Zone A1 

1. DELRUE I & G , Bovekerke, 1511° nat.
2. L Sarrazin , Wervik, 1885° nat.
3. M Vanthournout , Torhout, 2285° nat.
4. K Dobbelaere , Klerken, 2624° nat.
5. J Pasquinel , Houthust, 2874° nat.
Zone A1 korfde 1341 jonge duiven in voor 
Bourges, ze behaalden slechts 3 prijzen per 
tiental en 62 prijzen, of slechts één prijs per 
20 duiven ! 
Binnen de top 100 op zonaal vlak noteren 
we toch enkele mooie uitslagen zoals voor 
Delrue I & G met plaatsen  1, 18, 19, 25, 26, 
33, 45, 53, 56, 74, 76 , 86, Allemeesch P, 
R & J 50, 55, 60, 66, 77, 78, 87, 90 , 96, …

Zone A2

1. VANDENHEEDE F & J, Zingem, 275° 
nat.
2. A Baeckelandt , Gavere, 555° nat.
3. 4. Casaert-Sénéchal , Russeignies, 644 
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et 732° nat.
5. D Berghgracht , Eksaarde, 854° nat.
Zone A2 klasseerde 558 jonge duiven op de 
nationale uitslag, ze hadden een verlies van 
maar liefst 866 prijzen. Het grootst aantal 
noteringen in de top 100 ging naar Johan 
De Vroe met plaatsen 10, 27, 29, 49, 55, 
66 en 91°.

Zone B1
1. S LAMBRECHTS , Nijlen, 22° nat.
2. 5. W De Troy , Berlaar, 27 et 61° nat.
3. Dekeyser R & J , Hever, 31° nat.
4. Van Hove-Uytterhoeven , Putte, 34° nat.
Zone B1 plaatste 8 duiven in de top 100 
nationaal en de wedstrijd sloot hier 13 mpm 
sneller dan de nationale.
Binnen de top 100 op zonaal vlak noteren 
we ondermeer W De Rijck met plaatsen  6, 
27, 28 en 55, W De Troy 2, 5, 12 en 67, D 
Van Dyck 22, 23, 49 en 92, …

Zone B2

1. VANHOUDT-SERRE , Diest, 2° nat.
2. N De Weerd , Mol, 4° nat.
3. M Ginckels d, Tienen, 5° nat.
4. R Menten , Rummen, 8° nat.
5. Vanonckelen-Leeten , Halen, 9° nat.
Zone B2 schitterde op deze Bourges vlucht 
en behaalde maar liefst 6 x top 10 en 77 x 
top 100 nationaal. 
Daarnaast sloot de wedstrijd hier 81 mpm 
sneller dan de nationale hoofdwedstrijd. 
De sterkste reeks op zonaal vlak werd hier 
neergezet door Ronny Menten met plaat-
sen 4, 10, 12, 14, 58, 72, 81 en 83.

Zone C
1. D DELHEZ , Soumagne, 1° nat.
2. H Caenen , Veldwezelt, 3° nat.
3. 4. S Vandermissen , Voroux-lez-Liers, 6 

plus  7° nat.
5. D Leemans , Molenbeersel, 25° nat.
De 14 eerste van Zone C vinden we terug 
in de top 100 nationaal. Daarnaast werd 
de wedvlucht in deze zone 67 mpm sneller 
gesloten.
Topreeksen op zonaal vlak vinden we terug 
voor H Hendrikx met plaatsen 6, 25, 35, 42, 
53, 62, 92 , 98, Castermans-Maes 17, 21, 
23, 60, 69 , 91, D Hamers 8, 26, 27, 77, 83 
, 94, …

De top 10 nationaal yearlings

1. 2. CASTERMANS-MAES , Eisden
3. Herbots J & R , Halle-Booienhoven
4. A Vandesande , Tielt
5. G Loockx , Tessenderlo
6. S Brugmans , Halen
7. F Monette , Diest
8. J Das , Meldert
9. M Creten , St Truiden
10. B De Kerf , Kortenaken
Bij de jaarduiven zijn het vooral de provin-
cies Vlaams Brabant en Limburg dewelke 
de top 10 verdelen. Wanneer we kijken 
naar de top 100 dan vinden we de volgende 
verdeling terug. Limburg 38 - Antwerpen 31 
- Vlaams Brabant  24 - Luik 3 - Waals Bra-
bant 2 - en afsluiters Luxemburg en Namen 
elk 1 notering in de top 100.
Enkele mooie reeksen op nationaal vlak 
werden er neergezet door Herbots J & R 
met plaatsen  3, 19, 42, 48 , 70, S Lam-
brechts 12, 57, 72, 74 ,82, Olaerts J & P 61, 
77, 83 , 85, … 

De snelste per provincie
Limburg, Castermans-Maes , Eisden, 1° 
nationaal
Vlaams Brabant , Herbots J & R , Halle-

Booienhoven, 3° nat.
Antwerpen, N De Weerd , Mol, 11° nat.
Luik, P Philippens , Fouron, 16° nat.
Luxemburg, B Burmiat , Ste Marie, 17° nat.
Namen, Gruloos-Destrée , Cortil-Wodon, 
20° nat.
Waals Brabant , Verachtert-Hanne ,Bous-
val, 62° nat.
Oost Vlaanderen, A De Saedeleer ,Den-
derleeuw, 157° nat.
Henegouwen, C Nottebaert , Templeuve, 
160° nat.
West Vlaanderen, G Desimpel , Ingel-
munster, 488° nat.

Zone A1
1. S VAN OVERBEKE , Diksmuide, 1459° 
nat.
2. F Deweedt , Kortemark, 1709° nat.
3. Ameel-Vanlake , Dadizele, 1736° nat.
Zone A1 korfde 404 jaarduiven in voor deze 
Bourges vlucht. Slechts 3 daarvan wisten 
zich te plaatsen op de nationale uitslag ! 
Op zonaal vlak was er  de 3/3 voor de kolo-
nie Ameel-Vanlake met plaatsen  3, 4 en 8,

Zone A2

1. 2. C NOTTEBAERT , Templeuve, 160 
et 168° nat.
3. M Piens , Zingem, 205° nat.
Zone A2 doet het beter dan zone A1, doch 
de wedstrijd staat hier langer open dan de 
nationale en men heeft een verlies van 203 
prijzen op nationaal vlak.
C Nottebaert doet het prachtig en behaalde 
naast de overwinning plaatsen 1, 2, 12, 39 
en 45. hij werd gevolgd door de tandem  
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Gevaert-Van Schorisse 29, 52, 68, 70 , 74.
Zone B1

1. S LAMBRECHTS , Nijlen, 12° nat.
2. A Roodhooft , Pulderbos, 18° nat.
3. H Hermans , Pulle, 28° nat.
Zone B1 plaatste 23 duiven in de top 100 en 
heeft in totaliteit een surplus van 17 prijzen 
op nationaal vlak. 
Een topreeks werd er neergezet door Ste-
fan Lambrechts met plaatsen  1, 12, 15, 
17, 18, 28, 68 , 77 . Gevolgd door Hok Jos 
Vercammen 39, 42, 43, 44, 50, 57 , 71.

Zone B2

1. HERBOTS J & R , Halle-Booienhoven, 
3° nat.
2. A Vandesande , Tielt, 4° nat.
3. G Loockx , Tessenderlo, 5° nat.
Zone B2 plaatste 8 duiven in de top 10 en 
63 in de nationale top 100. Daarnaast sluit 
de wedstrijd 30 mpm sneller dan de hoofd-
wedstrijd. 
Op zonaal vlak een topreeks voor de Ge-
broeders Herbots met plaatsen 1, 13, 29, 
31, 45, 61 en 83. 

Zone C
1. 2. CASTERMANS-MAES ,Dilsen, 1 + 2° 
nat.
3. P Philippens , Fouron, 16° nat.
Zone C won plaatsen 1 en 2 Nationaal. 

Plaatste 17 duiven in de top 100 nationaal 
en sloot de wedstrijd af met een surpus van 
9 prijzen op nationaal vlak. 
Een topprestatie werd neergezet door de 
dubbele nationale winnaars, dewelke in 
zonec goed waren voor plaatsen 1, 2, 9, 26, 
44, 46, 47, 49, 57, 77, 84 en 85.

De top 10 nationaal oude

1. T MARTENS , Lummen
2. Panis L & Z , Diepenbeek
3. 4. Racing Team ADK , Houwaart
5. Vanoppen-Luyten , Herk-de-Stad
6. 7. Y Van de Poel ,Geetbets
8. E Bosmans, Zelem
9. O Poussart , Vaulx-lez-Chimay
10. J Quix , Neeroeteren
De nationale uitslag bij de oude duiven was 
vooral een onderonsje tussen Vlaams Bra-
bant en Limburg. 
Limburg behaalde op nationaal vlak 39 x 
top 100, Vlaams Brabant was goed voor 35 
x top 100, vervolgens kregen we de provin-
cie Antwerpen 20, Waals Brabant 3, Hene-
gouwen 2 en afsluiter Namen 1.
Topprestaties op nationaal vlak waren er 
voor Y Van de Poel met plaatsen  6, 7, 27, 
29, 34 , 96, D Tournelle 23, 25, 26, 84 , 95, 

De snelste per provincie 
Limburg, T Martens ,Lummen, 1° nationaal
Vlaams Brabant , Racing Team ADK 
,Houwaart, 3° nat.
Henegouwen, O Poussart , Vaulx-lez-
Chimay, 9° nat.
Antwerpen, Van Roy-Philipsen , Balen, 11° 
nat.
Oost Vlaanderen , D Deneys, Liedekerke, 
64° nat.
Waals Brabant , Verachtert-Hanne , Bous-
val, 66° nat.
Namen, Gruloos-Destrée , Cortil-Wodon, 
93° nat.
Luik, L Meyers, Heure-le-Romain, 119° nat.
Luxemburg, JP Degée , Fronville, 147° 
nat.
West Vlaanderen , L Demely , Moorsele, 
413° nat.

Zone A1

1. AMEEL-VANLAKE , Dadizele, 1354° 

nat.
2. B Cardon , Bekegem, hors national
3. J Deberdt , Oostduinkerke, HN
Zone A1 kreeg vanuit deze Bourgesvlucht 
harde klappen en wist slechts één duif te 
plaatsen op de nationale uitslag en dit van 
275 ingekorfde duiven.

Zone A2

1. VAN STERTHEM F & K , Velzeke-Rud-
dershove, 178° nat.
2. A Allemeersch , Pottes, 249° nat.
3. L Crucke , Zingem, 262° nat.
Zone A2 klasseerde op nationaal vlak 90 
prijzen en dit voor 1002 ingekofde duiven. 
Op zonaalvlak binnen de prijzen per tiental 
noteerden we voor u de tandem Goeteyn-
Vanrenterghem met plaatsen  8, 34, 40, 53, 
57 , 92. 

Zone B1
1. VAN DEN PLAS A & L , Rijkevorsel, 16° 
nat.
2. C Lambrechts , Berlaar, 20° nat.
3. Van Eynde-Goovaerts , Putte, 22° nat.
Zone B1 plaatste 12 duiven in de top 100 
en sloot de wedstrijd met een tekort van 21 
prijzen op de nationale uitslag.
Scoorden aan 100% met 2/2 : Iwens J & T 
op plaatsen  27 en 36, N Wauers 38 en 100, 

Zone B2
1. T MARTENS , Lummen, 1° nat.
2. 3. Racing Tearm ADK , Houwaart, 3 et 
4° nat.
Zone B2 behaalde 8 x top 10 en 74 x top 
100 nationaal. de wedstrijd sloot 26 mpm 
sneller dan de nationale. 

Zone C

1. 3. PANIS L & Z , Diepenbeek, 2 + 18° 
nat.
2. J Quix , Neeroeteren, 10° nat.
Zone C plaatste 13 duiven in de top 100 
nationaal en de wedstrijd sloot hier 13 mpm 
sneller dan de hoofdwedstrijd. 
Een topreeks op zonaal vlak was er voor 
de tandem Panis Ludo & Zoon met plaatsen   
1, 3, 5, 16, 17 , 47 (6/7). 

M Philippe

Hexenbier is een vitaliteitsmengsel van uien, 
honing, propolis, echinacea, vlierbessensap, 
baardmos (Usnea barbata)  en knoflook, die 
de lichaamseigen lichaamskrachten versterkt 

en bij de duiven 
een uitstekende 
vliegvreugde opwekt.
Na meerdaags 
gebruik van Hexenbier 
krijgen de duiven roze 
borstvlees, intensieve 
donsrui en witte 
neuswratten.
Gebruiksaanwijzing:
20 ml op 1 liter 
drinkwater;

Verhoogde forme

Verhoogde immuniteit

Betere donsrui

HEXENBIER
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TIPS VOOR MAART - APRIL
De voorbereiding op het vliegseizoen 2019 !
Enten !!!! 
In de loop van de maand maart worden de jonge duiven opnieuw 
geënt tegen paramixo in combinatie met Herpes, gelijktijdig wor-
den ze met “Diftovac” geborsteld tegen de pokken. We mogen 
dit niet vergeten, al mijn goede raad gevende, moesten we tot 
onze spijt en schande in 2018 ondervinden dat de tweede ronde 
niet geborsteld werd tegen de pokken. En inderdaad we hadden 
prijs! Eén jonge doffer werd geëlimineerd omdat hij het goed zitten 
had. De anderen waren vier tot vijf weken buiten strijd. Ze hadden 
gelukkig deelgenomen aan Bourges nationaal en beschikken dus 
toch over de nodige ervaring, doch wanneer je alles in het werk 
stelt om deel te nemen aan de vluchten in augustus dan sta je 
buiten spel ! Dus zeker en vast enten !!!! 
Einde maart wordt de eerste ronde jongen dan gevaccineerd te-
gen paratyfus en dan komen we reeds richting april en wordt er al 
gedacht aan de eerste opleervluchtjes. In totaal krijgen ze dus een 
drietal prikjes, volgens de één teveel, de ander vindt dit te weinig, 
doch dit is het schema waar wij ons reeds enkele jaren goed mee 
voelen en welk we proberen te behouden. 
De tweede ronde : Meestal zijn deze speenklaar rond 20 
maart. Ook hier dadelijk enten tegen paramixo en een tricho-pil. 
Onze tweede ronde komt op een ander hok, deze worden van bij 
het afzetten gelijktijdig verduisterd. Meestal is dit de beste groep 
om deel te nemen aan de nationale vluchten voor de jonge duiven. 
Het verduisteren  
Wil je op niveau meedoen met het jonge duivenspel, en dan vooral 
vanaf einde juli, de top maand augustus en vervolgens tot en met 
half september, dan is verduisteren de boodschap. Het is een 
modern gegeven en het heeft net zoals alle andere methodes zijn 
voor- en nadelen. 
Vandaag de dag is er een zeer grote groep van melkers die ook 
hun oude en jaarse duiven gedurende een tweetal maanden 
verduisterd. Het is een tendens geworden die de laatste jaren op 
meerdere hokken voor succes gezorgd heeft. Op deze manier 
wordt het stoten van de eerste slagpen uitgesteld en kan men 
met gemak aan de vluchten deelnemen tot half augustus. Een 
bijkomend voordeel; tijdens de eerste vluchten teren de duiven 
nog op hun ervaring en kunnen.  Het verduisteren van de oude en 
jaarlingen stopt men meestal voordat de eerste Halve Fondvluch-
ten beginnen.  Vooral bij duivinnen heeft dit het grote voordeel dat 
ze tijdens de maanden april en mei , “rustiger” blijven. De “drift” 
die aangewakkerd wordt door de hormonen wordt, door ze langer 
in het donker te houden, gereduceerd. Hierdoor zal het onderling 
paren ook geremd worden. 
Verduisteren doe je vanaf half maart: vroeger starten 
heeft weinig nut. Op eigen hokken verdonkeren we vanaf 16u30 à 
17u00 tot ’s morgens 08u00.
De oude en jaarse doffers worden verduisterd tot begin mei, de 
duivinnen een tweetal weken langer. Bij de jonge duiven is dit tot 
half juni, ongeveer 4 tot 5 weken voor Bourges nationaal van de 
jonge duiven. 
Wanneer je over meerdere hokken beschikt, kan je natuurlijk meer 
richting geven aan de mogelijke conditie die er ontstaat na de ver-
duisterperiode. Ervaring heeft aangetoond dat, wanneer je stopt 
met verduisteren de duiven na 4 tot 6 weken op hun hoogtepunt 
komen.  Veel heeft hier te maken met de natuurlijke cyclus van de 
duif. Immers koppelen – 10 dagen later eieren – 20 dagen nadien 
jongen – en vanaf jongen van 8 tot 21 dagen zijn er betere pres-
taties merkbaar. Waarschijnlijk krijgen we hier hetzelfde effect, er 
komt echter geen nest aan te pas, doch het ritme is zodanig dat 
we merken dat beide pieken praktisch gelijktijdig vallen. Tijdens 
de periode dat ze verduisterd zitten blijven de jongen samen. Er 
is weinig licht, de duif verondersteld in de herfstperiode te zitten, 
de hormonenwerking wordt minimaal aangewakkerd en de drift is 
minimaal, er is dus weinig goesting om te paren. Eens de zon op 
het hok komt wordt de paarlust aangewakkerd, dus wanneer er 

gestopt wordt met verdonkeren, wordt de drift aangewakkerd. We 
laten ze dan nog een tweetal weken samen zodat er vaste koppel-
tjes kunnen gevormd worden. 
We proberen wel te voorkomen dat de jonge duivinnen leggen, 
hierdoor worden er enkel onnodige krachten verspild. Af en toe 
durven we wat eieren onderstoppen en ze gedurende enkele 
dagen te laten broeden. Het voordeel van een vaste partner is 
de eigen plek, men hecht zich aan de plaats waar men de eerste 
liefde vond en dit kan naderhand de grootste drijfveer betekenen 
om zo snel mogelijk huiswaarts te keren. 
Adeno ??
Krijgen doen we het sowieso, het is meestal een zwakker moment 
bij de jonge duiven, waardoor ze vatbaarder zijn voor diverse 
ziektes. Een “stress-moment” …. Je kan ze ondersteunen door 
voedingssupplementen; de natuurlijke weerstand aanscherpen. 
De meerdere opeenvolgingen van vaccinaties geven alleszins een 
verhoogde immuniteit. Waterverzuring zorgt ervoor dat de diverse 
ziektekiemen gereduceerd worden. Licht voeren is een bijko-
mende maatregel, verse en een goed gevarieerde gritmengeling 
zorgt op zijn beurt voor een goede voedselvertering. Nieuw op de 
markt is ook “Anim’o Clean”; een grijs poeder op basis van natuur-
producten, te gebruiken als hokwit, doch het geeft een aangename 
geur af. Het zorgt ervoor dat het hok sneller droog is, ontsmetten 
op een eenvoudige manier en daarnaast is het schimmelwerend. 
Vorig jaar hebben we het tijdens het voorjaar getest op eigen hok 
en zowel Nadia als ik vonden het een zeer doeltreffend product. 
Op de hokken van de jonge duiven staat er alleszins een emmertje 
klaar, bij minder goed mest zullen we het zeker snel gebruiken. 
Zuivere kopjes ….
Vanaf begin maart tot half april staan er iedere week korte vluch-
ten op het programma, van 70 tot 120 km.  Het moet natuurlijk 
niet, doch als je graag met de duiven speelt en het weer goed is, 
waarom dan wachten ? 
Als de afstand kort is en de duiven hebben bij de eerste 
vluchten de wind in de staart, dan moet je volgens mij 
niet wachten. Het seizoen is al kort genoeg. 
Belangrijk is natuurlijk ervoor te zorgen dat de “kopjes” goed be-
schermd zijn of zoals men in melkerstaal zegt “zuivere kopjes” …. 
Natuurlijk gaan we eerst op controle bij de dierenarts en wanneer 
alles in orde is, krijgen onze duiven tijdens de maand maart iedere 
dag Atemfrei + Avimycine Forte over het voer.  Atemfrei is een 
vloeibare oplossing op basis van kruiden zoals tijm, venkel, anijs, 
pepermunt etc…. Het voer wordt dan afgedroogd met  Avimycine 
Forte, dit is een vernieuwde poedercombinatie eveneens op basis 
van kruiden, met ondermeer mierikswortel, kurkuma, chilipoeder 
en methionine….  Natuurlijk kan en mag je kiezen voor andere 
op de markt zijnde producten, doch geef vooral de voorkeur aan 
natuurproducten op basis van kruiden … weet wel, dat je ze mi-
nimaal een 10-tal dagen dient te gebruiken vooraleer je een posi-
tieve werking kan ervaren.  

Veel geluk met de eerste vluchten, Hilaire
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Châteauroux III van 18 augustus 2018
René COENEN , Kessel 1 NAT 17.281 jongen

Bart & Nance VAN OECKEL , Oud-Turnhout 1 NAT. 4.641 Yrl.
G VAN DE WOUWER , Berlaar 1 NAT.  2.858 oude

Reeds één week na de eerste nationale 
vlucht voor de jonge duiven, met name 
Bourges, stond deze Chateauroux op het 
programma. Bourges was reeds zwaar, dus 
Chateauroux de week nadien was vrij snel. 
We merken dan ook een grote terugval naar 
aantal deelnemende duiven.

Top 10 nationaal jonge duiven

1. R COENEN , Kessel
2. G Van de Wouwer , Berlaar
3. J Vercammen , Vremde
4. R De Rijck , Nijlen
5. D Vervoort , Heist-op-den-Berg
6. Van Eynde-Goovaerts, Putte
7. R Van Eynde , Putte
8. C Lambrechts , Berlaar
9. W De Rijck , Nijlen
10. G Lambrechts , Hallaar
Een Antwerps onderonsje, immers plaatsen 
1 tot en met 13 werden verdeeld in de pro-
vincie Antwerpen, daarnaast maar liefst 79 
duiven in de top 100 nationaal. 
 De «overschot» ging naar de provincie 
Vlaams Brabant met 13 noteringen, ver-
volgens 4 voor de provincie Limburg en als 

Enkele cijfers betreffende  CHATEAUROUX van 18 augustus 2018
Jonge duiven Yearlings oude

 Zone A1 en A2 Zone B1 en B2 Zone C Nat 2018 Nat 2017 Nationaal 2018 Nationaal 2018
Aantal duiven  (Z1)               
Aantal duiven  (Z2)

1287                              
5438

5116                               
4523 917 17281 18499 4641 2858

Winnaar zone A1 G Van Craeynest   700° nat. 82° nat.
G Decherf                        
860° nat.

Sioen L & H             
111° nat.

Winnaar zone A2 Collet-Dubois   163° nat. 1° nat.
K Safed                          
60° nat.

M De Neve              
24° nat.

Winnaar  zone B1  R Coenen  1° nat. 3° nat.
J Vercammen                   

2° nat.
G Van de 

Wouwer  1° nat.

Winnaar zone B2  D Vervoort  5° nat. 12° nat.
Van Oeckel 

B & N 1° nat.
E Berckmoes            

3° nat.

Winnaar zone C   D Hamers 111° nat. 1535° nat.
J Quix                              
21° nat.

Panis L & Z                  
7° nat.

Snelheid v.d eerste (Z1)             
Snelheid v.d eerste (Z2)

1294,7003 m                  
1329,9341 m

1366,6943 m                
1356,1300 m 1334,9743 m 1366,6943 m 1388,2902 m 1367,2944 m 1351,0253 m

Verschil tss de 1° en de 2° (Z1)
Verschil tss de 1° en de 2° (Z2)

4’26’’                              
5’08’’

1’35’’                              
32’’ 1’25’’ 1’35’’ 26’’ 2’20’’ 51’’

Verschil tussen de  1° zone
 en de 1° nat. (Z1)  -  (Z2)

21’28’’                                 
10’40’’

0’’                                  
3’00’’ 9’10’’ 0’’ 0’’ 0’’ 0’’

Snelheid laatste prijs (Z1)              
Snelheid laatste prijs (Z2)

1020,3030 m                
1125,6228 m

1216,3837 m                 
1221,5856 m 1148,6464 m 1181,3952 m 1161,7664 m 1208,4068 m 1216,3822 m

Vluchtduur (Z1) 
Vluchtduur (Z2)

1u37’57’’                         
1u03’09’’

45’14’’                           
42’12’’ 1u06’20’’ 1u00’33’’ 1u07’03’’ 53’29’’ 42’52’’

Verschil tussen 2 duiven (Z1)           
Verschil tussen 2 duiven (Z2)

18,3’’                              
2,8’’

2,1’’                              
2,2’’ 17,4’’ 0,84’’ 0,87’’ 2,77’’ 3,6’’

(Z1) voor zone  A1, B1 en C            (Z2) voor zone  A2, B2 en C                      

afsluiters 3 voor Oost Vlaanderen en eentje 
voor de provincie Henegouwen. 
Topreeksen in de top 100 waren er voor 
Antwerpen zoals V De Wilder met plaatsen  
34, 35, 47, 61, 65 en 78, K Cleirbaut 23, 26, 
28, 31, 53 en 95, ...

de snelste per provincie 
Antwerpen, R Coenen , Kessel, 1° natio-
naal
Vlaams Brabant , Platteau A & T , St Kathe-
rina-Lombeek, 14° nat.
Oost Vlaanderen , M De Cock , Temse, 55° 
nat.
Henegouwen, Gaie Frères , La Bouverie, 
64° nat.
Limburg, S Brugmans , Halen, 72° nat.
West Vlaanderen, M Coopman ,Rumbeke, 
390° nat.
Namen, Thibaut-Boons, Sombreffe, 600° 
nat.
Luik, S Vanvinckenroye , Hannut, 1046° 

nat.
Waals Brabant , E Cnudde , Tubize, 1168° 
nat.
Luxemburg, O Nicolay , Vaux-sur-Sure, 
2051° nat.

Zone A1
1. G VANCRAEYNEST , Klerken, 700° nat.
2. D Schreel , Gits, 1275° nat.
3. Pollin M & G , Snellegem, 1839° nat.
4. J Pasquinel , Houthulst, 2052° nat.
5. Dekeyser W, J & H , Koekelare, 2064° 
nat.
Op alle nationale vluchten van de Grote 
Halve Fond heeft zone A1 het moeilijk ge-
had om deftige prijzen te behalen.  Ook op 
deze Chateauroux vlucht is dit te bemer-
ken, men diende zich tevreden te stellen 
met slechts 40 prijzen van  1287 ingekorfde 
duiven ! 
Er waren slechts enkele mooie reeksen te 
noteren zoals voor de vader zoon tandem 

Zucht & Mauser-Mineral is een zuiver natuurproduct met 
oregano en kruiden zoals bv. hoornklaver, aloë, salie, tijm en 
kina. Speciaal voor het kweken en de rui zijn bovendien het 
aminozuur methionine en alle voor het leven noodzakelijke 
mineraalstoffen en sporenelementen opgenomen. 
Het mengsel zorgt voor een goede schaalvorming en een verbeterde botvorming bij de jonge 
duiven. De vitale stoffen en waardevolle kruiden stimuleren de spijsvertering en de stofwisseling.        
Voeradvies: Elke dag 1 maatbeker (ca. 140 gr) voor 75 duiven.

Premium Mineral Breeding
Pluim en veder ondersteuning

Botgestel

Groei
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: Marc en Geert Pollinterug te vinden op 
plaatsen  3, 10, 16, 29, 51 , 65, J Pasquinel 
4, 11, 25, 35, 71 , 93, …

Zone A2
1. COLLET-DUBOIS , Schorisse, 163° nat.
2. M Coopman , Rumbeke, 390° nat.
3. Vandenheede F & J, Zingem, 392° nat.
4. J Verhoye , Oostakker, 395° nat.
5. J De Vroe, Moortsele, 419° nat.
Zone A2 korfde voor deze Chateauroux 
vlucht  5438 jonge duiven in, men had op 
nationaal vlak een verlies van 555 prijzen ! 
Wanneer we kijken naar de zonale uitslag 
is het Gino Clicque die de mooiste reeks 
binnen de top 100 zonaal neerzet en dit met 
plaatsen  6, 8, 26, 28, 66, 74, 98, hij werd 
gevolgd door de gebroeders Freddy en Jaak 
Vandenheedeop plaatsen  3, 11, 33, 49, 61 
, 95, …

Zone B1
1. R COENEN , Kessel, 1° nat.
Een enorm verschil tussen A2 en B1, im-
mers zone B1 plaatste 7 duiven in de top 
10 en 73 in de top 100 nationaal. De wed-
vlucht sloot hier 35 mpm sneller. Toppresta-
ties op zonaal vlak waren er voor  Hok Jos  
Vercammen met plaatsen  3, 20, 45, 62, 82, 
83 , 84, K Cleirbaut 17, 19, 21, 23, 36, 71 , 
98, … 

Zone B2
1. D VERVOORT , Heist-op-den-Berg, 5° 
nat.
2. R Van Eynde , Putte, 7° nat.
3. G Lambrechts , Hallaar, 10° nat.
4. T Van Goolen , Betekom, 16° nat.
5. P Jamar , Rummen, 18° nat.
Zone B2 plaatqte 3 duiven in de top 10 natio-
naal en 27 in de top 100. De wedstrijd sloot 
hier 40 mpm sneller dan de hoofdwedstrijd. 
Binnen de top 100 op zonaal vlak sterke 
prestaties zoals voor de tandem Roziers-
Xiang met plaatsen  9, 10, 11, 22, 32, 63, 78, 
88 , 99, S Brugmans 18, 19, 35, 54, 83 , 84, 

Zone C
1. 2. 4. D HAMERS , Maasmechelen, 111, 
159 en 274° nat.
3. T Hubrechts , Broekom, 212° nat.
5. R Bruninx , Genoelselderen, 281° nat.
Zone C presteerde op een laag niveau en 

had in totaliteit een verlies van 55 prijzen . 
Binnen de prijzen per 10-tal waren er toch 
mooie uitslagen zoals voor D Hamers met 
plaatsen  1, 2, 4, 22, 28, 51, 53 ,68, H Hen-
drikx 13, 17, 21, 33, 39, 47, 54 , 89, Bassez 
B & L 8, 12, 23, 29, 55, 64 , 67, T Weytjens 
24, 27, 49, 50, 59, 66 ,73, …

Top 10  nationaal yearlings

1. VAN OECKEL B & N ,Oud-Turnhout
2. 3. J Vercammen , Vremde
4. Van Eynde-Goovaerts , Putte
5. F Monette , Diest
6. F Maris , Itegem
7. Henderickx-Van den Bruel , Itegem
8. Derwa-Luxem , Herent
9. Van Oystaeyen-Pickeur , Boechout
10. Van Hove-Uytterhoeven , Putte
Ook in de categorie van de  jaarduiven zien 
we een zeer sterke vertegenwoordiging van 
de provincie Antwerpen, ze behaalden 8 
prijzen inde top 10, waarbij plaatsen 1 tot 
en met 4 - verder 51 x top 100 nationaal. 
Vervolgens was het beurt aan de provincie 
Vlaams Brabant met 30 noteringen , Lim-
burg 13, Oost Vlaanderen 5 en afsluitend 
West Vlaanderen met 1 x top 100 nationaal. 
Toppers in de top 100 nationaal bij de jaar-
duiven waren er voor Hok J Vercammen 
met plaatsen  2, 3, 26, 27, 30, 55 , 66, Van 
Oeckel B & N 1, 18, 42, 46, 47, 57 ,86.

de snelste per provincie 
Antwerpen, Van Oeckel B & N , Oud-Turn-
hout, 1° nationaal
Vlaams Brabant , F Monette , Diest, 5° nat.
Limburg, S Steenbergen , Herk-de-Stad, 
12° nat.
Oost Vlaanderen , Noël-Willockx , Baas-

rode, 20° nat.
West Vlaanderen , K Safeh , Waregem, 60° 
nat.
Luik, S Vandermissen , Voroux-Liers, 141° 
nat.
Namen, Gruloos-Destrée , Cortil-Wodon, 
249° nat.
Henegouwen, M Hovens, Viesville, 263° 
nat.
Waals Brabant , Pierre R & D , Bossut-Got-
techain, 441° nat.
Luxemburg, O Nicolay, Vaux-sur-Sure,  - 
nationaal geen prijs 

Zone A1
1. G DECHERF , Bredene, 860° nat.
2. Morent G & R ,Langemark, 896° nat.
3. D Vandenbilcke , Torhout, 1000° nat.
ook in de catgorie bij de jaarduiven viel zone 
A1 zo goed als buiten de prijzen, slechts 4 
prijzen van de 265 ingekorfde duiven. De 
tandem Ameel-Vanlake behaalde 5 prijzen 
per tiental : 6, 8, 11, 19 , 22. 

Zone A2
1. K SAFEH , Waregem, 60° nat.
2. Gevaert-Van Schorisse , Ronse, 102° 
nat.
3. L Crucke , Zingem, 133° nat.
ook zone A2 had op nationaal vlak één tien-
de van haar prijzen tekort. 
Noteren we hier wel enkele kolonies die zo-
naal 100% prijs scoorden per tiental zoals E 
Celie (3/3) : 4, 5, 33  Gevaert-Lannoo (2/2 )
met 8 + 58  

Zone B1

1. 2. J VERCAMMEN , Vremde, 2 plus 3  
nat.
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3. Van Eynde-Goovaerts , Putte, 4° nat.
Zone B1 klasseerde 6 duiven in de top 10 
en 50 in de top 100 nationaal. De wedvlucht 
sloot hier 11 mpm sneller dan de natio-
nale. De topper was zonder twijfel Hok Jos 
Vercammen met plaatsen  1, 2, 14, 15, 18, 
28, 35, 60, 66, 78, 85, 90 , 100. Hij werd 
gevolgd door Andre Roodhooft 10, 16, 46, 
47, 57, 68 ,71. 
Noteren we eveneens de 100% scores met 
1/1 voor Erik Limbourg 33, F Tobback 36 en  
W De Meyer 50.

Zone B2
1. VAN OECKEL B & N , Oud-Turnhout, 
1° nat.
2. F Monette , Diest, 5° nat.
3. Henderickx-Van de Bruel , Itegem, 7° nat.
Zone B2 plaatste 4 duiven in de top 10 en 
45 in de top 100 nationaal. De vlucht werd 
hier eveneens 17 mpm sneller gesloten dan 
de nationale hoofdwedstrijd. 
Toppers op zonaal vlak waren hier Van Oec-
kel Bart & Nance met plaatsen 1, 9, 18, 22, 
23, 27, 36, 52, 61, 73, 87, 93.
Enkelen met een 100% score : 1/1 :  F Mo-
nette 2, D Feijaerts 13, D Cloetens 29, M 
Vandeweyer 75. 

Zone C
1. J QUIX , Neeroeteren, 21° nat.
2. R Bruninx , Genoelselderen, 63° nat.
3. Panis L & Z , Diepenbeek, 95° nat.
Zone C plaatste 4 duiven in de top 100, 
doch ze hadden op nationaal vlak een ver-
lies van 21 prijzen, 

Top 10 Nationaal oude

1. G VAN DE WOUWER , Berlaar
2. J Vercammen , Vremde
3. E Berckmoes , Lille
4. S Lambrechts , Nijlen
5. J Das , Meldert
6. 9. Van Oeckel B & N , Oud-Turnhout
7. Panis L & Z , Diepenbeek
8. A De Saedeleer , Denderleeuw

10. D Van Dyck , Pulle
ook in de categorie van de oude duiven 
merken we een dominerend Antwerpen met 
plaatsen 1 tot en met 4 , plus 7 noteringen 
in de top 10 nationaal en 43 in de top 100.
De andere top 100 noteringen waren er 
voor de provincies Oost Vlaanderen (20) - 
Vlaams Brabant (17),  Limburg (15), Hene-
gouwen (4) en afsluiter West Vlaanderen (1) 
topprestaties op nationaal vlak bij de oude 
duiven waren er voor Derwa-Luxem  met 
plaatsen  29, 30, 52, 78 ,79, Racing Team 
ADK 36, 43, 60, 77 , 82.
In de top 100 eveneens enkele kolonies met 
een 1/1 socre zoals  F Peeters 22, Iwens J 
& T 51.

de snelste per provincie 
Antwerpen, G Van de Wouwer , Berlaar, 1° 
nationaal
Limburg, J Das , Meldert, 5° nat.
Oost Vlaanderen , A De Saedeleer , Den-
derleeuw, 8° nat.
Henegouwen, O Poussart , Vaulx-lez-
Chimay, 11° nat.
Vlaams Brabant  Schaekels-De Loecker , 
St Kwintens-Lennik, 12° nat.
Namen, Gruloos-Destrée , Cortil-Wodon, 
44° nat.
West Vlaanderen , Coussement M & D , 
Beveren-Leie, 72° nat.
Waals Brabant , Verachtert-Hanne , Bous-
val, 137° nat.
Luik, Dekeyser-Dethier , Soumagne, 337° 
nat.
Luxemburg, D Philippe , St Mard, hors 
national

Zone A1

1. 2. SIOEN L & H , Moorslede, 111 + 551° 
nat.
3. G Decherf , Bredene, 597° nat.
Zone A1 had 121 oude duiven in wedstrijd, 
hiervan klasseerden er zich 8 op denatio-
nale uitslag. Binnen de prijzen per tiental op 

zonaal vlak noteerden we Luc & Hilde Sioen 
met plaatsen  1, 2, 9 + 12 

Zone A2

1. M DE NEVE , Aalter, 24° nat.
2. Goeteyn-Vanrenterghem , Deinze, 66° 
nat.
3. Coussement M & D,Beveren-Leie, 72° 
nat.
Zone A2 plaatste 5 duiven in de top 100. 
Van de 451 ingekorfde oude duiven wisten 
er zich echter slechts 68 te plaatsen op de 
nationale uitslag. 
Enkele kolonies met een 100% score per 
tiental waren Engels J & M 10, E Windels 
11, P Vercamst 21, Seels-Ameel 26, A Ma-
hieu 35, Van Hove R & C 42, met 2/2 was dit  
M Piens op plaatsen  27 + 29.

Zone B1
1. G VAN DE WOUWER , Berlaar, 1° nat.
2. J Vercammen , Vremde, 2° nat.
3. S Lambrechts , Nijlen, 4° nat.
Zone B1 was de grote winnaar, ze behaal-
den op nationaal vlak 43 x top 100 en wisten 
5 duiven te plaatsen in de top 10 nationaal. 
Scoorde aan 100% per tiental met 2/2 :  D 
Deneys 29 , 67  met 1/1 :  Iwens J & T 24.

Zone B2
1. E BERCKMOES , Lille, 3° nat.
2. J Das , Meldert, 5° nat.
3. Van Oeckel B & N , Oud-Turnhout, 6° nat.
Zone B2 sloot de wedstrijd 11 mpm snel-
ler dan de nationale. Men plaatste hier 
47 duiven in de top 100 en 4 in de top 10 
nationaal. Scoorden aan 100% per tiental : 
(2/2) Goovaerts-Verschoren 7 + 59, ofmet 
1/1 voor  F Peeters 10, A Schoolmeesters 
73, …

Zone C

1. PANIS L & Z , Diepenbeek, 7° nat.
2. Thone X & M , As, 64° nat.
3. Conaert J & Z , Dilsen, 89° nat.
Zone C plaatste 5 duiven in de top 100, 
doch de wedstrijd stond hier langer open 
dan de nationale en men had een tekort van 
17 prijzen op de nationale uitslag. 
Scoorden aan 100% met 1/1 per tiental : J 
Cardinaels 7, R Bruninx 12 en D Klingeleers 
28, 

M Philippe

USNE GANO
Oregano

Usnea barbata

Versterkte combinatie

UsneGano :  Tinctuur van het baardmos Usnea barbata en oregano 
met de natuurlijke bestanddelen usninezuur, carvacrol en thymol. 
De betekenis van deze unieke combinatie van ingrediënten is uit de 
literatuur bekend. De met UsneGano verzorgde duiven hebben kort na 
het voeren vast mest en stralend witte neuzen.
Gebruiksaanwijzing  Ter stimulering van de spijsvertering elke dag, 
anders 2 tot 3 maal per week 3 ml/liter drinkwater. 

Baardmos 
en oregano
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De eerste trainingen
Het seizoen 2019 kent reeds haar eerste afspraken voor de stout-
moedigste, de meest geneigde om er op los te gaan. Officieel begint 
het seizoen op 9 maart met de eerste vlucht. Hier voorafgaand, 
de opleervluchten met de maatschappij dewelke mogelijk zijn vanaf 
2 maart. Diegenen die voor deze optie hebben gekozen, zijn reeds 
lange tijd op hun hoede, vooral als de duiven reeds enkele maan-
den gescheiden werden gezet.
We weten dat de duiven niet op scherp gezet kunnen worden zon-
der enige voorzorgen. Het is allemaal een kwestie van logica, 
opvolging, vooruitgang. Opnieuw in de korf betekent een goede 
terugkeer van de vluchten en deze moeten in de beste omstan-
digheden verlopen. Duiven die terug moeten aanvangen met de 
vluchten, hebben nood aan aandacht omdat ze op dat moment het 
meest kwetsbaar zijn. Deze kwetsbaarheid is vooral te wijten aan 
het feit dat ze een groot deel van hun beschermend instinct verloren 
zijn. Enerzijds zijn ze nog wat onstuimig. Hun vleugels zijn nog wat 
stram, bijna spiraalvormig en dat kan ertoe leiden dat ze bepaalde 
obstakels, zoals elektriciteitskabels of bomen, verwaarlozen. Aan 
de andere kant, is ook hun observatiezin, die hun verwittigd voor 
een vijand zoals een roofvogel, verzwakt.
De liefhebber moet rekening houden met al deze elementen voor 
hun eerste trainingen; in kleine groepen en van korte duur. De duif 
heeft geen behoefte om lang buiten te blijven om zijn bescher-
mingsparameters terug te initialiseren.
Vervolgens zijn er de spieren. Tijdens de winterperiode is er meest-
al een gebrek aan oefening en zodoende richt het organisme zich 
meer op de vorming van vet dan van spieren. De trainingen beteke-
nen dan ook een ommekeer van deze tendens maar deze moeten 
dan ook geleidelijk aan gebeuren. Het is onnodig, zelfs volledig ver-
keerd om meteen te beginnen met lange trainingen in de beginpe-
riode. De tijdsduur moet niet gepland zijn. Geef de tijd zodat het 
organisme terug in evenwicht kan komen.
De eerste trainingsvluchten kunnen een zeer bittere smaak hebben 
als ze zich afspelen in slechte omstandigheden. De eerste twee 
weken van februari kenden tal van verschillende weersomstandig-
heden. We hadden sneeuw, vrieskou, regen, aangename tempera-
turen die reeds flirten met 20°C. Vervolgens werd het wat stabieler 
maar nog steeds met redelijk lage temperaturen en dit vooral ‘s 
morgens. Anders gezegd; te vroege trainingsvluchten waren niet 
echt doordacht en zonder gevaar. Toch trotseerden bepaalde lief-
hebbers deze logica door hun duiven te lossen voor 9 uur ‘s mor-

gens, in temperaturen dicht bij het vriespunt.
De duif voelt zich als verdoofd en ademt lucht in die gezond is maar 
te fris voor een organisme dat nog niet echt optimaal is.
We bevinden ons nog steeds in een delicate periode met dagen van 
goed weer maar toch nog mogelijkheid op sneeuw, buien, vrieskou, 
hevige regen, …
Onnodig te zeggen dat we voorzichtig moeten zijn voor zulk een 
scenario indien we het volgend seizoen met veel sereniteit willen af-
leggen. We kennen inderdaad kolonies die klaar zijn om de sleutel 
onder de mat te leggen door het feit dat de verliezen zo groot zijn 
van bij de eerste “uitjes”.
Wat we vaak zien bij de jonge duiven, geldt eveneens bij de oude 
duiven en de jaarlingen als ze in de winter buiten komen.  Dit omdat 
ze enerzijds, bijna gedegradeerd zijn tot het niveau van de jongen 
wat betreft hun visie op het leven maar ook wat betreft hun immuni-
teit. Deze mankementen worden snel weggeveegd, op voorwaarde 
dat de liefhebber hun de mogelijkheid biedt door een evenwich-
tige voeding, een geleidelijke opeenvolging van inspanningen, een 
doordachte coördinatie met de weersomstandigheden.
Bij de “oude garde” was de logica gebaseerd op het feit dat de tem-
peratuur minstens 10°C moest zijn.  
Spijtig genoeg, en bij observatie van de laatste dagen, stel ik vast 
dat er liefhebbers zijn die hun duiven veel te vroeg loslaten terwijl 
de condities in de late voormiddag toch veel beter zijn. Het lengen 
van de dagen laat ons immers toe om onze duiven later los te laten. 
Ik ken liefhebbers die hun duiven vroeg buiten laten om ze daarna 
urenlang op het dak te laten rondhangen.  Op deze manier kan men 
zware flaters begaan. Ideaal is om ze binnen te roepen van het 
moment ze terug keren en ze hun tijd te laten doorbrengen in een 
gunstige omgeving, in de kalmte.
De gezondheid van onze kampioenen is toch erg belangrijk.  Het 
zorgzaam inspecteren van hun neuzen en kelen is essentieel gedu-
rende het ganse seizoen maar vooral in deze delicate periode, bij 
aanvang van het seizoen.
Deze eerste stap is voorzien voor de korte vluchtjes. De grote snel-
heidsvluchten kunnen dan aanvangen vanaf 6 april en de kleine 
halve fond vanaf 4 mei.  Anders gezegd; onstuimigheid staat onge-
twijfeld op het programma van de snelheidsliefhebbers.  De halve 
fond liefhebbers, en de fondliefhebbers nog meer, houden hun dui-
ven liever rustiger.  Het koppelen voor de vluchten staan over het 
algemeen later op het programma.                                  M Philippe

Entrobac bevat probiotische bacteriën en speciale 
prebiotica, die nodig zijn voor een optimale werking 
van de darmflora. Het product is uitstekend geschikt 
voor de darmsanering tijdens of na belastingen, 
stress en behandelingen.
De bacteriënstam is bestand tegen veel antibiotica 
en daarom is Entrobac zeer goed geschikt voor de
darmflora tijdens en na antibiotische behandelingen. 
De positieve darmflora wordt door Entrobac gestimuleerd, 
het immuniteitssysteem wordt versterkt en schadelijke 
kiemen zoals E.Coli, salmonella en clostridieën worden 
verdrongen.  Bovendien produceren de bacteriën stofwis-
selingsproducten die tegen schimmels werken.

Gebruiksaanwijzing  : 5g (1 maatlepel) per 1kg voeder of per 1 l drinkwater
 of na behandelingen: 10 g (2 maatlepels) per 1 kg voeder ter regeneratie van de 
darmflora na behandelingen altijd meerdere dagen na elkaar toedienen.

ENTROBAC
Gezonde darmen 

Antibiotica stabiel

Remt schimmelgroei af
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Une colonie petite en taille mais géante en palmarès … 
la colonie DEVILERS-LECLERCQ de Saint-Remy

We gaan langs bij de Antwerpse top kolonie 
Van Eynde – Goovaerts uit Putte. Al jaren-
lang strijden ze mee met de beste in hun 
regio en ook Nationaal zijn ze gewoonweg 
top. In 2016 besliste ze om een verkoop te 
houden van hun beste vliegduiven tot en 
met 2015. Zou dit een aderlating worden 
voor de komende jaren ? Ja en nee is hierop 
het antwoord, logisch dat je even terug moet 
opbouwen naar een nieuwe vliegploeg en 
dit duurt sowieso langer dan één seizoen. 
Maar dat ze zo snel opnieuw bij de top 
zouden behoren hadden ze niet gedacht. 
Dit wil vooral zeggen dat  deze kolonie 
beschikt over een  ijzersterk kweekhok; het 
“TORNADO KOPPEL” vormt nog steeds 
de rode draad.
Een zeer belangrijk kweekdoffer is de  
BE6320827-07 “Blauwe Marc”. 
Deze komt uit een zoon van de beroemde 
178/94 van J & J Engels x ½ zus Duiver 
Tornado Koppel (kleindochter 231/86 J & 
J Engels). Hij werd in 2013 gekoppeld aan 
de 4 beste kweekduivinnen van de kolonie 
en deze duiven kwamen niet buiten. Dit 
was de beste zet die ze deden want nu zijn 
alle kinderen van “Blauwe Marc” top kwe-
kers geworden en zitten ze wederom voor 
enkele  jaren safe. Het is een kunst om 
zulke duiven op het hok te krijgen, duiven 
die meermaals Nationaal schitteren tegen 
duizenden duiven. 
Wat bracht nu het eerste jaar na de 

verkoop ? 
De jonge duiven van 2016 waren heel goed 
en er zijn toch al snel enkele nieuwe sterren 
in Putte geboren. We stellen ze hier graag 
even kort aan u voor: 

6165002/16 “002” 
4 x TOP 100 Nationaal 

 15  Nat Argenton   2855d 

VAN EYNDE – GOOVAERTS , PUTTE 
DE TORNADO DYNASTIE DAVERT VERDER

 35  Nat  Argenton   22319d 
 53  Nat  Bourges   12325d 
 92  Nat  Chateauroux   26671d

en zo werd ze  
3 Nat As Gr.H.F. jaarse 2017 ( 6 vluchten ) 

11 Nat As GrH.F. jaarse KBDB 2017 
Kleindochter van nieuwe super kweker 

“Blauwe Marc”

6165011/16 “011” 
 8  Prov Vierzon   1787d 
 34  Prov Bourges   3621d 
 47  Nat (z) Argenton   3674d 
 88  Nat Bourges   12325d
5 Nat As Gr.H.F. jaarse 2017 ( 6 vluchten )

14 Nat As Gr.H.F. jaarse KBDB 2017
Kleindochter van nieuwe super kweker 

“Blauwe Marc”

6178328/15 “328” 
Wint 4 x TOP 100 Nationaal 

 47  Nat Argenton   13525d 
 75  Nat Chateauroux   10442d 
 86  Nat Argenton   12449d 
 91  Nat Bourges   10173d

Kleindochter “TORNADO KOPPEL” 
 

6178329/2015 “329” 
 2  Prov Blois   1012d 
 11  Nat Chateauroux   10390d
 12  Nat Argenton   13525d 
 52  Nat Bourges   36307d
 80  Nat Chateauroux   20442d

 Kleindochter “TORNADO KOPPEL”

2019 wordt een ander jaar voor hen 
In de beginperiode hanteerden  Marc & 
Joseph het klassieke weduwschap maar 
in 2016 proefden ze voor het eerst van het 
totale weduwschap. Dit was bij hen zeer 
succesvol, zeker met de  duivinnen. De 
duivers presteerden goed maar waren niet 
zo constant als hun partners. Met ditzelfde 
systeem werd  er eveneens in 2018 gespeeld 

en ook tussen de duivers  waren er een aan-
tal toppers.  Doch ieder jaar verhuist de 2de 
en 3de ronde jonge duiven op het tuinhok 
dat iets verder in de tuin staat.  “ Wanneer 
deze duiven hierop zitten  blinken die als 
een spiegel zonder er iets aan te doen. Dit 
is gewoonweg een goed hok waar wij deze 
jongen heel goed konden opleren zonder te 
forceren. Hier zijn de laatste jaren al veel 
goede duiven uit verder gekomen.” 
Wat moet je doen met zo een goed 
hok? Voor het seizoen 2019, gaan hier 
35 vliegduivinnen op gespeeld worden op 
klassiek weduwschap. De duivers blijven 
thuis en de focus ligt op deze vliegploeg. De 
duivensport evolueert al enkele jaren naar 
specialisatie en dit gaan ze hier in Putte ook 
eens proberen te verwezenlijken. We weten 
tot wat ze in staat zijn dus ik vermoed dat dit 
vuurwerk gaat opleveren. 
Hoe ga je dan het seizoen aanvatten 

met deze dames ? 
Wij hebben 35 duivinnen voorzien voor 24 
duivers. Op 1 maart worden ze gekoppeld 
en wie een partner vindt, mag paren gedu-
rende 3 weken. Nadien gaat alles los en kan 
het seizoen voor hen van start gaan. 
Waarom kiezen ze er dan voor om 10 dui-
vinnen meer te hebben ? Wel dit was vorig 
seizoen ook zo, eerst zaten deze gewoon 
op kapellekes en kregen ze geen duiver. 
Ons idee was eerst dat ze op jaloezie misschien 
toch eens zouden top presteren maar dat was 
niet het geval. Daarom hebben we ze op een 
provinciale vlucht eens uit de groep gehaald 
en voor de inkorving gekoppeld aan een 
duiver en het was bingo ! Dus hebben we 
nadien alle mindere duiven uit de vliegploeg 
gehaald en ervoor gezorgd dat ze allemaal 
vaste partners hadden. Wij merkten echter 
bij ons dat al onze asduiven vaste partners 
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hadden
«Soms zie je dat een duif zonder vaste 
partner piekt.  Dit gebeurt wanneer ze 
iets gezien heeft of extra geprikkeld 
werd. Dat is goed, doch je moet een 
oplossing zoeken om die piekperiode 
aan te houden.»
De focus ligt hier op de Nationale vluchten 
grote Halve Fond, en dit om de 14 dagen.  
Tussendoor zullen de dames een halve 
fond vlucht of Soissons vliegen, afhankelijk 
van weer en wind maar in beweging gaan ze 
sowieso blijven. De duiven die in de begin 
“op reserve zitten” gaan in de beginperiode 
mee op de Provinciale vluchten (grote Hafo)  
en wanneer  alles volgens plan verloopt,  
proberen we de jaloezie toch op te wekken 
en beide dames op 1 vlucht te spelen. 
De duiven trainen 1 x per dag om 16u00, 
voordien krijgen ze snoepzaad en «Allerlei» 
om toch goed te kunnen trainen. Overdag 
huizen ze in een volière voor het hok en 
komen ze pas net voor het donker binnen, 
waar ze op kapellekes slapen. Van begin tot 
eind april worden ze verduisterd om de drift 
en de form te remmen.

Als motivatie ook proberen 
rustig te beginnen… 

Bij de eerste vluchten is hier maar 1 ding 
belangrijk; ze moeten elkaar zeer goed 
opvolgen.  Ze komen dan niet bij hun dui-
ver maar zien hem 10 tot 15 minuutjes half 
bak. De duiven die op reserve zitten mogen 
in het begin wat later bij de duivers als de 
vaste 24 duivinnen opzij zijn gezet. Zo wordt  
ervoor gezorgd dat ze begin mei toch alle-
maal vast gepaard zijn. 
Als de nationaals er dan aankomen, bekij-
ken we hoe de vlucht zal zijn; is het mak-
kelijk dan mogen de beste 24 er direct bij 
en later de andere 10. Is het zwaarder, dan  
laten we ze even herstellen op het rusthok 
en komen ze er iets later bij. 
Ze vliegen zo op weduwschap tot eind juli, 
nadien worden ze gekoppeld en zitten ze 
op vers broeden tegen Bourges II. Ook wor-
den ze vanaf 1 augustus bijgelicht tot einde 
seizoen. 

Beste duiven seizoen 2018
6165024/2016 Blauwe Duiver

   2 Momignies     194d
 6 Ecouen    4372d
 8 Melun      476d
  11 Chevrainvilliers     308d
  24 Chevrainvilliers   1295d
  24 Soissons     888d
  33 Chevrainvilliers   3466d
  35 Nat Argenton   5828d
  40 Nat Argenton  22712d
 128 Nat Argenton  11837d
 143 Nat Châteauroux  18793d
 430 Nat Châteauroux  14955d
Vader 6163601/10 Tornado Crash -  Super 
kweker :  Grootvader van “098/15” Blue 
Moon – Wim De Troy : 2 Nat As Gr.H.F. 
oude KBDB 2017

Gr.V. 6356585/04 Blauw witpen Stamva-
der Tornado Dynastie (Zoon van 
“827/93” Zoon 231/86 J & J Engels x 
“154/00”, dochter Bourges Dirk Van Dijck 
Gr.M. 6341163/05 Blauw Kaasboer Stammoe-
der Tornado Dynastie (Dochter van “690/98” 
Kaasboer Stamvader Gaston  Vandewouwer x 
“992/04” Alois Van Loock)

Moeder 4121822/13 Blue Daisy – Willy 

Den Haese
Gr.V. 2205912/11 Blue Beauty – Erik Lim-
bourg (Zoon van “275/09” Eagle Ace 4 x 1ste x 
“748/09” dochter Favoriet Marseille)
Gr.M. 4022031/09 Daisy : 1 Prov Bourges 
3.025d – 1 Prov Châteauroux 4.475d -  Zus 1 
Nat Argenton 11.009d ( 100% Erik Limbourg )

6167554/2017 Blauw witpen Duivin
   7 Nat  Bourges  38456d
 16 Nat  Chateauroux   4631d
  21 Momignies     734d
  29 Nat(z) Bourges   2836d
 146 Nat    8978d
  55  Chevrainvilliers   2231d
  62  Chevrainvilliers   1767d
 135 Nat(z)Châteauroux   6640d
Vader 6095077/13 Porthos

Gr.V. 6320827/07 Blauwe Marc 
Top kweker (Zoon van “296/03” Zoon 178/94, 
Engels x kleindochter 231/86, Engels)
Gr.M. 6035708/06 Blauwke Vriend Jos Maris  
Super kweekduivin
Moeder van “Lady Gaga”
38 Nat Bourges 37.357d
Moeder van “Miss Vierzon”
 1 S.Nat Vierzon 2.900d
Grootmoeder van “Blauwe 015”
90 Nat Bourges 24.019d

Grootmoeder van “Obelix” 3 x TOP 35 Nat
Grootmoeder van “Asterix” 3 x TOP 60 Nat
Grootmoeder van “Wout” 1 I.Prov Blois 2.035d

Moeder 6163831/10 Blue Marie
Top kweekster en moeder van de 291, met 
1 Prov. Vierzon 1827 p.

Gr.V. 6111718/09 Zoon Kaasboer 
Vandewouwer (Zoon van “690/98” Kaasboer x 
“169/08” Moeder van Laura 1 Nat Bourges )
Gr.M. 6103287/09 Dirk Vervoort Duivin

6167604/2017 “NAFI” 
Blauw witpen Duivin

   1 Chevrainvilliers   3466d
 1  Snelste   5697d
   1 Châteauroux     155d
   4  Nat   4631d
   1 Melun       77d
   4 Soissons     170d
   6 Noyon        662d
   8 Prov  Châteauroux   2394d
 137  Nat  13086d
   8 Chevrainvilliers   1767d
  10 Chevrainvilliers   1156d
  42 Prov Bourges   3201d
  62 Ecouen      4372d
  55   Nat (z) Argenton   6448d
 244 Nat   21902d
 305 Nat  Argenton   8772d
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Vader 6095711/13 Athos
Gr.V. 6320827/07 Blauwe Marc 
Top kweker (Zoon van “296/03” Zoon 178/94, 
Engels x kleindochter 231/86, Engels)
Gr.M. 6163823/10 Blauw Ally-duivin
Super kweekduivin, grootmoeder van “382/15” 
Annemieke, deze won  5 Nat Montlucon 
10.753d + 13 Nat Bourges 19.889d
( Dochter van “539/05” Blauwe Euro Frans x 
“803/07”  Miss Argenton won 4 Nat Argenton 
20.844d – 29 Nat Gueret  12.587d) 

Moeder 6225904/12 Blue Vichy 
 43  Nat Guéret  16788d
 44  Nat (z) Poitiers  2538d 
 109  Nat Châteauroux  6005d

Gr.V. 6163601/2010 Blauwe Tornado Crash 
 Zoon Tornado  Stamkoppel -  Super kweker  
Gr.M. 6341253/2005 Blauw 253 Vichy Duivin 

 19  Nat Vichy  11022d, 
 52  Nat Bourges  12549d
 53  Nat Argenton  4091d

6123241/18 Blauwe Sep Duiver
3 Nat As Gr.H.F. jonge 2018 (4 vluchten) 

9 Nat As Gr H.F. jonge KBDB (3 vluchten)
  48 Melun    1529d
 49 Nat Argenton  16496d
 106 Nat Châteauroux  12855d
 110 Nat Châteauroux  17269d
Vader 6225784/12 Blauwe Thor 
Super kweker (Grootvader van “White 
Tornado” :7 Nat As Snelheid KBDB) 

Gr.V. 6356585/04 Blauw witpen Stamvader 
Tornado Dynastie 
Gr.M. 6377967/07 Blauw Frans ( Dochter van 
“458/00” Dochter Goudklompje Heremans - 
Ceusters x “817/04”)

Moeder 6165264/16 Dochter Amaris 
Gr.V. 6095158/13 Amaris (Top kweker)  
 Vader van  3 Nat Chateauroux 9.540d 
 20 Nat Châteauroux 10.442d 
 Gr.M. 3067106/14 Licht Geschelpt G Vandenabeele 
(Dochter van “830/12” Zoon Neptunus x 
“293/12” Alina)

Voeding en begeleiding
Het ganse jaar door worden hier de Galaxy 
mengelingen van Beyers gevoederd. In het 
vliegseizoen zelf wordt er gewerkt met de 
Light in combinatie met de Sportmengeling, 
dit is afhankelijk van de  temperatuur en 
de wind. De laatste 2 dagen krijgen ze dan 
100% Energy naar de inkorving toe. 
Bij thuiskomst gaat er afwisselend Tollya-
min Forte van Schroeder of Belgasol in het 
drinkwater en Immunol over het voer. De dag 
nadien bekomen de duiven Probac 1000 
of CMK van Brockamp. Door de week zelf 
krijgen ze afwisselend nog extra producten 
van Röhnfried of Schroeder – Tollisan. 
Op gebied van entingen is het vrij simpel; 
paramyxo in januari, een kuur van 10 dagen 
+ enting tegen paratyphus in de maand  
februari en nadien, tijdens de maand maart 
een vijf daagse kuur voor de koppen in com-
binatie met een anti-trichomiddel.
In het seizoen probeert men te werken met 
de gele druppels . Bij de oude en jaarlingen 
is dit een druppel in de bek voor de inkor-
ving en bij de jonge duiven gaat dit over het 
voer bij thuiskomst. 
We zijn zeker dat we dit seizoen eens moe-
ten langskomen in Putte voor één of andere 
overwinning want ze zijn er klaar voor. Dikke 
proficiat alvast met deze mooie resultaten. 

Kim B.

Beste uitslagen 2018
05/05 Ecouen 4.372 oude : 5,6,31,57,58,62,63,76,103,104,116,127,140,158,159, (44/58)

Ecouen 2.544 jaarse : 18,34,37,38,46,63,64,81,90,103,104,110,113,115,137,138, (37/50)
12/05 Chevrainvilliers 598 oude : 4,9,11,12,13,14,16,17,22, . (33/56)
19/05 Vierzon Prov 2.823 oude : 1 (1/1)

Vierzon Prov 1.714 jaarse : 44,63,64,… (10/11)
Chevrainvilliers 3.466 oude : 1,5,17,22,27,28,29,33, 38,56,80,100,118,140,141, (32/40)
Chevrainvilliers 2.231 jaarse : 1,3,12,14,18,25,55,65, 79,91,92,103,118, (25/33)

02/06 Blois Prov 1.581 oude : 7 (1/1)
Chevrainvilliers 1.156 jaarse : 10,11,76,117,… (8/12)
Chevrainvilliers 1.727 oude : 17,19,119,… (9/13)

09/06 Châteauroux Nat 27.081 jaarse : 38,48,73,93,124,148,357,426,… (23/36)
16/06 Argenton Nat 19.859 jaarse : 57,170,190,360,447,802,887,913,923,933,935,… (25/33)

Argenton Nat 11.837 oude : 128,366,966,983,1006 (5/6)
04/07 Momignies 548 jonge : 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17,22,23,24,33,34,36, (46/92)
07/07 Châteauroux Nat (z) 3.737 jaarse : 23,40,55,59,152,162, 201,202,254,291,… (17/28)
21/07 Argenton Nat 8.772 jaarse : 13,305,333,344,418,478, 527,862,… (13/21)
11/08 Bourges Nat (z) 2.836 jaarse : 29,32,47,60,69,150,212, 252,… (10/14)
18/08 Châteauroux Nat 4.631 jaarse : 4,16,105,265,… 7/8

Châteauroux Nat 17.269 jonge : 6,110,203,305,447,585, 733,1127,… (13/22)
Châteauroux Nat 2.855 oude : 15,81,184,… (4/4)

01/09 Argenton Nat 16.496 jonge : 49,61,80,143,293,300,320,410,490,… (26/67)
15/09 Châteauroux Nat 12.855 jonge : 23,32,33,44,74,106,132,135,136,157,166,170,192,219,275
,317,340,463,472,473,490, … (42/54)
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Een nieuw seizoen meldt zich aan
Iedereen weet dat een nieuw sportseizoen alleen kan be-
ginnen met duiven in uitstekende gezondheid.
Het is belangrijk, zelfs primordiaal, om zijn duiven goed te 
observeren en zo de kleinste gebreken te ontdekken. 
Observatie is dus essentieel op elk moment van de dag.
Het mest is een goede barometer van hun gezondheid. Dit moet 
niet enkel vast en rond zijn maar het dient zich ook op dezelfde 
plaats te bevinden na een nacht slapen. Indien deze in tegenstel-
ling, verspreid zijn in de bak, dan wil dit zeggen dat de duif ofwel 
gestoord werd door knaagdieren of andere, of de duif voelt zich 
slecht in zijn vel als gevolg van parasieten of gezondheidsproble-
men. Deze laatste kunnen opgemerkt worden door slecht mest.
Bruin mest wijst op de aanwezigheid van inwendige parasieten. Als 
het mest rood getint is, wat soms het geval is bij duivinnen, dan kan 
dit erop wijzen dat de eierstokken vermoeid zijn.  Groen, slijme-
rig mest zijn het gevolg van spijsverteringsstoornissen. Het mest 
kan ook anders gekleurd zijn zoals geel, wat wijst op leverproble-
men, wit indien de nieren niet optimaal zijn maar dit mag men niet 
verwarren met de vorm van harde witte granen, met de urine die 
gezond mest bedekt.  Mosterdkleur komt dan weer overeen met 
diarree terwijl bloederige uitwerpselen voornamelijk voorkomen in 
geval van coccidiose.
De aanwezigheid van diarree kan verschillende oorzaken hebben. 
Het kan een reactie zijn op ongeschikt voer alsook op darmaan-
doeningen, stress, vermoeidheid, algemene gezondheidspro-
blemen.
In deze periode van het jaar, moeten de uitwerpselen bedekt zijn 
met wat dons van de winter. Deze dons dient hoofdzakelijk om 
de lichaamstemperatuur van de duif te regelen.  De donsrui kan 
pas beginnen indien de duif over al het nodige beschikt om zich te 
beschermen tijdens het vervangen van de winterdons door deze 
van de zomer, die veel minder dik is. Zijn lichaamstemperatuur 
wordt gehandhaafd door een voeding die hem de nodige calorieën 
verschaft die essentieel zijn voor een goed evenwicht. Zonder dit, 
behoudt de duif zijn winterjas. De kwaliteit van de voeding gaat 
echter niet gepaard met de hoeveelheid. “Een duif die in de win-
ter te zwaar is geworden, is een duif waarvan het vet een goede 
donsrui zal tegenwerken.” Het lichaam past zich aan aan de con-
dities en dat is ook het geval in de zomer. Bij terugkomst van een 
moeilijke vlucht, is de duif geneigd om veel dons te verliezen. Deze 
reactie wordt opgewekt door de lichaamshitte en het verlies van 
vet. Je denkt dat de duif klaar is voor een lange reeks van succes 
maar waarschijnlijk zal dit voortvarend zijn. De duif heeft trouwens 
afgezien en het is aan te raden om hem rust te geven om zo zijn 
reserves terug op te bouwen.
Er kunnen ook andere oorzaken zijn die de donsrui tegen houden. 
Een gezond lichaam hangt sterk af van de kwaliteit van het bloed. 
Het is belangrijk om het bloed te ontlasten dat mogelijk verdikt is 
tijdens de winter vanwege de rust en het inactief zijn van de duif. 
Verschillende systemen kunnen een zeer goede reactie op het 
bloed hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld het Carlsbad zout 
of ook het kookwater van aardappelen op voorwaarde dat dit niet 
te fel gezouten is, of het afkooksel van in stukken gesneden uien , 
welke  men dan enkele dagen toedient via het drinkwater.  Hier kan 
men eventueel ook wat kervel aan toevoegen.  Een lauw bad met 
een afkooksel van linde kan eveneens de donsrui bevorderen, op 
voorwaarde dat de duif in goede gezondheid verkeert.
Deze additieven kunnen achtereenvolgens gegeven worden en dit 
maakt het alzo mogelijk om het bloed te zuiveren en men bekomt 
zodoende een overvloedige donsrui. In deze periode is een lauw 
bad belangrijk en dit minimaal één keer per week.  Hier kan men 
eventueel een afkooksel van linde of zout aan toevoegen. Dit ‘’re-
gime’’ gaat best gepaard met een “dieet dag”. Om te drinken, water 
met een halve koffielepel Carlsbad-zout per liter. 

Na deze toevoeging, tijdens het dieet, vervangen we het Carlsbad-
zout door  een afkooksel van witte netels, de witte dove netel. 
Wat betreft het voer, houden we ons aan een seizoensgebonden 
mengeling die bevochtigd wordt met citroensap en gedroogd met 
zwavel.
Ik werd laatst gevraagd over wat ik dacht over de dieet voeding. Zo-
als we reeds zagen in de behandeling ten voordele van de donsrui, 
zorgt de dieet voeding voor een betere doorbloeding en elimineert 
de giftige stoffen. Dit dieet kan ook een invloed hebben op andere 
lichamelijke systemen, op voorwaarde dat het wat langer toege-
diend wordt, 3 of 4 dagen zonder voedsel, enkel en alleen water 
zonder additieven. We zullen merken dat het mest schaars wordt 
maar vooral, dat de consistentie ervan verandert, groen wordt en 
vloeibaarder. Dit effect is te wijten aan een betere werking van de 
galblaas en de lever. Het leegmaken van de darmen kan daarnaast 
ook gepaard gaan met het verwijderen van eventuele wormen. Wat 
betreft de voeding; het toedienen van het voedsel zal geleidelijk 
aan hervat moeten worden. Bij de eerste voederbeurt, dient men 
de duiven enkele granen van een zuiveringsmengeling te geven. 
Vervolgens kan men verder gaan met een klassieke mengeling. 
Dit soort van dieet kan enkel gebruikt worden onder bepaalde om-
standigheden. Best niet toe te passen tijdens de kweekperiode, 
wanneer de duif reeds tekenen van zwakte vertoont en wanneer 
de gezondheid al niet echt optimaal is.
Na zulke test, kunnen we de zwakste duiven er reeds uithalen, dus 
diegenen waarvan het organisme niet echt goed functioneert, met 
een gebrek aan vitaliteit en reserves.
Na het dieet is het aan de liefhebber om het hok grondig te kuisen 
om zo elke vorm van infectie uit te sluiten.

M Philippe
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Maar!!!  
De voorbereiding van het seizoen nadert met grote passen.  Dit 
begon reeds met de winterkweek en op vele plaatsten ligt de 
tweede ronde reeds in de nesten.
De voorbereiding van het seizoen gaat eveneens gepaard met 
de vaccinaties of de behandelingen die aanbevolen zijn om tot 
een optimale conditie te komen en vooral om goede en lang-
durige prestaties te behalen. Denken we aan de prik tegen pa-
ramyxo, paratyphus, Herpes, pokken vaccin, een laatste tricho 
behandeling. 
In geval van gezondheidsproblemen, worden we soms verleid 
om bepaalde producten te gebruiken die niet toegelaten zijn tij-
dens de periode van de wedstrijden, maar die nodig zijn om de 
zieke duiven te genezen. In dit geval is het niet de bedoeling om 
de duiven doping toe te dienen, doch deze producten kunnen 
als zodanig beschouwd worden.
De federatie heeft een reglement uitgegeven waarin de verbo-
den producten worden vermeld maar vooral de te volgen richtlijnen 
in geval van toediening aan de duiven. Het spreekt vanzelf dat 
men deze richtlijnen dient na te leven. Het is echter bijna zeker 
dat, zonder doping controle, het toedienen van deze produc-
ten om medische redenen, geen grote impact zullen hebben 
op de prestaties van de duiven, behalve wanneer de fysische 
toestand van de duif vermindert door het effect van de kwaal.
 De KBDB zegt: ‘’Elke medische behandeling van alle 
duiven of een deel ervan, moet voorafgaand aan de controle, 
meegedeeld worden aan de controleurs en tevens vergezeld 
zijn van een medisch voorschrift van de behandelende dieren-
arts, dat bijgevoegd moet worden aan het steekproefrapport. 
Een medische behandeling met die substanties vernoemd bij 
artikel 2, mogen niet toegediend worden aan duiven die deel-
nemen aan wedstrijden of trainingsvluchten. In geval van een 
positieve uitslag, kan dit niet gerechtvaardigd worden, de lief-
hebber is de enige verantwoordelijke voor de producten 
toegediend aan zijn duiven. Duiven die onderworpen zijn aan 
een medische behandeling, mogen zich niet op de vlieghokken 
bevinden.’’
De duiven in behandeling met verboden middelen mogen niet 
deelnemen aan de wedstrijden, deze moeten zelfs in quaran-
taine geplaatst worden, geïsoleerd worden van de duiven die 
niet in behandeling zijn.
‘’De bevoegde instanties van de KBDB mogen op elk moment, 
eender waar, monsters nemen van het mest en/of de pluimen 
en/of het bloed van de vliegduiven van hun leden, om deze te 
analyseren op de aanwezigheid van verboden middelen. Daar-
toe dienen alle geklasseerde duiven van een wedstrijd, op het 
hok te blijven, ter beschikking van een controle van de KBDB 
of van de organisatie, gedurende minimum 5 werkdagen na af-
loop van de wedstrijd.’’
Wanneer we kijken naar buurland  Frankrijk, daar mogen enkel 
de uitwerpselen gecontroleerd worden. In België, kan men zo-
wel mest als pluimen analyseren maar er is eveneens de moge-
lijkheid om een bloedstaal te nemen. Men moet er eveneens re-
kening mee houden dat de controleurs een staal van het drink-
water mogen nemen, water dat “geïnfecteerd” kan zijn door een 
verboden middel. Deze verschillende stalen, genomen in twee 
exemplaren, worden verzonden ter onderzoek, naar een door 
de KBDB erkend laboratorium.
De substanties worden in verschillende categorieën ver-
deeld.

De corticosteroïden zijn anti-ontstekingsmiddelen.  
Deze worden gebruikt in geval van hevige allergische reacties, 
bij ‘’auto-immuun ziekte’’ of het bestrijden van pijn.  Deze be-
vorderen het stoppen van de rui, dewelke gebruikt werd om de 
jonge duiven zo lang mogelijk te kunnen spelen.
Het vrijmaken van de luchtwegen.  Hiervoor gebruikt men mid-
delen die normaliter een invloed hebben op de luchtwegen en 
hun capaciteit verhoogt en zodoende de prestaties verhogen 
op een illegale manier.
De anabole steroïden zijn derivaten van hormonen, die de 
groei van de cellulaire weefsels stimuleren, en meer bepaald, 
de spieren.
De niet-steroïde ontstekingsremmers worden bij de mens ge-
bruikt tegen pijn waarvan Ibuprofen en aspirine deel uitmaken.
De narcotische pijnstillers zijn ook vrij goed bekend. Een ver-
dovend middel is een pijnstillend middel en tot deze categorie 
behoort ook morfine.
De verdovende middelen maken ook deel uit van deze grote 
familie van pijnstillers maar hier gaat het om een anderen cate-
gorie van verboden middelen.
De zevende categorie zijn de middelen die een invloed heb-
ben op het zenuwstelsel, met inbegrip van cafeïne. De rol als 
doping middel kan uitgaan van het feit dat dit het concentra-
tievermogen stimuleert of zelfs vermoeidheidsverschijnselen 
vermindert.
Tenslotte, noemen we ook de synthetische hormonen en groei-
stimulatoren en zelfs mucolytica.
Er bestaan ook substanties die de integriteit van het staal kun-
nen veranderen door de concentratie van het product te veran-
deren.
We mogen ook niet vergeten dat er bepaalde kruiden zijn die 
verboden substanties bevatten. We moeten voorzichtig zijn met 
kruidenthee die misschien wel onschuldig lijkt maar die grote 
gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan de koningin 
van de weiden, wolfskers of pepers.
Het reglement is enigszins tegenstrijdig. In artikel 1 spreekt 
men over een schorsing van minimum 3 maanden en maxi-
mum 36 maanden met een boete van 2.500€ maximum. In ar-
tikel 11 spreekt men over 36 maanden bij een overtreding en 
van een minimum van 60 maanden of een volledige uitsluiting 
bij herhaling. De veroordelingen schommelen tussen 2.500 en 
250.000€.
In 2018, werden er 160 controles uitgevoerd waarvan 26 op 
de nationale vluchten, wat helemaal niet overeen komt met het 
aantal nationale winnaars. Het hoogste aantal controles wer-
den uitgevoerd in Vlaanderen; 148 en slechts 12 in Wallonië. 
Het betrof hier mest- en drinkwater stalen. Alle controles waren 
negatief.
Voorzichtig
Ik las laatst in de revue Athena van mei-juni 2018, een artikel 
dat op zijn minst alarmerend was. De pesticides en andere pro-
ducten die men hoofdzakelijk gebruikt in de landbouw, hebben 
grote gevolgen op de honing. Dit wordt door vele liefhebbers 
gebruikt voor hun duiven. Zijn we op weg om onze gevleugelde 
vrienden te besmetten, ze zelfs te drogeren met dit “natuurlijke” 
product?  Het artikel beweert dat 57 tot 86% van de honing, 
sporen van neurotoxines bevat. Net zoals neonicotinoïden, zijn 
ze bijna niet afbreekbaar en kunnen zich dus ophopen in plan-
ten en wel zo, dat ze zich concentreren in de bloemen waaruit 
de bijen de honing verzamelen.
Hoe zit het dan met de granen en anderen die onze duiven 
eten? Kunnen deze een concentratie bereiken die de controles 
in strijd brengt met de toegestane limieten indien de betrokken 
producten de verboden middelen bevatten?

M Philippe

Verboden middelen
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Het ene jaar is het andere niet. Dit is 
eveneens het geval betreffende de 
verschillende vluchten en de duivensport in 
het algemeen. We weten bijvoorbeeld dat er 
grote verschillen zijn tussen het noorden en 
het zuiden, dat West- en Oost Vlaanderen 
steeds goed vertegenwoordigd zijn op de 
vluchten, met uitzondering van de Route du 
Rhône-vluchten dewelke hun zwak punt zijn 
bij deelname. 
Aan Waalse kant is het de provincie 
Henegouwen, dewelke  zich presenteert als 
de sterkste provincie aangaande het aantal 
duiven. We merken ook op dat er soms een 
kloof bestaat tussen de vluchten van 2017 
en deze van 2018, terwijl we bij anderen 
dezelfde continuïteit behouden.
Waarom trekt men in een seizoen geen lijn 
voor enkele vluchten om deze verschillende 
parameters te ondersteunen? Deze gang 
van zaken zou plaats vinden tussen de 
eerste vluchten van elke categorie, zijnde 
Bourges I voor de halve-fond, Limoges I voor 
de fond, Pau voor de grote fond en Bourges 
II voor de aanvang van de competitie voor 
de jonge duiven. Daaraan voegen we 
Valence nog toe als eerste vlucht van de 
Route du Rhône. Wat betreft de entiteit, zijn 
er de 2 Waalse; zijnde Henegouwen-Waals 
Brabant (HBW) en LNL; alsook  West en 
Oost Vlaanderen, en vervolgens Antwerpen, 
Vlaams Brabant en Limburg.
Bourges I
In vergelijking met 2017, kende het 
afgelopen seizoen een opflakkering in 
bepaalde provincies en in andere provincies 
verliezen wat betreft het aantal deelnemers. 
Bij deze waar het goed uitdraaide, vonden 
we HBW, die met 53% vooruitgang boekte 
bij de oude duiven en 41% bij de jaarlingen. 
West en Oost Vlaanderen  ging vooruit met 
9 en 16%. Bij LNL, behaalde men een bonus 
van 14% bij de jaarlingen maar een daling 
van 13% bij de oude duiven. Tenslotte dan 
Limburg, met respectievelijk 28 en 29% wat 
betreft het aantal deelnemers in 2017.
Dus, verschenen of verdwenen tal van 
liefhebbers in één jaar tijd. De grootste 
verschillen werden opgemerkt in HBW 
en in Limburg.  Aan Waalse kant, werden 
ongeveer 51 liefhebbers toegevoegd bij de 
oude duiven en 31 bij de jaarlingen. We 
kunnen ons afvragen van waar dit verschil. 
Waarom manifesteerde deze surplus 
aan liefhebbers zich niet in 2017? Het 
omgekeerde was te bemerken in Limburg, 
een scherpe terugval van 108 liefhebbers 
bij de oude duiven en 78 bij de jaarduiven. 
Ook hier weer, kan men zich afvragen wat 
de reden is van deze terugval op de eerste 
vlucht van het seizoen.
Tenslotte, ondanks deze zeer uiteenlopende 
cijfers, zien we meer overeenkomsten  
aangaande het aantal duiven per liefhebber. 
Ondanks het feit dat de Vlaanders in het 
algemeen over het grootste aantal duiven 

beschikken, vinden het beste gemiddelde 
aan Waalse kant. In HBW, zijn dat 10 
oude en 13 jaarduiven per liefhebber. Dit 
gemiddelde gaat van 1 en 11 in LNL, 7 en 
9 in West en Oost Vlaanderen en 8 in de 2 
categorieën in Limburg.
Limoges I
Hoewel het merendeel van de entiteiten 
praktisch status quo blijft tussen 2017 en 
2018, zien we toch een grote vooruitgang in 
HBW van 89 liefhebbers naar 152 in 2018, 
en dus een toename van bijna 71%. In LNL, 
zien we een lichte vooruitgang, van 97 naar 
101, alsook in Limburg, van 193 naar 195 en 
in West en Oost Vlaanderen gaat men van 
332 naar 375 met een toename van 13%, 
maar vooral met 43 bijkomende liefhebbers.
Logischer wijze komt het aantal liefhebbers 
overeen met het aantal duiven. Nochtans 
is het tegenovergestelde te zien in Limburg 
waar het aantal verminderde van 1524 naar 
1413 duiven, dus een daling van 111 duiven 
en toch kwamen er 2 liefhebbers bij. Het 
gemiddelde aantal duiven per liefhebber 
daalde van 8 naar 7.
Pau
Op Pau is het aantal duiven beperkt alsook 
de liefhebbers, en dit elk jaar opnieuw 
op deze vlucht. In het algemeen telt het 
gemiddelde 3 duiven per liefhebber, behalve 
in Limburg, waar we er 4 tellen.
2018 kende echter een progressie wat 
betreft de deelname, enkel in LNL verloor 
men één liefhebber. Ook HBW gaat van 
45 naar 49, Limburg van 73 naar 76, wat 
een zeer evenwichtige situatie is over deze 
2 jaar.  West en Oost Vlaanderen gaat van 
83 naar 149 liefhebbers wat goed is voor 
een toename van 80%.  Het aantal duiven 
volgde deze curve niet want hier bleef de 
toename hangen op 61%.
Bourges II
Wat deze vlucht betreft in 2018; zowel het 
aantal duiven als het aantal liefhebbers is 
sterk afgenomen t.o.v. 2017.
Als we ons enkel richten op de jonge duiven 
want dit is trouwens de eerste nationale 
vlucht van het seizoen in deze categorie.

Elke entiteit verloor pluimen. LNL kende 
een daling van 23%, zijnde 24 liefhebbers 
minder,  West en Oost Vlaanderen  had 
een daling van 26%, 153 liefhebbers 
minder, HBW 28% met een verschil van 
31 liefhebbers en Limburg 31%, 110 
liefhebbers.
Het aantal duiven was opvallend lager met 
een gemiddelde per liefhebber dat ging van 
9 naar 6 in LNL, 12 naar 11 in Limburg, 13 
naar 11 in West en Oost Vlaanderen en van 
15 naar 13 in HBW. Hier verloor HBW 42% 
van de duiven in één jaar en West en Oost 
Vlaanderen  33%.
Deze dalingen zijn waarschijnlijk te 
wijten aan het feit dat deze vlucht een 
week verschoof om zodoende de duiven 
beter te kunnen voorbereiden door de 
weersomstandigheden; de hitte die 
geen optimale voorbereiding toeliet. Wel 
opvallend de sterke deelname van de 
provincie Antwerpen, waar men zich meer 
en meer specialiseert op de Grote Halve 
Fondvluchten met nationale uitslag.
Valence :  Deze vlucht deed het goed in 
verschillende entiteiten want het aantal 
liefhebbers en duiven nam toe terwijl ze 
hetzelfde gemiddelde aantal duiven per 
liefhebber behielden: 5 in West en Oost 
Vlaanderen , 6 voor LNL, 7 in HBW en 
Limburg. De toename was het hoogst in 
HBW, zijnde 48%. In de andere regio’s 
was deze toename van het aantal 
liefhebbers sterk gelimiteerd, 8% in LNL, 
6% voor Limburg en 3% voor West en Oost 
Vlaanderen HBW kreeg het krediet van 31 
extra liefhebbers en 116 duiven meer,  LNL 
11 liefhebbers en 176 duiven, Limburg 10 
liefhebbers en 80 duiven.

M Philippe

Wat is de evolutie van de leden en het aantal deelnemers?

AVITESTIN
Gezonde darmen

drinkwaterkwaliteit

verbetering van de stofwisseling

Avitestin is een mix uit boterzuur en korte en middellange keten vetzuren. 
Het product verlaagt de pH-waarde in het water en vermindert zo het risico op 
infecties.  De hoogwaardige vetzuren met middellange keten werken tot ver 
in de dunne darm en ondersteunen de darmgezondheid, door de groei van 
lichaamseigen probiotica te stimuleren. 
Het verkregen boterzuur is actief in de darm, versterkt de groei van de 
darmvlokken en leidt zo tot een hogere immuniteitafweer.
Verder houden de zuren het drinkwater langer zuiver en verhogen de 
stofwisseling van de duiven.  Gebruiksaanwijzing : 5 ml/1 liter drinkwater
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Voor wie dacht dat het zou verbeteren, laat ons niet lachen …. 
Ik had me persoonlijk voorgenomen om deze soap niet meer te 
volgen, doch ik ben het aan onze lezers verplicht……
Wederom een groot deel van de vergadering waar de pers niet 
aanwezig mocht zijn….. “vergaderingen achter gesloten 
deuren” ... aangaande het zogenaamde welzijn der duivensport, 
waar de liefhebber geen weet mag hebben over wat er gezegd 
wordt ……” Dus laat de pers maar gedurende een totaliteit van 
02u00 in de gangen wachten. Benieuwd hoe deze heren zouden 
reageren als zij een tweetal uur aan de zijlijn werden geplaatst. Of 
het vertegenwoordigers zijn van de gewone duivenliefhebber, ook 
daar kan men zich veel vragen over stellen. 
Men heeft wantrouwen t.o.v. de Nationale voorzitter van het 
Sportcomité, Dhr. De Bosschere ….
Een echte persconferentie organiseren om zijn leden informatie 
te verstrekken; men heeft er nog niet veel van terecht gebracht. 
Wanneer komt er eens een dag dat men open kaart gaat spelen. 
Nu is het vooral gissen, kijken, horen wat er in de wandelgangen 
gebeurt. We hoorden wel dat Dhr. De Bosschere een te hoge 
rekening zou hebben binnen gebracht... doch heeft hij daar een 
“budget” voor gekregen ? Zijn er duidelijke richtlijnen aangaande 
wat men mag spenderen om lossingsplaatsen te bezoeken etc.….. 
Zou men niet beter in plaats van te vergaderen met aanwezigheid 
van de pers (die geen vragen mag stellen - maar enkel aanwezig 
moet zijn), naderhand een deftige persconferentie organiseren. 
Nu waarschijnlijk zou men met vraag - antwoord meermaals “no 
comment” te horen krijgen.
Is het nu de tendens van de tijd, ik weet het niet, ben er wellicht te 
simpel van geest voor.  Ieder jaar zien we het aantal liefhebbers naar 
beneden gaan en toch worden er “postjes” bij gecreëerd. Zo kwam 
er ondertussen een tweede functie bij voor het “juridische”, werd de 
AWC gecreëerd, die naar de toekomst wordt uitgebreid naar AWC 
plus het Brusselse.  Heeft de KBDB, die met een grote verliespost 
zit, in plaats van af te bouwen, toch nog een 13° personeelslid 
aangenomen. “We zoeken een bekwaam iemand, iemand die goed 
is en momenteel hebben we die niet”, dat is wat ik als reply kreeg 
uit de mond van een verantwoordelijke.
Het is zowat gelijklopend met onze politieke wereld; is er één 
land met meer ministers en functionarissen dan België ?
Of er wat gaat veranderen voor de gewone man, de gewone 
liefhebber …. Ik denk het niet. Wat we wel kunnen opmerken is 
dat men op zoek is naar geld. Wellicht de kostprijs, de diverse 
bijdragen, de surplusjes die men gaat aanrekenen. 
De laatste jaren werd de ring, vanaf 150 stuks verhoogd van 1 naar 
3,00 € per stuk. 
Als je een bonnetje koopt op een kampioenendag ben je wederom 
verplicht deze duif te laten overschrijven op jouw naam  (2,00€). 
Er moet immers geld binnenkomen bij de KBDB. Enige tijd terug 
zocht men  aldus nog naar een 13° bediende; dat is zowat 1 
personeelslid op 1.000 spelende leden.  Als je dan wat aan één van 
deze bedienden vraagt, dan zal die jou wel zeggen wat je plichten 
zijn en wat je dient te doen.

Nu, het blijft en zal steeds een log fabriek blijven.  De aandeelhouders 
dragen bij en of er ooit verandering in komt ???  De dag dat het 
schip zinkende is, zullen ze wel springen! 
Zolang het geheel gedragen wordt door “eigen belangen”, zal er 
weinig verandering komen. Het is en blijft een handeltje dat nog 
steeds rendeert en waar er velen zijn die deel willen uitmaken van 
de “koekengroep”.  Ze proberen de “koek” dan ook groot te houden. 

Waar knelt het ? 
Hoe kan men met elkaar communiceren als ieder spreekt vanuit 
eigen hoek, de ene kent de andere niet. Het is dan ook een volledige 
nieuwe groep waar men vooreerst nood heeft aan onderlinge 
communicatie. Samen eens werken aan een goede teambuilding 
zou hier niet misstaan. Niet samen gaan tafelen, maar wel samen 
eens in de keuken staan, samen een wandeling maken, de groepen 
onderling eens door elkaar smijten zodat ieder iedereen kent. 
Aan de werkelijk noodzakelijke aspecten werken, zoals hoe de 
sport gezond te houden.
Kijken naar de vraag van de melker. 
Het proberen goedkoper te maken.  Hoe ? Door te centraliseren, 
door te bezuinigen op uitgaven, het reduceren van onnodige 
uitgaven …..
Te werken aan de reeds 20-jarige problematiek van de “Ziekte van 
Newcastle” ….. 
Zorgen voor goed vervoer, rond de tafel gaan zitten met mensen 
die dagdagelijks werken, betrokken zijn met de sport, ervaring 
hebben naar inkorving, daadwerkelijk hun handen gebruikt hebben 
en weten waarover het gaat ! 
Doch het zal de eerste jaren waarschijnlijk hetzelfde blijven, veel 
blablabla en weinig “doen”.   Laat ons zoals er ooit één nuchtere zei, 
“gewoon met de duiven spelen”…. Doch die was waarschijnlijk, net 
zoals ik, veel te simpel om het spel mee te spelen. 

Wat is er nu daadwerkelijk gebeurd?
De Nationale voorzitter van de Sportcommissie; Dhr. Boudewijn De 
Bosschere werd uit zijn functie ontheven met een stemming van 
12/8. Hij mag wel nog deel uitmaken van de diverse comités maar 
niet meer als voorzitter van het Sportcomité. 
Op 08 maart komen de heren terug samen en ondertussen kan 
men zijn kandidatuur indienen als voorzitter voor het nationaal  
Sportcomité. Waarnemend voorzitter tot op dat moment wordt Dhr. 
Denis Sapin.
De nationale sportkalender kreeg enkele aanpassingen (verandering 
van vluchten en verschuivingen naar data) - deze publiceren we in 
bijgaande.
Verder werden de diverse criteria voor de nationale 
kampioenschappen KBDB 2019 goedgekeurd.  Deze kan u 
terugvinden in één der eerstvolgende bondsbladen of op de diverse 
websites.  

Veel speelgenot …. 
Hilaire.

Verslag van de 1° statutaire nationale 
algemene vergadering KBDB 2019, 



31

Enkele beschouwingen i.v.m. de 
specialisatie van de duivensport.
In deze huidige wereld, waar alles veel sneller gaat, waar men op 
zoek is naar het meest winstgevende en waar iedereen zijn plaats 
moet vinden, moest ook de duivensport van de 21e eeuw "opnieuw 
uitgevonden worden".  De all-round kolonies van de jaren 80-90 
moesten plaats maken voor kolonies die erg gespecialiseerd 
werden; de professionals in hun eigen vakgebied. Voor de jonge 
liefhebber, jong in de zin van beginneling, is het ongetwijfeld zeer 
moeilijk om keuzes te maken en de goede beslissing te nemen.  
Het doel van dit artikel is om u te helpen de juiste keuze te maken.
Het eerste punt dat men moet aanhalen wanneer men begint als 
duivenliefhebber is zonder twijfel de grootte van de kolonie die 
men bereid is te begeleiden.  Toen LCB zijn conferentiecyclus voor 
beginnelingen organiseerde, nam één van de meest bekende spre-
kers het woord; Filip Herbots.  Deze laatste haalde dit probleem 
aan en legde uit dat voor hem, indien men er alleen voor staat om 
zijn kolonie te runnen, een ploeg van 12 weduwnaars, 30 jonge 
duiven en 5 kweekkoppels ideaal zijn. Dit wil zeggen dat er een 
kleine veertig duiven in de winter periode te verzorgen zijn en een 
zeventigtal in volle seizoen en dit volstaat om zich het ganse jaar 
door te amuseren en te spelen. Of het nu gaat om de onderhouds-
kosten of om de gevraagde beschikbaarheid, een groep van deze 
omvang is gemakkelijker om goed te begeleiden. 40 duiven aan 30 
gram per dag wil zeggen dat men in de wintermaanden slechts 1 ½ 
zak duivenvoer per maand nodig heeft. 
Het tweede belangrijke punt is wat men wil bereiken. Om tot een 
goede beslissing te komen, vat je best in enkele lijnen samen wat 
je mogelijkheden zijn .
Het eerste mogelijke spel is het spel met enkel jonge duiven. Dit 
spel laat de liefhebber toe om zijn deelname aan de vluchten te limi-
teren tot 4 maanden; van eind mei tot eind september, zodoende 
kan er nog voldoende tijd doorgebracht worden met de familie. Het 
spel met uitsluitend jonge duiven kan op verschillende manieren 
beoefend worden: weduwschap met jonge doffers of jonge dui-
vinnen, met de schuifdeur, nestspel, verduisteren of niet. 
Deze verschillende mogelijkheden moeten geanalyseerd worden 
door de liefhebber zelf om zodoende zijn keuze te maken en na-
tuurlijk ook rekening houdend met de beschikbare tijd alsook de 
installatie die aan bepaalde criteria dient te beantwoorden.  
De liefhebber die er voor kiest om enkel met de jonge duiven te 
spelen zal ook moeten kiezen aan welke vluchten hij zal deelne-
men; de snelheid, de kleine halve fond of de nationale vluchten. 
Van deze keuze van afstand hangt natuurlijk ook de keuze af van de 
toegepaste methode want zo is het verduisteren bijvoorbeeld zeer 
belangrijk voor die liefhebbers die willen meedoen op de nationaals. 
Onder de nadelen van dit spel, is er vooral het feit dat men elk jaar 
opnieuw van +- 0 moet beginnen en in het geval van een slechte 
trainingsvlucht van deze jongen, kan dit het hele jaar ondermijnen. 
We merken ook op dat statistisch gezien, het aantal liefhebbers die 
zich op dit veld toespitsen, niet erg talrijk zijn.

Het tweede spel dat ik zou willen aanhalen is de snelheid; van 
100 tot 250 kilometer. Dit is ongetwijfeld het spel dat het beste past 
bij diegenen die onmiddellijk resultaat willen zien. In feite tonen de 
goede snelheidsduiven zich reeds op zeer jonge leeftijd en kan 
men, zonder aarzelen, die kwekers die niet voldoen reeds snel (na 
2 jaar) elimineren. Eén van de voordelen van dit spel is dat de ver-
liezen bij de oude duiven en de jaarlingen vaak miniem zijn. Deze 
snelheidsduivels kunnen ook veel vaker gespeeld worden tijdens 
het seizoen, het is bijgevolg niet utopisch om een weduwnaar een 
15-tal keer op de snelheid te spelen. 
Een ander nadeel van het snelheidsspel is de ligging van het hok 
in  het samenspel . In feite is de geografische ligging een belangrijk 
aspect op alle afstanden, doch nog meer het geval bij wedstrijden 
op kortere afstanden. 

De derde mogelijkheid is de halve fond. Dit zijn de vluchten waar 
de concurrentie het zwaarst is. Enerzijds omdat de professionals 
zich hoofdzakelijk op deze vluchten toespitsen en dit vooral door 
het groot aantal nationale vluchten. Alsmaar meer vluchten van  
300 tot 600 kilometer waar de rayons toch anders zijn dan wanneer 
men deelneemt aan nationale, interprovinciale of provinciale vlucht. 
De duiven die aan deze vluchten deelnemen kunnen ongeveer een 
10-tal keer per jaar ingekorfd worden. Hier kunnen de verliezen al 
iets groter zijn dan op de snelheid maar blijven toch aannemelijk.  
De groei en de volwassenheid van halve fondduiven gaat meestal 
vrij snel maar men moet toch wat meer geduld hebben met een 
halve fondduif. Uiteindelijk is een goede jonge duif niet noodzakelijk 
een goede oude halve fondduif. Ook het omgekeerde is mogelijk en 
daarom moet men een duif de kans geven die voor het eerst naar 
een nationale halve fondvlucht gaat. Naargelang de installatie, kan 
de liefhebber ervoor kiezen om met de ganse ploeg naar éénzelfde 
vlucht te gaan of zijn ploeg al dan niet in twee te splitsen.

De vierde mogelijkheid, de laatste wat betreft het aantal kilometers, 
is de fond en de grote fond. Hoewel sommigen zullen beweren, 
en waarschijnlijk terecht, dat dit twee specifieke categorieën zijn 
en afzonderlijk geanalyseerd kunnen worden. De beginnelingen die 
voor dit spel kiezen moeten zich zeer bewust zijn van het woord 
GEDULD op hun hok. Ten eerste zijn fondduiven duiven waarbij 
de volwassenheid in het algemeen relatief laat komt. Het lijdt geen 
twijfel dat een kleine kolonie de kaars aan beide uiteinden wil ver-
branden in de hoop om zich met een fondduif vroeg te klasseren op 
Bourges voor jonge duiven, aan de kop op Narbonne jaarlingen en 
5 jaar na mekaar op Barcelona. Uitzonderingen bestaan maar ze 
zijn even zeldzaam als witte merels. De fondliefhebber moet dus 
geduld hebben met zijn vliegduiven, die het meest belangrijke deel 
van zijn carrière uitmaakt, tot ze 2 of zelfs 3 jaar oud zijn alsook met 
zijn kwekers want hun capaciteiten zullen pas bekend zijn op het 
moment dat de vliegers hun kwaliteiten tonen en dit is, zoals reeds 
vermeld, vrij laat. De fond geeft heel veel plezier op het moment dat 
men op de duiven moet “letten” want wie  krijgt nu geen tranen in de 
ogen als hij zijn eerste duif in de lucht ziet hangen bij zijn terugkeer 
van Barcelona maar daarnaast ook veel "tegenslagen" want hier 
zijn de verliezen veel consequenter.  Voor de liefhebber die slechts 
over een kleine kolonie beschikt, deze kan aan een maximaal aan-
tal vluchten deelnemen met weinig duiven of een minimum aantal 
vluchten met zijn hele ploeg, een keuze die men zelf moet maken.

De laatste keuze die men moet maken is het systeem dat men wil 
hanteren : weduwschap, totaal weduwschap, weduwschap met 
duivinnen, nestspel. Dit kan een moeilijke keuze zijn maar moet 
vooral gericht zijn in functie van de beschikbaarheid en de ins-
tallatie. Indien je het artikel van Vandewouver aandachtig las, wat 
reeds verscheen in dit magazine, dan merkte je op dat voor hem het 
spel met de duivinnen het meest simpele is maar dat zijn installatie 
daarvoor voorzien is. Het totale weduwschap is een spel waarbij 
men kan vermijden dat er onnodig gevoederd moet worden of met 
andere woorden, een kolonie met 12 koppels kan met 24 duiven 
spelen zonder dat er een partner thuis blijft. Het nestspel daaren-
tegen is veel subtieler; het vraagt veel meer wat betreft observatie 
en een optimale deelname is gelimiteerd (deze is namelijk afhanke-
lijk van de ideale positie voor elke duif afzonderlijk). Het klassieke 
weduwschap is het spel het meest geschikt voor de klassieke ins-
tallaties.
Tot hier een korte beschrijving van de verschillende mogelijkheden 
indien u zich wil specialiseren. Natuurlijk is er steeds een belangrijk 
element dat u zich moet voorhouden; de keuze van uw origines. 
Men vraagt ook nooit aan de gebroeders  Borlée om een marathon 
of een 100m te lopen en dat is net hetzelfde voor onze duiven, aan 
iedereen zijn specialiteit en zijn keuze.
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