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VAN VUGT-DONCKERS

C

1e OPVOLGER GOUDEN DUIF BELGIË

Cindy Van Vugt en Dirk Donckers namen in 2016 een nieuwe start in Lille. Vooral Dirk,
die tot 2018 furore maakte onder de naam Stickers-Donckers, had zijn strepen in de
duivensport al lang verdiend. Om dat te bewijzen hoef ik geen waslijst aan gewonnen
kampioenschappen op te sommen. Stickers-Donckers werd aanzien als één van de
sterkste en meest gelauwerde snelheidshokken in België.
Dirk beschouwt het winnen van de Gouden
Duif in 2013 als het absolute hoogtepunt in
hun carrière. Natuurlijk komt een eerste plaats
in het nationaal kampioenschap snelheid en
het behalen van de titel van nationale asduif
ergens in die buurt. Maar, voegt hij er spontaan aan toe, qua sfeer, ambiance, internationale belangstelling en uitstraling is de viering
van de Gouden Duif een unieke belevenis
voor alle aanwezigen, maar vooral voor iedereen die op het podium wordt geroepen.
Cindy Van Vugt speelde tot 2015 onder haar
eigen naam vanuit de ouderlijke woning in
Lichtaart. Cindy en Dirk waren al een aantal
jaren goede maatjes en wilden in 2016 samen
een nieuw hoofdstuk schrijven in hun leven.
Dat duiven daarin een belangrijke plaats zouden innemen, lag voor de hand. Succes leek
zelfs bij voorbaat gegarandeerd. Vanaf dat
jaar werd telkens een ronde jonge duiven uit
de kwekers van Stickers-Donckers gespeeld
vanop het nieuwe hok. Dirk pendelde dagelijks meerdere keren tussen beide locaties,
maar hij liet Cindy haar ding doen. Dirk keek
toe vanop afstand en zag dat het goed was.
Af en toe kon hij het niet laten om toch even
bij te sturen. Voor Dirk lag tot 2018 het accent
op de kolonie die hij samen met Gust Stickers
runde. Gust is ondertussen een tachtiger en
de laatste jaren speelde de gezondheid hem
toch wat parten. Gelukkig had hij Dirk die zich
dubbel plooide. Waar problemen zijn, dient
men naar oplossingen te zoeken. Na overleg
werd beslist dat 2018 het laatste speeljaar
zou worden. Er werd nog een volledige ronde

van alle aanwezige duiven gekweekt en begin
2019 werden deze jonge duiven overgebracht
naar hun nieuwe thuisbasis. Alle duiven van
Stickers-Donckers kwamen onder de veilinghamer en van dan af kreeg de nieuwe kolonie
de volle aandacht.

Stefaan Schietse,
wichelroedeloper uit Gavere
Dirk had al ondervonden dat er de voorgaande jaren op de nieuwe locatie merkelijk meer
jonge duiven verloren gingen; zelfs veel te
veel naar zijn zin. Er was ook een hok bij waar
de oude duiven die er zaten, amper durfden
neerstrijken. Ze bleven vaak op 1-2 meter
boven het hok fladderen om er dan toch
nog meerdere toertjes bij te maken. Dat hok
maakte voordien deel uit van de accommodatie bij Stickers-Donckers en daar werden
er op datzelfde hok tientallen eerste prijzen
behaald. Wat zich nu voordeed, had zeker
niks met het hok te maken. Dirk praatte erover met iedereen die hij goed kende. Hans
Eijerkamp vertelde hem dat zij hetzelfde probleem hadden gekend. Die gaf Dirk het telefoonnummer van een Noord-Nederlandse
pendelaar. Dirk contacteerde deze en moest
met zijn gsm langs de hokken wandelen en
de pendelaar uit Nederland gaf aan waar de
negatieve aardstralen de kop opstaken en
een aantal meters verder weer ophielden.
Dirk kon zijn oren niet geloven. Het was precies op de plaats waar de duiven niet durfden
neerstrijken.
Lees verder blz. 8-9-10

Cindy Van Vugt en Dirk Donckers als nieuwe tandem in de voetsporen van Stickers-Donckers.

Coronacrisis

Geachte abonnee,
In verband met de huidige situatie m.b.t.
het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten om (voorlopig) de eerste drie
weken geen krant meer te maken. Wel zal
gedurende die periode iedere week een beperkte digitale krant worden gemaakt en op
onze site www.deduif.be worden geplaatst.

Een gedeelte van de reportages en bijdragen zullen wij, zodra de normale
krant weer verschijnt, alsnog in de krant
opnemen.
Mocht het na drie weken nog niet mogelijk
zijn een papieren krant te versturen dan
zullen wij dit op onze website mededelen.
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze
moeilijke beslissing en wensen u heel veel
sterkte de komende tijd.
Jan & Rik Hermans

DIRK & KURT WEEMAELS
1e ALGEMEEN PROV. KAMPIOEN VLAAMS-BRABANT

H

Huizingen – Huizingen is een plaats in Vlaams-Brabant en deelgemeente van Beersel.
Ze tellen er een kleine drieduizend inwoners en de Vlaamse charmezanger Paul Severs
had er zijn wieg staan. Verder is het gelegen tussen het Provinciaal Domein en het Hallerbos met de boshyacinten.
Het aantal duivenmelkers is er bijna op één
hand te tellen, ze moeten het stellen met
amper 7 à 8 duivenmelkers. Men heeft er nog
een duivenlokaal in Beersel en vroeger was
Flip Matton er de bekende lokaaluitbater met
ook nog een verkoopzaal.
We trokken naar de tandem Dirk (41) en Kurt
Weemaels (38) uit Huizingen en dit duo mag
zonder twijfel tot een van de provinciale uitblinkers gerekend worden. In de laatste tien
jaar werden ze vijf keer algemeen provinciaal kampioen van Vlaams-Brabant. Ook in
2019 was de grootste eer voor het duo uit
Huizingen.

Jong talent
Vader Jean was duivenmelker en zetelde in
het bestuur van duivenbond Huizingen. Hij
was een vitesser uit de middelmaat en speelde in de jaren 1980-1995 vooral snelheid met
tussendoor eens Dourdan. Hij was een duivenmelker met de olympische gedachte dat
deelnemen belangrijker was dan winnen.
In 1995 namen Dirk (16) en Kurt (14) het roer
van de kolonie over. Vader bleef hand- en
spandiensten verlenen aan zijn zonen en
hij moest ze met de wagen naar het lokaal

voeren om in te korven. In het begin werd er
Quiévrain en Noyon gespeeld maar in 1999
raakten ze bevriend met Pierre Viaenen, Buizingen en gingen er naar de duiven kijken
die van de verdere vluchten thuiskwamen.
Hij zorgde voor de aanzet om verder te gaan
spelen. Op Bourges van 1999 lukten ze 4 op
5 en speelden hun 1e, 2e, en 3e duif per 100tal nationaal. De eerste Bourgesduif is daarna
stamvader geworden van de kolonie.
De
tandem
Viaenen-Morent,
Buizingen verkocht in 2002 totaal. Daar werden 8 duiven gekocht en zij vormden
met de duiven van Raymond Mathieu,
Deerlijk een solide basis van de kolonie.
De laatste jaren werden er duiven aangeschaft van Geert De Schepper, Gooik,
origine De Smeyter-Restiaen, Melden. Bij
Lievin Buelens, Scherpenheuvel werden
er zeven jonge duiven gehaald waarvan
er vier op het kweekhok terecht kwamen.
Bij de Barcelonavedetten Stijn en Jeroen
Rans zijn ze ook eieren gaan halen.

Totaal weduwschap
Dirk en Kurt Weemaels kwamen aan de start
van het seizoen 2019 met een ploeg van 50

Dirk en Kurt Weemaels werden na een goed seizoen 1e Algemeen Provinciaal Kampioen
Vlaams-Brabant.
duivinnen en 36 doffers die op het totaal
weduwschap gespeeld werden, 150 jonge
duiven en 26 koppels kwekers. Een 20-tal
koppels van de vliegers werd gekoppeld en

trok een ronde jongen groot. De 46 andere
doffers en duivinnen blijven in de volière van
november tot eind februari.
Lees verder blz. 6-7
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Roger Ghijs & Zoon
Provinciale Asduif snelheid oude
Kruibeke – Met een Gouden en Bronzen Ring
van het Waasland op de snelheidsvluchten uit
Noyon voor oude duiven belichtte Roger (85j)
nogmaals zijn superieur spel in het Waasland.
Dit resulteerde eveneens in de 1ste provinciale asduif snelheid (4100345/17).
Na dood van vader werd Roger zelfstandig
duivenmelker in 1957. Bij de bouw van zijn
eigen woning op de huidige locatie in 1962,
was de bouw van zijn zolderhok een topprioriteit. Er werd indertijd goed maar niet uitzonderlijk gespeeld. Het uitwisselen van duiven
met Luc Van Nuffel (Lier) in de jaren tachtig,
bleek een duidelijke kwaliteitsinjectie. Het
bleek een succes voor beide partijen.
Als lasser bij Exxon Mobile kon Roger reeds
in 1989 op prepensioen. Door de extra aandacht voor de duiven werden nog betere
prestaties neergezet.

B15-4193249
4 keer Asduif Quiévrain (93 km)
4 keer superstar Quiévrain
Vader : DV0472-200-13 (Hubert Pfoh)
Moeder : 4059933/11 (Van Nuffel, Lier)

Wereldkampioen lange afstand
Deze successen trokken de aandacht van
de wereldkampioen lange afstand 2016: Hubert Pfoh (Sinsheim, Duitsland). Sinds 1998
kwam hij bijna jaarlijks duiven kopen. Het betrof jongen uit de vliegduivinnen gekoppeld
aan de kwekers. Hubert lukte wonderwel met
de duiven van Roger. Zo ontpopte de B134120167 zich tot een uitzonderlijke kweekduivin in Duitsland. In 2014 werd Hubert 2e in
de Gouden Duif-competitie in de reeks fond
Duitsland en dit achter een tegenstander die
later uitgesloten zou worden. Er werd o.a. een
nationale overwinning behaald uit Le Mans in
2014. Op one-loft races zoals SAMDPR (South-African Million Dollar Pigeon Race) worden
topuitslagen behaald. Deze duiven presteren
voornamelijk op afstanden tussen 400 tot 600
km. Tevens werden er meerdere overwinningen behaald met afstammelingen van de Duitse stambeer : DV04762-09-273.
Uit erkentelijkheid werd van deze stamdoffer
een jonge doffer afgeleverd bij Roger. Deze
duif (DV0472-200-13) is momenteel de huidige stamvader van het Kruibeekse hok. In het
vlieghok zitten meerdere afstammelingen van
deze supervererver zoals de provinciale asduif. Dankzij de spieren en uithouding van de
Pfoh-duiven, gekoppeld aan de intelligentie
en de intrinsieke snelheid van de Ghijs-duiven
werd de ideale combinatie gevonden. Deze
duiven gaan momenteel internationaal. Er
wordt sterk gepresteerd in 6 landen: België,

B16-4037102
Gouden Ring van het Waasland 2019,
Zilveren Ring 2017 en 2018 en Asduif
Noyon
Uitslagen 2019 op Noyon (199 km) :
21/04 : 1/1207 d.
29/04 : 4/162 d.
26/05 : 2/553 d.
09/06 : 5/436 d.
07/07 : 1/140 d.
21/07 : 6/373 d.
28/07 : 3/108 d.
04/08 : 6/245 d.
Vader : 6294434/2006
(Van Nuffel Luc, Lier)
Moeder : 15/13 uit 6045878/2004
(Van Looy-Somers, Vorselaar)
Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland en
Oostenrijk. Ook een duivin van Van Looy-Somers (Vorselaar) bleek een schot in de roos.

Motivatie
Momenteel is Roger echter gekluisterd aan de
zuurstoffles ten gevolge van asbestose. Gelukkig kan hij terugvallen op een enthousiast
en gemotiveerd team: vrouwlief Josephien,
zoon Michaël en ook kleinzoon Giovanni lijkt
gewonnen voor de sport.
In de selectie wordt vooral gerekend op het
behalen van eerste prijzen. Eens bewezen dat
ze kop kunnen vliegen, is het aan de melker om
die prestatie te herhalen. Roger vindt het heel
belangrijk om je duiven als vrienden te behandelen. Met behulp van pinda’s wordt dan ook
een goede band opgebouwd. Het karakter van
de duif moet je leren lezen om zo de motivatie te ontdekken en optimaal uit te spelen. Er
wordt geen geloof gehecht aan de ogentheorie
of vleugeltheorie. Er wordt niet echt een stam
duiven gekweekt maar de toevlucht wordt
(zoals bij zovelen) genomen tot kruisingen.
Er worden geen naamduiven gekocht. Samenkweken met betrouwbare liefhebbers
heeft hem al meermaals succes, wederzijds respect en plezier opgeleverd. Tevens
kunnen op deze manier de beurzen gesloten blijven. Recent was dit het geval dankzij samenkweek met Rudolph Adriaenssens
(Sint-Niklaas). Ook uit een koppeling tussen
de Gouden Ring van Jan Verelst (Kruibeke)
en een dochter uit de stambeer 200/13 werd
een superduivin gekweekt. Op 2 jaar miste ze
slechts 1 maal van de 29 vluchten.

den op het klassieke weduwschap gespeeld
en brengen slechts 1 jong groot. De vliegduivinnen worden gekoppeld aan de kwekers na
het kweekseizoen. Na de tweede ronde van
de kwekers, worden de vliegduivinnen uit de
volière gehaald en mogen zo’n 10-tal dagen
broeden voor de start van het sportseizoen.
Tijdens de vlucht komen de wedstrijdduiven
als rakketen door de open ramen binnen gestormd. Dan dienen deze atleten vliegensvlug
voor de antenne gehouden te worden om zo
het verlies aan kostbare seconden tot een
minimum ter herleiden.
De jongen zitten in een apart tuinhok. Ze worden verduisterd en op de schuifdeur gespeeld
door Josephien.

Asduiven en superstars
De verzorging is eenvoudig. Er wordt standaard sportmengeling en dieet gegeven. Bij
thuiskomst worden elektrolyten gegeven om de
recuperatie te versnellen. Andere supplementen worden gelaten voor wat ze zijn. Dat deze
eenvoudige maar gepassioneerde aanpak zijn
vruchten afwerpt blijkt uit de behaalde titels.
Dit jaar werden er 6 asduiven en 8 superstars
van de familie Ghijs gekroond en dit tegen
de moordende concurrentie van o.a. Jozef
Van Moer (Melsele), Petrus Geerts (Kruibeke) en Jozef Nicque (Haasdonk). Er werden

Open ramen
Het duivenbestand bestaat uit 20 koppels
kwekers, 14 weduwnaars, 9 vliegduivinnen en
zo’n 80 jonge duiven. De weduwnaars wor-

DV04762-09-273
Stamdoffer

Kampioenen kiezen
voor Habru!

COLOFON
Abonnementen
3 maanden:
€24
6 maanden:
€45
1 jaar:
€85
Voor Nederland
6 maanden:
€45
1 jaar:
€85
EU-landen:
€109
Buiten de EU: €175
Nederlanders abonneren zich bij Sportblad “De Duif”, Molenstraat 44, 5581 VK
Waalre (NL).
Abonneren ook mogelijk via www.deduif.be

Bureel
Langestraat 95/3, 2240 Zandhoven
tel. 03 216 46 15
fax. 03 216 96 90
e-mail: deduif@deduif.be
PR: 000-0130130-53
H.R. Antwerpen: 244.024
BTW: 0426.699.436
IBAN: BE60 2200 2312 8270
BIC: GEBABEBB
Alg. directie en verantwoordelijk uitgever
Jan Hermans, Waalre (NL)
e-mail: jan@deduif.be

Hilbert Doldersum & Zn.

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

Volg Ha
bru
Duivens
port
op faceb ook
ook!

B17-4100345
Bronzen Ring en 1e Provinciale Asduif
snelheid 2019
Uitslagen 2019 op Noyon (199 km) :
21/04 : 2/1207 d. (na 102/16).
05/05 : 10/583 d.
12/05 : 1/683 d.
16/06 : 9/139 d.
23/06 : 1/137 d.
07/07 : 4/140 d.
21/07 : 2/373 d.
28/07 : 1/108 d.
Vader : DV0472-200-13 (Hubert Pfoh)
Moeder : 4059933/11 (Van Nuffel, Lier)
nog 24 overwinningspalmen binnen gehaald.
Op deze manier staat de teller vanaf 1990 tot
heden op 674 eerste prijzen. Of 22 overwinningen per seizoen!
Ondanks zijn beperkte mobiliteit en gezondheid is Roger nog brandend ambitieus en
hoopt hij nog meerdere succesvolle jaren aan
zijn palmares toe te voegen. Hopelijk kan de
familie Ghijs in 2020 haar 700e zegepalm binnenhalen. Succes !
HVH
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De stem van de zwijgende meerderheid
Je kunt geen krant openslaan of geen televisie aanzetten of je leest en hoort over opiniepeilingen. Of over enquêtes. Nadien word
je bedolven onder procenten en statistieken.
En duivensport volgde. Recentelijk kregen de
Nederlanders de ene na de andere enquête
voorgeschoteld en zopas was Antwerpen aan
de beurt.
In een aantal ‘snelheidslokalen’ daar kregen
de liefhebbers een vragenlijst voorgelegd
zodat de beleidsmensen konden leren wat
leeft bij de ‘basis’ m.b.t. een aantal ‘hete
hangijzers’.

is heel wat anders dan gaan spelen waar je
vanwege de wind dat weekend het gunstigst
ligt. Of met westenwind spelen tegen liefhebbers die 150 km oost van je wonen.

NOG IETS

SNELHEIDSVLUCHTEN
België staat in de wereld bekend als het land
van de vitessespelers. Twee snelheidsvluchten op een dag met op elke soms slechts enkele handvollen duiven is iets wat geen buitenlander snapt. Zelfs zijn er streken, de regio
Brussel en een deel van Oost-Vlaanderen met
name, waar talrijke liefhebbers heel hun leven
niet anders speelden dan Quievrain, voor hen
amper 50 km.
Voor Antwerpen, de provincie waar mensen
om hun mening werd gevraagd, is Quievrain
gemiddeld zo’n 125 km. Noyon ongeveer 100
km verder. Het zou, zo zou je toch zeggen, in
een tijd met zoveel minder liefhebbers en minder duiven, niet meer dan logisch zijn om die
twee vluchten te vervangen door een, bv. Sint
Quentin, zo’n 175 km. De liefhebbers echter
denken er anders over. De meeste toch. Ze
willen twee snelheidsvluchten behouden en
zeker Quievrain. Enkelen beweren zelfs te
stoppen als Quievrain wordt opgedoekt.

SAMEN LOS
Een andere vraag ging over de lossingen in
Quievrain. Oude of jongen samen of gescheiden? ‘Samen’ zo vonden de meeste. Dienaangaande gaan mijn gedachten uit naar vroeger
jaren. Omdat we vanwege ‘vogelgriep’ hier
niet mochten spelen reden een sportvriend en
ik enkele weken achtereen naar Quievrain om
onze jongen daar onder ‘de hoop’ te gooien.
Wat opviel was dat enkele gerenommeerde
liefhebbers uit Antwerpen er ook met duiven
stonden en... het grote verschil tussen oude
en jongen die toen met een half uur verschil
gelost werden. Het gros van de jongen bleef
kortere of langere tijd rond de losplaats draaien, de oude stoven in kaarsrechte lijn weg
uit de manden, alsof ze werden afgeschoten.
De eerste keer wisten we niet beter en losten
onze jongen met de andere jongen. Nadien
niet meer, kwestie van ze geen verkeerde
gewoontes aan te leren. Misschien heeft die
meerderheid gelijk, is jongen en oude samen
los beter.

Bij Houben in de straat. Bourges moet ‘vallen’. Hoezo duivensport volkssport?
kennelijk zo veel mogelijk vrij zijn, zelf keuzes
kunnen maken. In Nederland valt niet te kiezen. Je speelt in de eigen club, wegvluchten
voor wind of concurrentie kan daar niet.

PORTDUIVEN
Portduiven is in beide landen een heikel
thema. Toch is het niet onbelangrijk. Of in
een samenspel waar pakweg 400 duiven
bijeenkomen een fondspeler zijn 80 duiven
meegeeft voor ‘port’ of niet, terwijl hij ze toch
niet klokt, kan beslissend zijn voor zelfs een
Nationale Asduif. Omdat een 1e prijs van 320
duiven of een 1e van 400 een aanmerkelijk
verschil geeft in coëfficiënt.
Hoe de Antwerpse vitessespelers erover denken? Weer blijkt dat die zelf willen kiezen of ze
spelen of niet. Ze zijn voor portduiven op de
vitesse, maar tegen op de HaFo. Blijkens het
overzicht dat we kregen zou overigens 51%
snelheid spelen, 27% HaFo en 15% Grote
HaFo of Kleine Fond zoals sommigen zeggen.

zowat overal in de wereld alleen maar van
kunnen dromen. Guadalajara in Mexico is een
uitzondering.

GUADALAJARA
Nergens ter wereld zouden zoveel liefhebbers
op een kluitje zitten als daar.
De stad telt 2.500 geregistreerde liefhebbers
waarvan er 1.000 actief de sport beoefenen.
Die wonen in een straal van 25 kilometer,
liefhebbers buiten deze straal worden niet
aangenomen en hebben maar een keus als
ze met duiven willen spelen: verhuizen. Dat

Het moet nu ruim een jaar geleden zijn dat ik
hier schande sprak over de kosten die beginners moesten betalen voor iets onnozels als
een hokcoördinaat.
Iedereen met een IQ van boven de 75 en een
gsm kan er een prikken.
Twee streekgenoten die toen met duiven wilden beginnen werd gevraagd eerst 300 euro
af te tikken voor zo’n coördinaat, terwijl het 5
km verder, over de Nederlandse grens, gratis was. De een heeft netjes betaald, voor de
ander was dat reden om maar geen duiven
te gaan houden. ‘Al duur genoeg en van een
sport met daarin zoveel geldklopperij wilde hij
geen deel uit maken.’
Ik wist dat ‘het’ naar de Bond gegaan was
en daar keerde het gezond verstand terug.
Gelukkig. De ‘kosten’ voor een coördinaat zijn
nu 25 euro plus ‘benzinekosten’ en als het
beginners zijn is het zelfs gratis. Zoals dus
in Nederland.
Ad Schaerlaeckens

NOG WAT CIJFERS
Duivenliefhebbers halen graag herinneringen
op uit het verleden. Met hoeveel men toen
was en vergelijken dat met nu.
Jef Houben zei me vaker, dat iemand die in
Itegem in zijn jonge jaren geen duiven had er
niet bij hoorde. Dat was een soort zonderling.
Helaas is het zo dat in sommige streken ooit
meer clubs waren dan nu liefhebbers. Toch
is in Antwerpen nog volop ruimte om ‘lekker’ met duiven te spelen. Er zouden 3.582
leden zijn, 3.110 hokken en 472 tandems.
Op zo’n klein gebied een bezetting waar ze

Zo was Lier markt ooit.

WEEKEND
Duivensport in Nederland en België is amper
vergelijkbaar. Werd in een heel grijs verleden
in Nederland alleen op zondag gespeeld,
geleidelijk aan werd dat ook op zaterdag en
vervolgens alleen maar zaterdag.
Veel gezinsvriendelijker vond men. Ook in
België spelen sommige beleidsmensen met
de gedachte duivensport in zijn geheel naar
zaterdag te verplaatsen.
De meerderheid van de ondervraagden vindt
dat geen goed idee. Ze willen, blijkens de
enquête, vitessevluchten houden zoals het
was: Op zondag dus. Omdat vooral de vitessemannen voor het overgrote deel wat ouder
zijn? Niet onmogelijk.

HOKLIJSTEN
Bij nogal wat liefhebbers wekken de zogenaamde ‘windvliegers’ irritatie.
‘Windvliegers’ zijn liefhebbers die gaan spelen in een maatschappij, waar ze, afhankelijk
van de windrichting, het meeste kans hebben
goed te presteren.
Verder kunnen ze, sommigen toch, van dezelfde vlucht op meerdere plaatsen tegelijk
gaan spelen. Voor buitenlanders onbegrijpelijk en dat is het ook voor veel Belgen.
Punt is immers veel oneerlijkheid omdat niet
iedereen die mogelijkheden heeft. De bevoorrechten die wel in meerdere samenspelen kunnen concoursen hebben aldus meer
kansen voor Nationale Kampioenschappen
en Asduiven. Per weekend kunnen ze immers
kiezen welke hun beste vlucht was.
Toch, zo wijst de enquête weer uit, kan de
meerderheid met deze ongelijkheid leven.
De meeste zijn er gewoon op tegen dat je
moet spelen waar men de hoklijst binnenbrengt. Belgische duivenliefhebbers willen

Vaak geïmit

eerd, nooit

Belgasol ®

geëvenaard!

Belgasol is een unieke combinatie van elektrolyten en vitamine B2 op basis van energiedragers, die bij vochtverlies (uitdroging) voor een supersnelle vochtopname (rehydratie)
vanuit de darmen zorgt. De werking is beter en sneller dan bij gewone elektrolyten.
Belgasol is ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorbereiding op zware
vluchten of vluchten bij warm weer. Bij thuiskomst 25 ml/liter water, daarna 1 à 2 keer per
week 15 ml/liter water. Belgasol kan zelfs tot aan het inkorven gegeven worden.
In het kweekseizoen is Belgasol de perfecte remedie bij plotseling optredende waterige
mest bij de overgang van pap naar hard voer. Geef uw duiven daarom gedurende vijf
opeenvolgende dagen 25 ml Belgasol per liter water vanaf dat de jongen ca. 1 week oud
zijn. Belgasol kan gecombineerd worden met alle andere Belgica De Weerd producten.

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

Van de Reijtstraat 21 | 4814 NE | Breda
Tel: +31 76 5600222 | info@belgicadeweerd.com | www.belgicadeweerd.com
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Het ei van Columbus
Resveratrol

We hadden het beloofd, dus krijgt u bij deze een bijdrage over het zoveelste wondermiddel:
resveratrol. Niet dat het een courant middel is voor duiven, maar wat niet is... Misschien brengen
we nu wel mensen of firma's op gedachten.
Een echt nieuw middel is resveratrol overigens niet, want een eerste keer geïsoleerd en
vermeld in 1939 door de Japanner Takaoka. Hij identificeerde het als een resorcinol (een soort
polyfenol) uit de wortel van de voorts giftige plant veratrum album ss grandiflorum (witte nieswortel). Voeg die onderstreepte woorddelen samen en je krijgt de eerder moeilijk uitspreekbare
naam: resveratrol.
de kleine hoeveelheid van het product in
rode wijn wel kan verantwoordelijk zijn voor
de mogelijks goede invloed van die wijn op
hart en bloedvaten. En ondertussen is men
inderdaad een andere stof op het spoor, met
name procyanidine, die iets rijkelijker aanwezig is in rode wijn (tot 1 gram per liter in
rode wijnen van Zuid-West-Frankrijk). Van
die procyanidine is nu aangetoond dat ze
de bloeddruk verlaagt en de bloedvaten
beschermt. De French paradox is dan misschien toch verklaard.
Overigens moeten onze wetenschappers en
wijnboeren geen al te hoge borst opzetten,
want de Ayurveda (de traditionele Indische
geneeskunde) kent al sedert een paar duizend jaar de gunstige werking van licht gefermenteerde blauwe druiven voor het hart.
Het (genees)middel heet daar niet wijn maar
Darakchasava (Sanskrit voor ‘druivenextract’). Uiteraard bevat het dezelfde antioxidanten als rode wijn.

Antioxidanten
Veratrum album (wite nieswortel) waaruit
reservatrol voor het eerst werd geïsoleerd.
De erg giftige plant gaf haar naam aan de
antioxidant resveratrol.

De ‘French paradox’

Het begrip Franse paradox slaat op het feit
dat de Fransen ondanks hun royaal verbruik
van verzadigde vetten (kazen, boter, varkensvlees) in vergelijking met andere Westerse landen een procentueel kleiner getal
sterfgevallen kennen door hart- en vaatziekten. Naast tal van andere hypotheses, werd
een tijdlang verondersteld dat de frequente
consumptie van wijn er misschien wat mee
te maken had... De wijn en de druiven waaruit die wijn gemaakt wordt, werden dus geanalyseerd en naast tal van andere stoffen
werd ook resveratrol gevonden, vooral in de
pel van blauwe druiven en in rode wijn. Resveratrol komt nauwelijks voor in witte wijn
omdat daar de pellen van de druiven niet
mee gegist worden. Op zich betekende die
ontdekking nog niet veel, want niemand wist
waar resveratrol goed voor was, tot begin
deze eeuw iemand op het idee kwam om
resveratrol te verstrekken aan proefdieren,
muizen meer bepaald. En wat bleek: de muizen die voedsel kregen met een supplement
resveratrol leefden langer en gezonder dan
de soortgenoten in de controlegroep. Dat
was internationaal nieuws en het begin van
de gezondheidsreputatie van rode wijn. We
schreven 2006. En de schlager van Joe Harris was actueler dan ooit... “Drink rode wijn,
dan vergeet je al je zorgen...”

GSE
Verder onderzoek wees uit dat resveratrol
ook voorkwam in de pitten van de druiven.
Als supplement en als onderzoeksobject
werd voortaan ook gebruik gemaakt van de
term GSE, wat staat voor Grape Seed Extract (druivenpitextract). GSE is niet helemaal
synoniem van resveratrol, maar je komt het
in dezelfde context tegen.
Maar nog even over die rode wijn... Niet
iedereen was en is even gelukkig met de
promotie van rode wijn als gezondheidsdrank. En de vraag rees of de aanwezigheid
en mogelijke gezonde werking van resveratrol wel opweegt tegen de nadelen van het
alcoholgebruik... En dan dacht men hierbij
bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen, kankerpatiënten, diabetici...
Overigens is er vandaag wel ernstige twijfel,
niet over de mogelijke antioxidante werking
van resveratrol, maar wel over de vraag of

Resveratrol is een sterke antioxidant en behoort tot de familie van de polyfenolen.
We gaan hier nu niet het hele verhaal van de
vrije radicalen en de antioxidanten in detail
overdoen. Dat kreeg u uitgebreid in deze rubriek een paar weken geleden. Toch willen we
in enkele regels nog eens samenvatten waarover het gaat. Vrije radicalen zijn onstabiele
stoffen die o.a. ontstaan bij de aërobe energieomzetting tijdens een zware inspanning.
Het lichaam kan tot op zekere hoogte die vrije
radicalen onschadelijk maken, maar in grote
getale kunnen ze zorgen voor schade aan het
organisme: hartkwalen, aderverkalking door
oxidatie van cholesterol, kanker, veroudering,
spier- en gewrichtspijn... Antioxidanten kunnen de vrije radicalen onschadelijk maken en
het organisme haalt ze uit de gewone voeding
of uit supplementen. Zo, u bent weer bij.

Een loopje
We weten met zijn allen dat papier (en internet) gewillig zijn. Er zijn wel strikte regels die
verbieden om aan niet geregistreerde producten geneeskrachtige claims toe te dichten. Zo zal u op de verpakking of bijsluiter
van supplementen weinig expliciete gezondheidsclaims vinden; ook niet op de website
van de producent. Maar daarbuiten is er een
grote grijze zone, vermits je als “neutrale” auteur zo ongeveer alles mag schrijven wat je
wil in informatieve artikelen en boeken. Het
internet staat werkelijk bol van goedbedoelde gezondheidsadviezen over tal van supplementen en natuurlijke middelen. En er zijn zo
veel en zo veelzijdig gezonde middelen op de
markt, dat je je afvraagt waarom niet iedereen
120 jaar wordt. Maar we herhalen: papier is
gewillig...
Wat het altijd goed doet is “wetenschappelijk
bewijs”. Maar ook daar wordt wel af en toe
een loopje genomen met de waarheid... Ter
illustratie het verhaal van onderzoeker Dipak
Das. De Amerikaan Das was mede-oprichter
van het tijdschrift Antioxidants & Redox signaling. Voor een uitgebreid onderzoek naar
de werking van resveratrol (aan de universiteit van Connecticut) had hij een klein miljoen dollar van de overheid gekregen. Dipak
Das publiceerde aan de lopende band wetenschappelijke scripties over alle mogelijke
gezondheidseffecten van resveratrol verzameld uit 23 studies en onderzoeken tussen
2002 en 2009. Dankzij een tipgever kwam de
universiteit er evenwel achter dat Das zowat
alles uit zijn duim had gezogen... Het boeltje
vervalst met andere woorden. Maar dat was
nog niet alles: gaandeweg bleek bovendien
dat Dipak Das eigenlijk promotie maakte

voor Longevinex, een product dat wel o.a.
resveratrol bevatte maar volgens zijn (valse)
onderzoeken betere resultaten gaf en minder schadelijk was dan de pure resveratrol...
Begrijpelijkerwijze werd Das oneervol aan de
deur gezet en betaalde de univ met schaamrood de subsidies terug aan de overheid.
En geloof me, het verhaal van Dipak Das is
echt geen alleenstaand geval waar een vermenging van belangen leidt tot een gericht
maar dubieus wetenschappelijk bewijs. Er is
zelfs een naam voor het fenomeen van de
‘sponsored story’: WC-eend wetenschap.
Onder het motto: Wij van WC-eend adviseren WC-eend.

Het omstreden product Longevinex (longue
vie?) waarvoor Dipak Das zijn onderzoeksresultaten vervalste. Tot op vandaag claimt het
product “many times more biological activity
than plain resveratrol”. En uiteraard is alles
“SCIENTIFICALLY PROVEN”... Papier is
gewillig.

Van druiven naar duiven
De kans dat u massa’s resveratrol zal vinden in voeding of tonica of conditiepreparaten voor duiven is niet groot, want het is vrij
duur spul. Reken maar gauw 50 euro voor
25 gram voor het pure poeder. De meeste
aangeboden producten zijn dus verdund en
bevatten maar een fractie resveratrol. Capsules met 25 mg resveratrol kosten ongeveer 30
eurocent per stuk. Een slordige 12.000 euro
per kilogram.
Toch vonden we minstens één duivenproduct waar de aanwezige resveratrol geprezen wordt als prestatieverbeterend. Atleten
zouden door het gebruik van resveratrol een
ruime 20% verbetering ondervinden in hun
prestaties, een claim “ondersteund door recente wetenschappelijke studies”. Zo staat
het er. Kritisch en nieuwsgierig als we zijn, zijn
we zo een vermelde studie gaan opzoeken.
Ik moet toegeven, best een pittig stukje wetenschappelijke taal. Maar wat ik er toch van
begreep: de studie betrof (amper) 20 sportmannen (10 handbalspelers, 5 basketters, 4
sprinters en 1 volleyballer) naast een even
grote controlegroep. Ze kregen gedurende
30 dagen een suppletie van 400 mg druivenpitextract of een placebo. Diverse bloedwaarden (biomarkers) werden gemeten voor en na
de testperiode. Enkel bij de handbalspelers
werden significante verschillen gemeten: de
creatinekinase (signaalstof voor spierschade)
was gedaald en het hemoglobinegehalte licht
gestegen. Daaruit leidde de onderzoeker af
dat door de beschermende functie van het
druivenextract de fysieke prestaties verbeterd
waren bij de handballers... De handballers
maakten ook een 6.4% gemiddelde winst
aan explosieve kracht (sprongkracht) bij een
doorgedreven sprongtest. Omgerekend betekent dat dat ze ongeveer 5 cm hoger konden
opveren.
De publiceerder van het artikel vond het wel
nodig om in voetnoot te vertellen dat het onderzoek een welbepaald merkproduct betrof
en dat het onderzoek betaald werd door het
merk... En daarbij kun je een onderzoek met
‘slechts’ 20 proefpersonen nauwelijks representatief noemen...
Om maar te herhalen... papier is gewillig. En
blijkbaar worden wel meer “wetenschappelijke” onderzoeken verkocht aan of betaald
door producenten...

Toch resveratrol
Als u nu maar niet gaat denken dat het allemaal onzin is wat over resveratrol verteld
wordt. Anders waren we hier samen nutteloos
onze tijd aan het verdoen.
Om te beginnen zou de antioxidante werking
van resveratrol 20 tot 50 keer krachtiger zijn

dan een gelijke hoeveelheid van een ‘gewone’
antioxidant zoals betacaroteen of vitamine C.
Het is dus zeker aanneembaar dat met het
gebruik van resveratrol de oxidatieve stress
bij intense spierarbeid tot een minimum herleid wordt met minder pijn, minder spierbeschadiging en een sneller herstel tot gevolg.
Het is dan ook niet danig gelogen om dat als
prestatiebevorderend te bestempelen. Maar
mogelijks zul je er geen meter sneller om
lopen, fietsen of... vliegen.
Resveratrol zou ook één van de weinige antioxidanten zijn die de bloed-hersenbarrière
kan passeren en daar hersenbeschadiging
en verouderingssymptomen kan tegengaan. Maar deze claim is nog niet ten volle
bewezen..
We sommen hier nog enkele gezondheidsclaims voor resveratrol op, meestal niet helemaal uit de lucht gegrepen... maar ook niet
altijd even deugdelijk bewezen.
Resveratrol...
* zou net als andere polyfenolen kankerwerend (anticarcinogeen) zijn.
Resveratrol zou o.a. kankercellen beletten om
glutamine op te nemen. Zonder dit aminozuur
kunnen ze niet groeien...
* beschermt tegen hartaandoeningen
* verlaagt LDL-cholesterol
* helpt diabetes type 2 voorkomen en zou een
veelbelovend anti-diabetesmedicijn zijn
* vermindert insulineresistentie
* wordt onderzocht op zijn
anti-verouderingswerking
* is ontstekingsremmend
* verlengt de levensduur van rode bloedcellen
* beschermt het DNA tegen aftakeling
* voorkomt glaucoom (staar)
* spierversterker
Volgende claims zijn wel aangetoond:
* Resveratrol verhoogt het aantal mitochondriën (energiefabriekjes) in de cellen
* Bij mannen met obesitas zorgde een kuur
met 150 mg/dag resveratrol voor een flinke conditieverbetering (lagere bloedsuiker,
meer energie, minder ontstekingsmarkers in
bloed, afbraak van wit vetweefsel...)
* Gistcellen leven gemiddeld 70% langer met
een suppletie van resveratrol
* Ook (fruit)vliegen en (ring)wormen leven langer met resveratrol
* Bepaalde kleine vissoorten leven tot 50%
langer

BCK
BCK COMBINATIE VAN BIO NATUURKRUIDEN
Ter ondersteuning van de gezondheid, forme, weerstand
en prestatievermogen.
Deze combinatie van hoogwaardige antioxidanten versterken elkaar in werking en geven de duiven meer glans,
betere, zachtere en strakke pluim, vaste mest en ondersteuning van de conditie en weerbaarheid tegen ziektes.
Samenstelling o.a. kurkuma, biergist, gember, kaneel,
gist, zilverbloem, probiotica e.d.

€ 17.50

600 gr.

DE DIERENNATUURDROGIST

Velserbroek, tel 0031 23 53 71 28 5
info@dierennatuurdrogist.com
www.dierennatuurdrogist.com

Resveratrol zit o.a. in de blauwe pel en in de pitten van druiven. Het is een sterk antioxidant
en lange tijd werd gedacht dat daardoor rode wijn een goede beschermer is tegen hart- en
vaatziekten.
DHPC200664_Advert Dieren Natuur drogist BCK 130x100mm.indd 1
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* Laboratoriumdieren (muizen bv.) leven 25%
langer met een voeding aangevuld met
resveratrol
De uitleg bij dit laatste luidt dat resveratrol
op een organisme hetzelfde effect heeft als
een calorierestrictie. Uit experimenten met
proefdieren is bij herhaling gebleken dat de
beste levensverlenger een beperking is van
het dagelijkse rantsoen tot het strikte minimum... De proefdieren leven niet enkel langer,
maar hebben ook een kwalitatief beter leven
(gezonder, krachtiger, vitaler, alerter...)
Voor (gezonde) volwassenen zou een dagdosis van 20 à 50 mg meestal volstaan als
supplement om de calorierestrictie te simuleren en dus om de levensverwachting te verhogen.... Best de maximum dagdosis van 150
mg niet overschrijden.
Opgelet: resveratrol kan een bloedverdunnend effect hebben. Niet op eigen houtje gebruiken als je bloedverdunners neemt.

Kritische noot
Eindigen doen we weer met een kritische
noot...

Resveratrol in kristalvorm. Het product is
slecht oplosbaar in water. Het is redelijk
duur, maar er zijn dan ook maar hele kleine
hoeveelheden van nodig: voor duiven wellicht
een kwestie van enkele luttele milligrammen.
* Om voldoende resveratrol uit rode wijn te
halen, zou je een paar magnums per dag
moeten drinken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn. 1 liter rode wijn bevat (amper)
tussen de 0.2 en 5.8 mg resveratrol.

*
Onderzoek naar de gezondheidseffecten van resveratrol bij mensen staat nog
in de kinderschoenen maar is niettemin
hoopgevend.
*
Kritische wetenschappers zijn vaak veel
minder lyrisch over de weldaden van resveratrol dan de aanbieders van producten
op basis van resveratrol...
*
Gecommercialiseerde resveratrol komt
meestal niet uit druiven of druivenpitten,
maar wordt geïsoleerd uit een plant namelijk de Japanse duizendknoop (Polygonum
cuspidatum)
*
Resveratrol uit het potje wordt minder
goed geabsorbeerd dan uit de voeding.
Naast blauwe druiven, vind je resveratrol
ook in pinda's, diverse bessen, hibiscus,
cacao...
Eindsom: best niet alles zomaar “slikken” wat
online wordt aangeprezen...!
Michel Bommerez
[Disclaimer: de artikelen in de reeks “Het Ei
van Columbus” claimen geen wetenschappelijke onderlegdheid of autoriteit.]

Muizen in het labo leven tot 25% langer met
een toegift van resveratrol. Resveratrol heeft
hetzelfde gunstige effect op levenskwaliteit
en levensduur als een calorierestrictie (een
minimaal dieet). “Ja maar”, denkt u nu, “dat
geldt wel voor muizen”... Ondertussen is de
wetenschap erachter dat de genen en de biochemische processen die verband houden met
veroudering sterk overeen komen bij wormen,
muizen en mensen...

Ave, Ole & Sam de Ruijter
“Als we ze uit de verte aan zien
komen is dat hartstikke mooi”
Helmond – We zetten ditmaal koers naar de
nieuwbouwwijk Brandevoort in de gemeente,
gelegen tussen Mierlo-Hout, Geldrop-Mierlo en Nuenen. We klopten er aan bij Ave (8),
Ole (9) en Sam (11) de Ruijter, drie broers die
onder toeziend oog van vader Krijn de liefde
voor de duiven met elkaar delen. Sinds 2018
spelen ze onder de naam Gebr. de Ruijter en
doen ze hun uiterste best om wekelijks hun
vader en clubgenoten voor te zitten.

klein was kon hij eerder “duif” zeggen dan
papa of mama. Je hoeft ook maar even met
vader Krijn te praten om te begrijpen waar ze
het fanatisme voor hun duivenhobby vandaan
hebben. “We zouden dit huis nooit gekocht
hebben als we het hok niet op het zuidoosten
hadden mogen zetten,” aldus vader Krijn. “Alleen die plek biedt de ideale omstandigheden
voor de duiven. Trots staat de 44-jarige jurist
en eigenaar van een juridisch adviesbureau

Familie de Ruijter met op de voorgrond Quirine, midden Ole, Sam en Ave, achter vader Krijn.
ze gratis 4 jonge duiven 2020 aan. Ongetwijfeld zullen ook die het komend jaar hun klasse
in Helmond gaan bewijzen.

Sterk trio

Ole en Ave laten de jonge duiven los.
In hun debuutjaar lukte dat al aardig en eindigden ze in het nationale kampioenschap
midfond van zelfstandig spelende jeugdleden
als 5e aangewezen en 7e onaangewezen. Het
doel van 2019: “een eerste spelen in de vereniging”, werd het voorbije seizoen ruimschoots
overtroffen met een knappe overwinning op
Morlincourt in rayon midden van de CC Eindhoven tegen 870 d. In hetzelfde rayon bereikten ze vervolgens een keurige 2e en 4e plek
in het aan- en onaangewezen kampioenschap
van de natour. Ook in de jeugdconcoursen
van de afdeling Oost-Brabant lieten zij zich
niet onbetuigd met de 1e en 2e duifkampioen
natour en de 2e plaats in het onaangewezen
kampioenschap van dit onderdeel.

Fanatisme
De broers zijn van jongs af aan betrokken bij
de hobby van hun vader. Ole werd geboren
toen de duiven thuiskwamen. Toen hij nog

Het zolderhok in de garage waarop de
1e werd gewonnen werd gemaakt door
clubgenoten.

dan ook met zijn zoons en dochtertje Quirine
(5) in de tuin van hun nieuwbouwhuis. En niet
onbelangrijk, ze maken meteen een eind aan
het beeld dat veelal van duivenliefhebbers
geschapen wordt : oubollig en een sport die
enkel bedreven wordt in volksbuurten.
De basis van de kolonie van Ole, Ave en Sam
wordt gevormd door duiven die ze grotendeels
verkregen hebben van Johan Meulendijks uit
Bakel. Hieronder een echte kopvlieger (soort
Willem de Bruijn) die eerst bij Johan zelf een
reeks kopprijzen won en nadien nog twee keer
de eerste speelde bij de broers. Inmiddels is
deze topper naar het kweekhok verhuisd waar
hij voor hele goede nazaten zorgt.
Aan Jan Berkers uit Helmond (grootmeester
midfond 2019 GPS/Spoor der Kampioenen)
werden duiven uitgeleend. Toen bleek dat
er tussen die duiven een prima kweekpaar
zat, gaf Jan het onmiddellijk terug. Maarten
Benders bracht in 2019 drie jonge duiven.
De broers mochten er een favoriet uit kiezen,
vervolgens loofde Maarten 10 euro uit voor
de duif die het beste presteerde. Dit geeft volgens vader Krijn aan hoe de sfeer binnen de
vereniging PV Stiphout in elkaar zit. Alle leden
doen er alles aan om de drie broers zoveel
mogelijk te helpen. Op de zolder van de garage wilden ze er graag een hok bij hebben,
prompt stond er drie man klaar, waaronder
een timmerman om het hok te komen maken.
Inmiddels worden ze ondanks hun jonge leeftijd ook volop betrokken bij het werk in de vereniging en helpen ze met het computerwerk
en inkorven. Een onverwachte geste was er
ook van de Combinatie Hans Klessens en Ria
de Lepper uit Valkenswaard. Zij ontmoetten
de broers op een kampioenenavond en boden

De broers vormen een prima samenwerkend
trio. De verzorging ’s morgens en ’s avonds,
loslaten, de hokken schoonmaken, voeren en
’s middags de jongen loslaten doen ze samen.
Ze spelen met 14 duivinnen op weduwschap.
Voor de voeding wordt tijdens het vliegseizoen
het schema van Matador gevolgd (Premium
Start, Premium Athletic, Turbo Extreme). Het
snel binnenkomen van de duiven wordt door
de week geoefend met een paar pinda’s. De
duiven die snel binnenkomen weten er een te
bemachtigen, de rest moet het zonder doen.
Hetzelfde ritueel wordt ook op zaterdag bij
thuiskomst van de vlucht toegepast.
Omdat het gezin gebonden is aan schoolvakanties werd in het voorbije seizoen voornamelijk gespeeld op de vitesse en natour.
Voor ze op zomervakantie gingen werd er
verduisterd. De eerste week van de natour
waren ze nog niet terug, daarna werd er fanatiek opgeleerd. Dit doen ze niet alleen met de
bakfiets maar daarbij wordt ook moeder Elke
betrokken. Zij werkt in het ziekenhuis in Weert.
Voor dat ze op dinsdag en donderdagmorgen
vertrekt worden bij goed weer de manden met

duiven in de dakkoffer geladen en in Weert gelost. Op Morlincourt met de jonge duiven werd
vader Krijn nog een keer aangespoord om op
de dag van inkorving te rijden. Hij had er niet
zo’n zin in maar heeft zijn zoons altijd voorgehouden “als je eerste wil worden, moet je
er wat extra’s voor doen.” Hij wilde de broers
niet remmen in het opvolgen van zijn goede
raad en er werd naar Valkenswaard gereden...
een dag later werd het rayon midden van de
CC Eindhoven afgetroefd met de overwinning.
Op de vluchtdag wordt door de broers nauwlettend het tijdstip van de lossing gevolgd.
Zoals vele in Oost-Brabant wordt vervolgens
de site van Boscheind Flyers (op een van de
kortste afstanden) gevolgd. Zodra daar geconstateerd is, worden de pinda’s gereed
gelegd, het constateersysteem aangezet en
zoekt ieder zijn plekje op om vol spanning af
te wachten. In de hoek van de tuin is daar
zelfs een hut voor gemaakt. “Als we er dan uit
de verte een aan zien komen is dat hartstikke
mooi,” beamen de broers, zeker als ze dan
ook nog vader Krijn weten te kloppen.
Een paar jaar terug belde clubgenoot Theo
Gerrits als de duiven binnen waren altijd om te
weten hoe laat vader de Ruijter zat. Intussen
is zijn eerste vraag altijd “hoe laat zitten de
gebroeders”, aldus vader Krijn lachend.
P.v.B.

De beste duif van het hok: 2x de 1e en nu een bewezen kweker. 100% Willem de Bruijn via
Johan Meulendijks, Bakel.
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DIRK & KURT
WEEMAELS
Vervolg van blz. 1
Daarna gaan ze naar het vlieghok. In die periode wordt er 50% gerst en 50% ruimengeling
gevoederd. In het drinkwater is er regelmatig
appelazijn en Naturaline.
De doffers en de duivinnen trainen eenmaal
daags in de voormiddag of namiddag naargelang het ploegenstelsel waarin Dirk en Kurt
werken. Het opleren gaat vrij snel en in drie
etappes zijn de duiven opgeleerd en gaan
dan rechtstreeks naar Noyon. De duivinnen
worden gespeeld op de grote halve fond en

Overzicht prov./
zone/nationaal
1e Prov. Fay-aux-Loges
1e Prov. Bourges
3e Nat. Zone Bourges
7e Prov. Fay-aux-Loges
10e Nat. Bourges
16e Prov. Bourges
18e Prov. Fay-aux-Loges
19e Prov. Fay-aux-Loges
22e Prov. Fay-aux-Loges
26e Prov. Bourges
27e Prov. Argenton
27e Prov. Fay-aux-Loges
30e Prov. Bourges
32e Prov. Bourges
35e Prov. Bourges
37e Prov. Limoges
37e Prov. Fay-aux-Loges
39e Prov. Fay-aux-Loges
39e Prov. Chateauroux
44e Nat. Zone Bourges
44e Prov. Argenton
45e Prov. Bourges
46e Prov. Fay-aux-Loges
48e Prov. Fay-aux-Loges
50e Interprov. Argenton

653
631
2181
653
7253
862
619
619
653
2935
1940
653
2935
2935
862
908
976
976
402
3348
1844
2935
619
653
4284

jo.
o.
o.
jo.
o.
jl.
jl.
jl.
jo.
jo.
jl.
jo.
jo.
jo.
jl.
jl.
o.
o.
o.
jl.
jo.
jo.
jl.
jo.
jl.

staat komen doffers en duivinnen zo’n 10 minuten samen en vooraleer de laatste duif in
de mand zit kan dat wel een uur duren. Er zijn
ook 8 oude duivinnen die een vaste parnter
hebben op het ”beneden hok”. De motivatie
wordt voornamelijk gehaald uit het feit dat er
meer duivinnen dan doffers zijn. Tijdens de
week lopen de duivinnen op hun eigen hok
binnen maar bij aankomst van een wedstrijd
lopen ze op het hok van de doffers binnen en
daar blijven ze enkele uren samen. De duivinnen doen het goed op de grote halve fond.
Tijdens de week zitten ze niet opgesloten en
toch zijn er weinig of geen problemen met het
onderling paren.
De duivinnen voor de halve fond trainen in
de week maar tweemaal aan huis maar ze
worden 1x tussendoor gelost op 35 km. De
duivinnen vliegen gemiddeld zo’n 20 vluchten per jaar. De oude doffers vliegen 3 à 4
eendaagse fondwedstrijden en de jaarlingen
gaan de mand in voor 2 à 3 eendaagse fondvluchten. Er wordt gestart met 50 duivinnen
waarvan er aan het einde van de rit nog 12
overblijven en van de 36 doffers blijven er nog
8 over. Het is ook de bedoeling om met ca.
34 zomerjongen te starten op de grote fond
(Narbonne). Deze jongen komen van Jeroen
en Stijn Rans (12), Sauvage Durand (12) en
een tiental jongen met De Schepper origine.
Dirk en Kurt proberen de zaken zo eenvoudig
mogelijk te houden want beiden hebben een
drukke job.

2 maanden in de volière

de doffers op de eendaagse fond of Brive,
Limoges, Tulle.
Bij de inkorving voor snelheid en halve fond
komen doffers en duivinnen niet samen. Wanneer de grote halve fond op het programma

De jonge duiven worden gekweekt uit de
kwekers en uit 20 koppels vliegduiven. De
1e ronde van de kwekers gaat onder stopkoppels. De kwekers leggen na 10 dagen
opnieuw en zo hebben ze een vroege 1e en
2e ronde. Daarna volgt nog een 3e ronde van
de kwekers. De jongen worden gespeend aan
de ouderdom van 24 à 25 dagen.
De 1e en 2e ronde worden verduisterd
vanaf half maart tot half juni van 18 u tot 8
u. Er wordt bijgelicht vanaf half juni tot einde
seizoen.
De jongen blijven twee maanden opgesloten
in de volière vooraleer ze los komen. Het is
noodzakelijk als bescherming tegen de roofvogels. Na het verblijf in de volière zijn er wei-

Vlieghok van de doffers.

Kampioenschappen 2019
Cureghem Centre Lokaal
Algemeen kampioen GHF
1e jongen 1-2-3
2e oude 1-2-3
3e jaarse 1-2-3
Asduif oude 2003940-17
(2018 ook asduif GHF)

8e Allround Asduif jongen 2057512-19
8e Asduif snelheid jongen 2058163-19
Ware Vrienden Verre Drachten Beersel
1e fond jaarse
3e snelheid jongen
4e fond oude
5e Asduif snelheid jongen 2057617-19
7e Asduif snelheid jongen 2058163-19
10e Asduif snelheid jongen 2057619-19
1e Super Asduif jongen 2058163-19 (7/10 tal)
2e Super Asduif jongen 2057619-19
7e Super Asduif jongen 2057617-19

Derby Henegouwen
1e 1&2 fond jaarse
2e M prijzen jongen
9e 1&2 GHF jongen
Vlaams-Brabant
Algemeen kampioen
2e GHF jaarse
3e KHF jongen
5e fond jaarse
8e KHF oude & jaarse
11e snelheid jongen
4e Allround Asduif jaarse 2044125-18
5e Allround Asduif jongen 2057506-19

Durvers van de fond
Algemeen kampioen
1e fond oude en jaarse
1e grote halve fond oude
1e grote halve fond jaarse
1e jongen
1e kleine halve fond oude
1e kleine halve fond jaarse

nig verliezen wanneer de jongen vrije vlucht
krijgen. De jongen worden opgeleerd in drie
etappes tot 35 km, vervolgens Noyon (4 x)
en dan wordt het Chevrainvilliers, Fay-auxLoges en dan het nationaal programma voor

de jonge duiven. Eens opgeleerd worden de
jongen niet meer tussendoor weggevoerd. De
schuifdeur wordt ingevoerd nadat de jongen
3x Noyon gevlogen hebben. Bij het inkorven
komen doffers en duivinnen 1 u samen. Geen

B17-2003943 “PROVINCIAALTJE”

B16-2021108 “BOLLEKE”

1e Prov. Bourges
3e Nat. Zone
10e Nat.
2e Noyon
2e Noyon
3e Noyon

1e Noyon
1e Chevrainvilliers
1e Vierzon lok.
2e Vierzon lok.
4e Chevrainvilliers Pajot
18e Nat. Zone Argenton
32e Nat.

631 d.
2181 d.
7253 d.
212 d.
333 d.
453 d.

V : B14-2005969 “969 Buvens”
Roger Buvens

M : B14-2325871

{
{

G.V. : B10-5182438 “Grijze”
Uit B09-280 “De Bourges” (1e Nat. Bourges
14.145 jaarse 2010) x B09-751 “Goed Grijs”
G.M. : B09-5021797
7e Nat. Zone Argenton 2911 d. (46e Nat. 7358 d.)
Uit B00-658 “Zoon De Winnetou” x B08-534
(Lorijn Ferdinand)

V : B12-2188621 “Late Plof 621”
Topvlieger en -kweker

G.V. : B12-2001099 “Speedo 99”
Uit B10-412 “Speedo” (1e Prov. Asduif
Vlaams-Brabant snelheid Constant Nuyts)
x B08-269 “Fientje” (6e Prov. Asduif VlaamsBrabant Allround)
G.M. : B09-2115632 “Laatje van Jelle”
Uit B06-148 “Jelle” (3x 1e en vader 1e prov.)
x B07-014 “Blauwke 14” (Gaston Bottu, moeder
9e Nat. Chateauroux 20.517 d.)

M : B12-2001079 “Jolien”

311 d.
368 d.
64 d.
415 d.
2567 d.
1517 d.
5782 d.

{
{

G.V. : B08-2199254 “Den Ontplofte 1”
Vader 1e Nat. Zone Chateauroux
Uit B07-419 “De Rhone Vlieger” x B06-745 “Laatje
Derweduwen” (moeder 1e Moulin 1300 d.)
G.M. : B08-2199269 “Fientje”
6e Prov. Asduif Vlaams-Brabant Allround
Uit B06-098 “Zoon den 20” x B04-826 “Kleindochter Bult”
G.V. : B10-2215722 “Zoon 419”
Uit B07-419 “De Rhone Vlieger” (8 op 8 op fond)
x B06-175 “Laat Gaatje”
G.M. : B10-2157359 “Blauw Donske”
Notaris Jan Dons
Uit B09-409 x B07-476
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Binnenzicht van het duivinnenhok.
wegkruipbakjes of kartonnen dozen op de
hokken maar wel erwtenstro waarin de jongen
naar hartenlust kunnen stoeien.

Eenvoudige voedermethode
Dirk en Kurt hanteren een eenvoudige voedermethode. De duivinnen worden iedere
week gespeeld de doffers om de veertien
dagen.
Wanneer de duivinnen thuiskomen wordt er
sportmengeling gevoederd en is er Tollyamin Forte (Dr. Schroeder) in het drinkwater.
Op zondag, maandag en dinsdag wordt het
dan 25% sportmengeling + 25% gerst + 50
eiwitarme mengeling. Op woensdag en donderdag wordt het 100% sportmengeling en
gaat er Aminovit (woensdag) en Vitatonic
(donderdag) in het drinkwater. De doffers
die op woensdag ingekorfd worden volgen
hetzelfde schema maar de mengeling van
dinsdag valt weg.
De duiven die om de twee weken gespeeld
worden volgen twee opeenvolgende weken
dezelfde voedercyclus van de wedstrijdvliegers. Maar op vrijdag, zaterdag en zondag
krijgen ze dan een lichte mengeling.

Tweemaal inenten tegen
paramyxo
Eind februari wordt een meststaal van alle
duiven opgestuurd naar de dierenarts.
Voor aanvang van het seizoen worden de duiven via een 7-daagse behandeling vrij gezet
van trichomonas. In de loop van het seizoen
werd er met een trichopil nog tweemaal behandeld tegen tricho.
Tegen de luchtweginfecties werd er behandeld met Orniclam (7 à 10 d). Tricho en luchtweginfecties worden terzelfdertijd behandeld,
het ene medicijn via het drinken en het andere
via het voeder. De jongen krijgen deze behandeling half mei.
In Huizingen hebben ze ieder jaar af te rekenen met adeno maar slechts in lichte mate.
Het “jonge duiven poeder” van Dr. Schroeder
wordt gebruikt, er wordt een lichte mengeling verstrekt en de duiven blijven opgesloten
op het hok. Na enkele dagen is deze plaag
verdwenen.
Ook “one eye cold” is een jaarlijks weerkerend probleem. Maar de duiven laten uitzieken en ze thuis houden is volgens Dirk en Kurt
de beste oplossing.
Tegen paratyfus worden alle duiven eind ok-

Hok van de jonge duiven.
tober 10 dagen “gekuurd” en daarna ingeënt.
De jonge duiven worden tweemaal ingeënt
tegen paramyxo, eenmaal half maart en eenmaal half april. De jonge duiven en de weduwnaarsdoffers worden met het borsteltje
ingeënt tegen de pokken.

Eenvoudige hokken
De oude, jaarse en jonge duiven krijgen een
onderkomen op 20 m vlieghokken. Er zijn ook
10 m volières voor de hokken van de reserve
jongen en de kweekduiven. Het zijn allemaal
niet geïsoleerde tuinhokken die op 50 cm
boven de grond gebouwd zijn.
De verluchting gebeurt via het plafond dat
volledig in draad is en in de voorzijde van
de hokken zijn er roosters voor bijkomende
verluchting. De hokken hebben allemaal een
plankenvloer. Vroeger werden er vloerroosters gebruikt maar deze werden verwijderd
omdat de band met de duiven niet zo ideaal
was. Er is weinig glas in de hokken. Jaarlijks
gebeurt er grote kuis op de hokken. Alles
wordt keurig afgewassen met een spons met
Zirkon S in het afwaswater.

De grote fond
De kweekduiven werden gekoppeld op 6 januari. De kweekparen worden weinig herkoppeld, alleen enkele duiven bij het kweken van
de 3e ronde. Er wordt niet aan familiekweek
gedaan. Het zijn voornamelijk prestatieduiven
die aan het einde van hun vliegcarrière naar
het kweekhok gaan. Kwekers krijgen 2 à 3
jaar de kans om hun kunnen te bewijzen en
lukt het niet dan kunnen ze vertrekken. Bijgehaalde duiven krijgen twee jaar een kans
om te bewijzen.
Dirk Weemaels : “We zijn begonnen met het
bijhalen van duiven voor de grote fond. We
gingen aankloppen bij Geert De Schepper,
Gooik; Lievin Buelens, Scherpenheuvel; Roger
Pierre, Pécrot en Johny Jonckers, Drieslinter.
De vooruitzichten zijn bemoedigend.
Compensatiekoppelen doen wij niet echt
maar we volgen enkele basisprincipes van de
“ogentheorie”. Wij zullen nooit een geeloger x
geeloger koppelen. Op het vlieghok koppelen
wij goed x goed. Voorkoppelen doen wij ook
niet en we geven geen licht op voorhand.
De voornaamste bloedlijn in onze kolonie is
Raymond Mathieu x Viaenen-Morent. Ook de
Bourgeslijn (1e duif op Bourges van 1999) is
bijzonder goed.”

B18-2044125 “LUCIE”
(kweker Luc Luyckx)
4e Prov. Asduif Vlaams-Brabant Allround
1e Noyon
1e Noyon
1e Noyon
1e Bourges
123e Nat.
2e Noyon
2e Toury
3e Blois
5e Toury

478 d.
326 d.
316 d.
71 d.
10.393 d.
356 d.
348 d.
395 d.
565 d.

Een goed kweekkoppel

Een goed koppel is B08/2199269 (6e prov.
Asduif all round KBDB, 1e La Souterraine
110 d, 2e Moulins 137 d, 2e Bourges 248
d/54 vs 4066 d, 40e Vierzon 2489 d. Won
38 prijzen boven Parijs.) x B08/2199254 (55e
Bourges 4066 d, 16e Vierzon 1086 d, 97e
Montlucon 4490 d, 35e Vierzon 2489 d, 2e
Dourdan 248 d).
Zij werden de ouders van :
* B12/2188621 met 1e Bourges 260 d/8e interprov. 1681 d. Hij is vader van B16/2021108
met 1e Chevrainvilliers 368 d, 1e Noyon
311 d, 1e Vierzon 64 d, 18e zone Argenton 1517 d/32e nat. 5782 d. Is ook vader
van B17/2003940 die werd 1e Asduif GHF
Cureghem Centre Lokaal in 2018 en 2019.
*
B13/2021528 met 1e zone Chateauroux
4158 d, 66e zone Issoudun 615 d, 2e Bourges 157 d/73e zone 5691 d
* B16/2021088 (kweekduivin) werd moeder
van B17/2002370 met 1e Noyon 152 d,
5e Argenton 174 d, 6e Noyon 478 d, 6e
Noyon 371 d, 7e Etampes 523 d. Werd ook
moeder van B18/2044040 met 1e Etampes
144 d, 2e Chevrainvilliers 152 d, 3e Chevrainvilliers 263 d, 3e Etampes 233 d, 5e
Etampes 265 d.
* B12/2004983 (kweekduivin) werd moeder
van B14/2151800 met 1e Noyon 122 d, 29e
zone Chateauroux 1971 d/100e nat. 6850 d.
* B15/2015879 (kweekduivin) werd moeder

Selectie
De ploeg oude vliegduiven wordt jaarlijks
herleid tot ¼ van het aantal waarmee gestart
is. Oude en jaarse duiven moeten een zwaar
programma afwerken. Van de jonge duiven
wordt verwacht dat ze op 2 van 4 nationaals
vroeg vliegen. De 3e ronde en de zomerjongen worden geselecteerd in de hand.
Bij een selectie in de hand wordt er vooral
gelet op een zachte pluim, een slimme kop,
een goede vleugel, een goed doorbloed oog
en tussen vleugel en lijf mag er geen ruimte
zijn.

Varia
Dirk Weemaels : “Grotere samenspelen is
een must voor de toekomst. Goede duiven
en wat geluk hebben betekent succes in de
duivensport. Wij spelen hier niet op de beste
plaats van België met het Brussels Gewest in
onze rug waar de duivenmelkers heel zeldzaam zijn. Maar de grote fond is voor ons een
nieuwe uitdaging en met een beetje meeval
zien we het wel lukken.”
Hugo

Beste uitslagen 2019
29-04 Noyon
05-05 Etampes
12-05 Chevrainvilliers
25-05 Bourges
01-06 Toury
08-06 Chateauroux
16-06 Noyon
15-06 Blois
23-06 Noyon
22-06 Argenton
22-06 Etampes
30-06 Noyon
07-07 Noyon
06-07 Chevrainvilliers
06-07 Montlucon
05-07 Limoges
13-07 Noyon
13-07 Fay-aux-Loges
21-07 Chevrainvilliers
21-07 Noyon
20-07 Issoudun
21-07 Libourne
28-07 Noyon
27-07 Souillac
29-07 Fay-aux-Loges
03-08 Tulle
03-08 Bourges
Prov.
Zone
Nat.
04-08 Noyon
10-08 Etampes
10-08 Chateauroux

Vader : B14-2319696
Moeder : B17-2142596

van B16/2021083 met 1e Argenton 370 d/2e
zone 1517 d, 3e Vierzon 64 d, 3e interprov.
Argenton 1435 d/6e nat. 5782 d.
B08/2199269 x B06/2175148 werden de ouders van B14/2151690 met 96e zone Montluçon. 2611 d.

18-08 Noyon
18-08 Fay-aux-Loges
24-08 Argenton
01-09 Noyon
06-09 Chateauroux
07-09 Noyon

152 o :
326 jl :
478 o+jl :
144 jl :
233 o+jl :
523 o+jl :
259 o :
290 jl :
565 o+jl :
263 jl :
552 jo :
395 jl :
554 jo :
336 jl :
450 o :
561 jo :
915 jo :
1389 jo :
302 o :
117 jl :
475 jl :
350 jo :
238 o :
653 jo :
303 jo :
1039 jo :
106 o :
123 jl :
155 jl :
665 jo :
135 jl :
410 jo :
216 jl :
73 o :
71 jl :
306 jo :
2935 jo :
8562 jo :
28.446 jo :
839 jo :
283 jo :
54 jl :
50 o :
421 jo :
126 jo :
350 jo :
623 jo :
160 jo :
jo :

1, 2, 4, 7, 11, 12... (10/20)
1, 5, 7, 8, 13, 14... (29/55)
1, 5, 6, 7, 10, 11, 14... (37/75)
1, 3, 5, 6...
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15... (24/47)
2, 7, 10, 11, 13, 18... (30/50)
4, 6, 30, 36... (6/13)
15, 28, 35, 36... (11/22)
3, 5, 49, 54, 67... (16/27)
6, 7, 15, 31... (7/12)
1, 3, 5, 14, 15, 25... (29/106)
3, 4, 118 (3/5)
5, 9, 12, 13, 20, 23, 24... (42/99)
3, 22, 34, 40... (10/21)
26, 61, 71, 89... (8/10)
4, 5, 15, 17, 22, 26... (43/92)
3, 6, 25, 26, 52, 56... (33/67)
1, 19, 40, 69... (11/25)
7, 14, 16, 23... (8/15)
2, 6, 11, 14... (6/11)
27, 51, 75, 102, 116 (5/6)
3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17... (31/44)
3, 4, 7, 16, 20... (12/24)
1, 7, 22, 27, 48... (25/42)
3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18... (30/52)
34, 36, 37, 39... (27/33)
3, 6, 13, 16, 26, 31 (6/10)
2, 7, 11, 12, 15... (7/12)
16, 20, 31 (3/3)
3, 6, 9, 19, 28, 29, 31... (32/69)
12, 24, 33 (3/4)
6, 11, 13, 14, 18, 20... (13/22)
27, 34, 55 (3/4)
1, 9, 19, 20 (4/9)
1, 3, 10, 18, 21, 22 (6/9)
2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 19... (31/39)
26, 30, 32, 45, 82, 170, 175, 182, 190...
61, 88, 92, 131, 251, 503, 506, 524, 547...
206, 267, 273, 361, 663, 1340, 1348, 1398... (26/39)
6, 14, 15, 19... (26/41)
7, 12, 31, 42... (9/15)
2, 4, 5, 13, 17 (5/9)
1, 5, 10, 13 (4/6)
11, 17, 19, 25, 27... (22/39)
1, 2, 4, 5, 6, 24, 41 (7/10)
6, 20, 26, 37... (16/37)
6, 16, 20, 21, 28... (26/36)
9, 10, 14, 21, 30... (13/28)
2, 8, 12, 20 (4/4)
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VAN VUGTDONCKERS
Vervolg van blz. 1
Die Nederlander gaf hem het contactadres
van een collega door. Via deze collega
kwam Dirk bij Herbots uit, waar zowat hetzelfde probleem zich had voorgedaan. Via
Miet Herbots kwam Dirk uiteindelijk terecht
bij Stefaan Schietse uit Gavere. Ook die
gaf via de telefoon aan, waar de negatieve
aardstralen zich bevonden. Hij duidde perfect dezelfde plek aan als de Nederlander.
Toen Dirk me dat vertelde, heb ik hem toch
wat langer in de ogen gekeken om te achterhalen of hij dat echt meende. Dat er in de
ondergrond wateraders en aardstralen aanwezig zijn, zou ik nog willen geloven. Dat iemand met een wichelroede ter plaatse komt
en die negatieve energieën door middel van
zijn toch ietwat simpel apparaatje zou opsporen, wil ik niet helemaal uitsluiten. Maar
als hij dat kan vanuit Noord-Nederland via
een gsm-verbinding, heb ik bedenkingen.
Ik zou al snel denken dat ik te maken had
met een charlatan. Dirk zette zijn vooroordelen tegenover kaartlegsters, waarzeggers,
paragnosten en pendelaars en alles wat hij
zelf niet kan zien en voelen toch even opzij.
Er werd een afspraak gemaakt en Stefaan
bood zich aan. Heel de omgeving van de
hokken werd met de wichelroede uitgetest.
Op aangeven van Stefaan werden er her en
der pvc-buizen in de grond gegraven. Die
buizen werden opgevuld met beton en in elk
hiervan werden 4 aluminium staafjes van +5-6 mm doormeter aangebracht. Ze werden
door Stefaan oordeelkundig met elkaar verbonden. Op die manier zouden de negatieve
energieën worden afgeleid. Nadat de beton
gehard was, werden de gaten opgevuld. De
gazon groeit er weer als tevoren, maar vanaf
die dag was het vallen van de duiven zoals
op alle andere hokken: recht de valplank op
en binnen. Natuurlijk kon ik het niet laten om
Stefaan Schietse even te googelen. Dat lukte
perfect. Aan goede duiven kan hij je niet helpen, vrees ik. Dat er tussen hemel en aarde
meer is dan de meeste stervelingen kunnen
zien en voelen, lijkt me niet helemaal onmogelijk. Dirk en Cindy zijn enthousiast over zijn
tussenkomst en vertellen het voort aan ieder
die het horen wil. Stefaan heeft zelfs Dirk zijn
slaapstoornis met één gat in de grond verholpen. Of Dirk nog even goed zal slapen als
de duiven eens wat minder presteren, durf ik
toch sterk te betwijfelen.

Het vluchtseizoen 2020 wenkt
Hoe goed 2019 was, bewijzen de uitslagen
en behaalde kampioenschappen. Wie in één
jaar 6 vermeldingen voor de Gouden Duif
binnenrijft, beschouw ik als een absolute
topper. We zijn begin maart en de eerste
leervluchtjes hebben ze al verteerd. Als het
weer en de maatregelen tegen het coronavirus dit toelaten, zal er vanaf de eerste vlucht
vol tegenaan worden gegaan. De jonge kolonie is er volgens Dirk helemaal klaar voor en
als het aan hen ligt zullen ze voor vuurwerk

Halve fond
“Onze ambitie is om dit jaar in te korven voor
bijna alle wedstrijden op de kleine halve fond
en ook aan een aantal nationale en provinciale wedstrijden op de grote halve fond willen
we graag deelnemen. We zullen met 34 duivers en 46 duivinnen op totaal weduwschap
spelen. Dat zijn dus in principe 34 koppeltjes
en nog 12 jaloerse duivinnen die snel thuis
moeten zijn om een duiver te kunnen strikken. Na enkele wedstrijden zal dat probleem
zichzelf oplossen. Ik geloof zelf niet dat we
ooit die 80 duiven op dezelfde vlucht zullen
inkorven. We zullen dit jaar ongetwijfeld leergeld moeten betalen. Ook wij kweken hier
nog wat anders dan allround kampioenen.
Of het een meevaller zal worden, kan je alleen maar weten als je het voluit probeert.
We gaan ervoor.”

Jonge duiven

zorgen. Dirk klinkt overtuigd, Cindy glimlacht
en ik knik instemmend. Ik ken Dirk al lang genoeg om te weten dat het geen grootspraak
is. Hij gelooft vooral in zichzelf en niemand
in mijn kennissenkring is zo gedreven als hij.
Het beste moet ongetwijfeld nog komen.

De hokbezetting
“We hadden vorig jaar na het vluchtseizoen
nog 155 jonge duiven en hebben er slechts
3 geëlimineerd. Het zijn op een enkele na,
allemaal Stickers-Donckers-duiven. Het was
de laatste lichting en die willen we dit jaar
een echte kans geven. We ondervonden al
zo vaak dat jonge duiven die in hun geboortejaar niet super presteerden, achteraf de
toppertjes van hun geboortejaar ver overtroffen. We geloven dat bij jonge duiven de
motivatie hen doet uitgroeien boven zichzelf.
Dat gaat mogelijk ten koste van prestaties
in de volgende jaren. Misschien hebben ze
hun beste pijlen al verschoten. We hadden
wat jaren geleden een duivin die in haar geboortejaar 42 op 45 behaalde. Ze ging om
zo te zeggen iedere dag de mand in. Nooit
hadden we een betere jonge duif, maar de
volgende jaren stelde ze ons teleur. Dat is
zeker geen alleenstaand geval, al wil ik niet
veralgemenen. Ik zie graag dat jonge duiven
zich enkele keren in het snuitje van de uitslag
weten te klasseren. Duiven die bij echt duivenweer enkele keren radicaal aan de kop
vliegen, daar hou ik van. Dat zijn mijn grote
favorieten voor de volgende jaren en zelden
hebben ze mijn vertrouwen beschaamd.”

Quiévrain en Noyon
“We hebben 37 duivers en 43 duivinnen die
op het klassieke weduwschap op Quiévrain
en Noyon zullen gespeeld worden. Vorig jaar
konden we voor Quiévrain inkorven in het
Tienverbond en Rondom Beerse. Voor 2020
werden in R.B. de liefhebbers van Lille aan
de kant geschoven. Als de reglementen dat
toelaten, kan je dat alleen maar spijtig vinden. Duivenbond Wechelderzande, een lokaal waar een aantal Lilse duivenliefhebbers
hun hoklijst indienen, is dan noodgedwongen overgestapt naar het Tienverbond. Vele
leden van Wechel hadden het liever anders
gezien, maar de liefhebbers van Lille uitsluiten was geen optie.”

“180 jonge duiven van de eerste ronde zorgen hier iedere dag voor een kleine zonsverduistering van meer dan een uur. Ze worden
niet verduisterd of bijgelicht. Momenteel
worden er nog een 30-tal jonge duiven van
de beste kwekers gespeend. Die willen we
verduisteren. Zowat 15 jaar geleden hebben
we één jaar onze jonge duiven verduisterd.
Bijna iedereen deed het en we wilden het
zelf een keer uitproberen. Nooit was ik in de
duivensport zo teleurgesteld als toen. Niks
liep zoals we het graag hadden gezien. Ik
dacht toen bij mijzelf … dat doe ik nooit
meer. Sommigen zijn zulke dure eden ’s anderendaags al vergeten. Ik heb het 15 jaar
lang volgehouden en wil het nu in 2020 toch
nog een keer proberen met een kleine groep
van 30 duiven. Uiteraard hopen we dit keer
op meer succes.”

Kwekers
“30 Kweekkoppels vormen de achterban.
Op een handvol na zijn het allemaal zelfgekweekte duiven van 2016, 2017 en 2018.
Op de totale verkoop van Gust Van Hove uit
Retie kochten we vorig jaar een 3-tal oude
duiven (2011-2014). Er zitten ook nog enkele
oude duiven tussen die Cindy in Lichtaart
heeft gespeeld. Dat zijn pure Stickers-Donckersduiven. Een 20-tal duiven werden rechtstreeks op het kweekhok gezet en met hun
resultaten zullen de afstammelingen moeten
bewijzen of we een goede keuze hebben
gemaakt. Bij de koppelingen laten we de
kwekers vrij paren. Omdat ik nauwe inteelt
wil vermijden, vraagt het toch wat puzzelwerk om vooraf de kweekhokken samen te
stellen. Als ze enkele maanden gescheiden
zitten en tiptop zijn, lukt dat vrij paren omzeggens perfect. Zelfs al kweken we uit een
koppeltje goede jongen, toch krijgen beide
ouders het jaar nadien een andere partner.
Als een duiver of duivin twee jaar na elkaar
met een andere partner goede kweekresultaten geeft, krijgt die een streepje voor. Die
worden dan weer onderling gekoppeld met
de hoop dat ze voor nog betere duiven zullen zorgen. Dat is toch het streefdoel van
iedere duivenliefhebber, nietwaar.”

Duivenvoer:
we houden het simpel
“Na het vluchtseizoen schakelen we over op
onze kweekmengeling. Ronny Van Tilburg is
de leverancier en we mengen 2 zakken VTB-

Op de bodem van alle hokken van de jonge
duiven ligt het hele jaar door een dikke laag
stro, dat steeds wordt aangevuld.
16 met 1 zak Mariman kweekmengeling met
rode maïs. Na de kweek schakelen we over
op onze vluchtmengeling. Daarvoor mengen
we 2 zakken VTB-23 met een zak Mariman
sportmengeling.
De jonge duiven krijgen dezelfde mengelingen voorgeschoteld: tot 1 maart
onze
kweekmengeling
en
daarna
vluchtmengeling.
De duivers op de vlieghokken krijgen hun
rantsoentje individueel aangeboden. De
duivinnen en jonge duiven eten uit een gemeenschappelijke voederbak. In het vluchtseizoen krijgen ze ’s morgens ongeveer 10
tot 15 g. per duif en in de namiddag mogen
ze hun buikje rond eten. Na +- 1 uur wordt
er afgeruimd. Het restant gaat naar de
duiven die niet meer kweken en niet aan
vluchten deelnemen. Die moeten met de
overschotjes tevreden zijn.
Als de resultaten van een liefhebber goed
zijn, zal er wellicht met zijn systeem niet veel
mis zijn. Dat het op een andere manier ook
kan, willen we graag geloven.”

Voedingssupplementen
en medische begeleiding
“Iedere dag van het jaar krijgen de duiven
verse grit en roodsteen. Op 10 kg voer voegen we ½ kg grit en een ½ kg roodsteen toe.
Per hok krijgen ze 2x per week een verse
piksteen. Hoeveel verschillende merken er
zijn weet ik niet, maar van ons mag iedereen
leven.
Steeds vind je hier enkele emmers water met
in iedere emmer een bol look. De gevulde
emmers van vandaag worden morgen over
alle drinkpotten op de hokken verdeeld. Na
4 à 5 weken vallen die bollen look uit elkaar.
Dan is het tijd om ze te verversen.
De vakkennis van dr. Mariën schatten we
hoog in en we gebruiken al jaren zijn mineralen, conditiesiroop en -poeder. Samengevat:
1 x per week mineralen over het duivenvoer,

B18-6130680 “Mona Lisa”

B18-6132605 “Miss Yana”

8 x 1e prijs, 32 x 10-tal
1/495, 1/357, 1/356, 1/282, 1/192, 1/176,1/74, 1/39...
2e Prov. Asduif KBDB Antwerpen Snelheid 2019
1e Asduif Quiévrain Jaarse – Rondom Beerse
Dochter Kleine Olympic Blauwe x 485/14

5 x 1e prijs, 36 x 10-tal
1/1192, 1/838, 1/769, 1/535, 1/111, 3/745, 4/1174, 6/1681...
6 juli 2019 : snelste duif Chevrainvilliers zone midden
tegen 8881 d.
Halfzus Super Jacky
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Uitslagen 2019 met jonge duiven uit Quiévrain
In de aanvangsweken van het jonge duivenseizoen werd er slechts met 2 duifjes per
vlucht deelgenomen. Vanaf 9 juni werd er massaal ingekorfd en dat hebben ze in Rondom
Beerse zeker geweten. Het lijkt soms dat megahokken in superconditie de tegenstand
verpulveren. Van Vugt-Donckers waren daar in 2019 in mijn ogen bijna iedere week het
perfecte voorbeeld van.

Algemeen zicht op de vlieghokken van de snelheidsduiven. Links de hokken van de oude en
rechts de 4 afdelingen voor de jonge duiven.
na elke vlucht conditiepoeder en vanaf 1
maand voor het vluchtseizoen elke 15de
van de maand zijn befaamde conditiesiroop
over het voer. Maandelijks gaan we op consultatie bij dr. Gijsbrechts in Pulderbos of dr.
Mariën in Tielen en we volgen hun advies op.
Hoe beter ze presteren, hoe minder er moet
worden bijgestuurd.
In het najaar worden alle aanwezige duiven
ingeënt tegen paramyxo. Als de jonge duiven 4 weken oud zijn worden ze gevaccineerd tegen het paramyxo- en herpesvirus
met Pharmavac Columbi 2. Zo’n 3 weken
later nog een keer met Columbi RP. Dat is
een combinatiepreparaat tegen het paramyxo- en rotavirus. Ook hierin zoekt weer
ieder zijn eigen weg. Als je duiven niet aan je
verwachtingen voldoen, zit je constant met
vragen. Wat doe ik fout, is dan steeds de
hamvraag. De ene maakt er zich al meer zorgen over dan de ander. Wellicht ben ik ook
wat minder te genieten na een rotweekend,
maar naarmate je ouder wordt, leer je daar
toch beter mee omgaan. Als de mindere
prestatie een gevolg is van de toevallige omstandigheden, leer je dat accepteren. Leuk
is het niet, maar het overkomt toch iedereen
en als de volgende vlucht een schitterend
resultaat oplevert, ziet het leven er weer helemaal anders uit. We proberen zo weinig
mogelijk fouten te maken en genieten van
de fijne momenten.”

Opleervluchten
“We zijn hier maniakaal bezig met opleren.
Het is vooral de bedoeling om de duiven vertrouwen te geven. Zelfs met de oude/jaarse
rijden we 20 tot 25 keer en we bouwen zeer
langzaam op. We beginnen met 1, 2, 3 en
5 km en rijden maximum tot in Vilvoorde.
We wonen hier op zeer korte afstand van de
oprit van de E34 en als alles meezit staan we
een half uur later op onze lossingsplaats in
Vilvoorde. Duivers en duivinnen worden afzonderlijk gelost. Eens het vluchtseizoen op
gang is geschoten, staan er geen tussentijdse leervluchtjes op het programma, tenzij …
Als tijdens een weekend slecht weer wordt
voorspeld, nemen we slechts deel met enkele duiven. De week nadien lassen we een
trainingsvlucht uit Vilvoorde in. Dat gebeurt

ook als er met de duiven wordt teruggekeerd
naar de lokalen. Dat komt niet zo vaak voor,
maar zulke dingen horen bij de duivensport.
Met het opleren van de jonge duiven zijn
we dubbel voorzichtig. De eerste keren dat
jonge duiven in de grote mand moeten, zorgt
dat voor nervositeit en stress bij de beestjes.
Als ze regelmatig enkele uren in de mand
moeten, overwinnen ze na een aantal keren
hun schrik. Zo’n bende in de manden stoppen kost tijd en moeite, maar we geloven
dat het zinvol is. Pas daarna trekken we er
de straat mee op en lossen ze in kleinere
groepen. Dat doen we dan weer om het risico op verliezen te beperken. We kiezen niet
voor de gemakkelijkste weg, maar we kiezen
vooral in het belang van onze duiven. Als
we geloven dat het goed voor hen is, mag
ons dat moeite kosten. We doen het zelfs
met plezier want ze hebben er ons met hun
resultaten al zoveel voor teruggegeven.”

Een simpele spelmethode
Oude/jaarse duiven
“Bij de inkorving worden de partners in principe nooit getoond. De laatste weken dat
ze op weduwschap zitten, durft dat al een
keer anders zijn. We spelen op dat moment
al met veel minder duiven en dat maakt het
eenvoudiger. Begin er maar aan om aan
37 duivers en 43 duivinnen hun partner te
tonen. Het verleden heeft al bewezen dat het
vooral tussen de oren van de liefhebber zit,
dat tonen beter is. Wij geloven dat het eerder een gewoonte is en dat het in bepaalde
gevallen zelfs beter kan zijn om het niet te
doen. Alle duivinnen zijn niet even vurig en
als je aan een duivin een partner toont die
meer oog heeft voor het dametje in de bak
ernaast, heb ik toch wat bedenkingen.
Onze start op 24 maart van vorig jaar was
veelbelovend. We begonnen in Rondom
Beerse met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12... (26/37) tegen 495 oude duiven en
ook in het Tienverbond pakten we bij de
jaarse 5 duiven in de top-10. Zou de partners tonen dan voor nog beter resultaten
gezorgd hebben? Moeilijk te geloven toch.
Ons systeem heeft zijn deugdelijkheid hier
al jaren bewezen. We wijken voorlopig niet
af van onze principes en spelmethodes,

09/06 – 1337 d. :	1, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 28, 38, 52, 59, 68, 73, 78, 107, 119, 124,
128... (43/91)
16/06 – 1565 d. :	1, 7, 9, 10, 22, 23, 28, 37, 57, 65, 70, 72, 81, 86, 87, 100, 110, 113,
114, 120, 128, 144, 146, 150, 154, 156... (73/158)
23/06 – 1599 d. :	– 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16, 19, 20, 34, 59, 64, 70, 73, 75, 78, 81, 87, 89,
91, 98, 100, 101, 111, 114, 115, 117, 118, 122, 130, 132, 136, 146,
147, 155... (80/159)
30/06 – 1298 d. :	2, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 32, 34, 35, 45, 56, 77, 80, 84, 85, 113... (30/65)
03/07 – 830 d. :	1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 34, 36, 37, 38, 39,
43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 71, 72...
(88/157)
07/07 – 1420 d. :	2, 8, 13, 15, 16, 23, 25, 39, 66, 68, 105, 125... (33/59)
13/07 – 1147 d. :	1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 35, 40,
47, 48, 52, 57, 58, 60, 64, 71, 72, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 102,
107, 110, 111... (72/152)
17/07 – 552 d. :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 31, 32, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52... (58/85)
21/07 – 1431 d. :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 25, 27, 33, 39, 43, 50, 52, 53, 55, 60,
66, 67, 71, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 93, 96, 104, 117, 143... (75/110)
28/07 – 911 d. :	1, 48... (3/5)
31/07 – 805 d. : 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 28, 41, 46, 47, 54... (50/69)
04/08 – 1540 d. :	2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 40, 41,
42, 43, 47, 49, 54, 54, 57, 60, 65, 67, 68, 69, 89, 91, 94, 100, 102,
104, 106, 109, 110, 112, 120, 136, 143, 146... (79/103)
11/08 – 1308 d. :	12, 16, 18, 24, 25, 28, 31, 40, 45, 58, 60, 65, 66, 69, 74, 87, 96, 97,
112, 127... (46/65)
18/08 – 842 d. : 7, 24, 37, 63, 67, 70, 81... (19/32)
25/08 – 1140 d. : 1, 13, 20, 21, 30, 32, 87... (10/16)
01/09 – 946 d. : 3, 16, 31, 48, 57, 71... (9/9)
08/09 – 982 d. : 2, 41, 47, 49, 64, 79... (9/9)
Vaak zeggen resultaten meer dan woorden. In 2019 won de tandem 44x de eerste prijs.
Er werden 3.207 duiven ingekorfd en die wonnen 1860 prijzen. Dat is zowat 58%. Ze
stonden vorig jaar aan de inkorftafel in Beerse, Bergom, Berlaar, Bouwel, Bruggeneinde,
Grobbendonk, Herenthout, Hulshout, Lille, Meerhout, Merksplas, Morkhoven, Ravels,
Retie, Schoonbroek, Tielen, Vorselaar, Vosselaar, Wechelderzande, Wiekevorst... Ik geloof
echt dat ze op dat vlak enig zijn in ons duivenwereldje.

B19-6185305 “New Jackpot”
3 x 1e prijs, 8 x 10-tal
1/1147, 1/1140, 1/552, 3/830, 7/842...
Zoon Seppe’s Favoriet x 516/2014

B18-6132624 “Mister Perfect”
6 x 1e prijs, 13 x 10-tal
1/1027, 1/275, 1/222, 1/199, 1/190, 1/164, 2/1584...
Halfbroer Miss Kelly
Halfbroer Miss Hafo

HUMUS drank
GEFERMENTEERDE COMBINATIE VAN
KNOFLOOK, KRUIDEN EN HONING
Optimaliseert de weerstand, verbetert de prestaties, geeft een betere kweek en stralende jongen
en vermindert aanzienlijk het gebruik van antibiotica.
HUMUS drank is een product van de Dierennatuurdrogist en wordt verdeeld door DHP Cultura Holland.

€ 15.00

1000 ml.

DE DIERENNATUURDROGIST

Velserbroek, tel 0031 23 53 71 28 5
info@dierennatuurdrogist.com
www.dierennatuurdrogist.com

DHPC200664_Advert Dieren Natuur drogist HUMUS 130x100mm.indd 1
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maar we zijn nog altijd leergierig. Korte
tijd geleden waren we op bezoek bij Jan
Hooymans. Hij en zijn ganse team maakten
met hun moderne visie op de hedendaagse
duivensport een onvergetelijke indruk op
mij. Nederlanders zijn over het algemeen
verbaal bijzonder sterk, maar wie in Nederland, België en in het Verenigd Koninkrijk
hoge toppen scheert, bewijst dat hij een
trendsetter is. Als je tegen zulke teams
moet opboksen, kan dat alleen met echte
klasbakken. Ik kijk op naar hun team en
naar diverse andere binnen- en buiten-

landse liefhebbers Gelukkig is het toch al
vaker bewezen dat verschillende wegen
naar Rome kunnen leiden. We lezen in “De
Duif” de reportages over andere tophokken. Soms vind je toch wel een tip om over
na te denken. Tussen de oudere generatie
zitten er ook heel fijne melkers. Met echt
duivenweer spelen ze soms al hun ingezette duiven per 10-tal. Op de uitslagen
springen ze wellicht minder in het oog,
maar in de nationale kampioenschappen
kan je er niet naast kijken. Ook voor hen
doe ik mijn pet af.”

B19-6185375 “Super Jacky”
2 x 1e prijs, 11 x 10-tal
1/1431, 1/911, 2/1147, 3/1141...
1e Asduif Jonge Quiévrain Wechelderzande
4e Asduif Jonge Quiévrain Rondom Beerse
Halfzus Miss Yana

Aan ruime rennen is er geen gebrek.

Stefaan Schietse
Drie jaar geleden schreef Michel Bommerez over Stefaan Schietse in zijn “Ei van Columbus”.
Het volledige artikel plaatsen we deze week op onze website: www.deduif.be

Jonge duiven
“Vanaf het spenen is de bodem bedekt
met een dikke laag stro. De vroege jongen
worden op nest gespeeld en na hun 2de
Quiévrain komen er nestschotels op de hokken. Ze kunnen een nestje bouwen als ze
dat willen. Ze doen dat zeker niet allemaal.
Sommige ongepaarde jongen presteren
beter dan andere duiven op nest. Ik zou er
talloze voorbeelden van kunnen geven. Wat
er zich in het kopke van iedere duif afspeelt,
kan ik niet lezen. Voor alles zal er wel een
verklaring zijn, maar vaak merk je het te laat.
De strafste stoot van vorig jaar wil ik je toch
graag vertellen. Op de tweede vlucht met de
jonge duiven korfden we 158 duiven in. Ik

Willems Wel en Wee
En dat is makkelijker dan menigeen denkt.
Door ervaringen met verduisteren en belichten hebben we geleerd hoe we de seizoenen
kunnen “verplaatsen”.

Hielden in de jaren ’80 en ’90 de liefhebbers
de duiven in de veren door de rui te beïnvloeden door gebruik te maken van cortisonenbevattende druppels of zalf, tegenwoordig
kunnen we dat door de seizoenen op het hok
te vertragen of te versnellen.

22-03-2020
En nu?
De meesten van ons hebben nog nooit een
oorlog meegemaakt. In ieder geval degenen
niet die jonger zijn dan 75 jaar.
Maar nu is die onbezonnen tijd voor de meesten verleden tijd. Het is oorlog tegen een onzichtbare vijand. Van iedereen wordt maximale medewerking verwacht en geëist. Ook van
de duivenmelkers!
Hoewel er toch zijn die denken dat uitstel of
misschien wel afstel van het vliegseizoen,
het ergste is wat hen kan overkomen, zijn de
meesten van ons toch bereid om het onvermijdelijke te accepteren.
En we zullen wel moeten! We leven in een tijd
waarin de prioriteiten duidelijk zijn en daar is
duivensport absoluut de onderliggende partij.
Alom rijst nu de vraag, hoe we onze duiven in
deze periode, waarvan het eind nog lang niet
in zicht is, aan de gang kunnen houden, met
de bedoeling ze snel in vorm te krijgen als de
vluchten een aanvang gaan nemen.
In tijden van oorlog is de vooruitgang in de
ontwikkeling van nieuwe systemen enorm.
En waarom zou dat niet ook in onze hobby
kunnen?
Alle van oudsher bestaande theorieën en
gewoontes in de sport, moeten ineens veranderd of aangescherpt worden. Maar dat
schept ook weer kansen. Gedwongen door
de omstandigheden moeten we nadenken
hoe we de duiven zo kunnen behandelen,
dat de vliegvorm later in het seizoen makkelijk
bereikt kan worden.

Bij de jonge duiven was het al langer bekend
dat door de daglichtlengte te verkorten tot
de langste dag (21 juni) de rui heel makkelijk
tegen te houden is, tot diep in september.
De laatste 10 jaar wordt deze methode
ook bij de oude duiven toegepast, meestal tot drie weken voor de eerste belangrijke
wedvlucht.
Zoals ik al in een eerder column beschreef,
was ik een van de eersten die dat bij de oude
duiven uitprobeerde in 1997. Omdat ik geen
idee had hoe lang ik de ouden moest verduisteren, deed ik dat in eerste instantie tot
de 1e juni.
Terwijl ik al eerder de ervaring op had gedaan dat, als ik in februari/maart de eerste
2 of zelfs 3 pennen trok, deze pennen later
niet meer opnieuw geruid worden.
Tezamen met het verduisteren tot 1 juni
bleek het mogelijk de oude duiven tot de
derde week van september met een volle
vleugel de wedvluchten te laten vliegen.
Later ben ik de oude duiven vanaf het eerste
weekend van augustus gaan belichten voor
18 uur per dag. Toen bleek echter dat de
eerder getrokken pennen toch weer opnieuw
gegooid werden.
Uiteindelijk leidde dat tot een schema waarin
ik de oude duiven verduister van 1 maart tot
het eerste weekend van mei en ze belicht
vanaf augustus.
Met deze kennis is het niet moeilijk uit te rekenen, hoe te handelen bij uitstel van het
vliegseizoen. Gewoon niet alleen de jongen
tot 21 juni verduisteren, maar ook de oude
duiven, totdat bekend wordt dat er weer
wedstrijden gevlogen mogen worden.
Zeker de duivinnen kunnen, een week na het
opheffen van de verduistering, al een prima
uitslag maken. De doffers lijken wat langer

tijd nodig te hebben, maar dat kan ook best
meevallen.
Ook in de verzorging kun je een tandje lager
schakelen.
Tot einde maart zijn de roofvogels zeer actief
en dus kunnen we daar wat makkelijker op inspelen. Je zou kunnen overwegen de duiven
om de dag los te laten. Doffers de ene dag,
duivinnen de andere. Terugnemen heet dat.
Later kun je door de intensiteit van dagelijks
en soms later 2 x daags, de vorm gedoseerd
op laten komen.
Ook het voersysteem moet wat eenvoudiger
worden.
Voor “volle-bak-voerders” hoeft er niets te
veranderen, die kunnen voortdoen, omdat
hun duiven gewend zijn het zelf te reguleren.
De “uit-de-hand-voerders”, die hun duiven
door middel van soort en hoeveelheid voer
kunnen laten jojoën met hun gewicht, hebben
wel een probleem.
Eerst even een persoonlijke ervaring.
In 1987, mijn eerste jaar als gewestelijk kampioen, had ik in de gaten dat de duiven van
liefhebbers in Dordrecht, 26 km korter wonend, op de langere vluchten met de jonge
duiven de ganse provincie op een hoopje
vlogen.
Hoe dat kwam leerde ik al snel toen ik een
afspraak had gemaakt met Dik Stam uit Dordrecht, aan de Wieldrechtse Zeedijk.
Hij bleek al jaren, net als al die groten in Dordt
toentertijd, de Waal, Vlaming van Es, Piet v.d.
Merwe, Manus en Kees Bosua, de jonge duiven te verduisteren, zoals we dat nu allemaal
kennen.
Maar hij deed nog iets bijzonders.
Hij voerde zijn duiven in de ochtend een
beetje snoepzaad en ’s avonds na het trainen
volop met een mengeling 50% vliegvoer en
50% pure gerst.
En hij vloog om te scheuren.
Jaren heb ik op dezelfde, eenvoudige manier
mijn duiven gevoerd.
Het werkt perfect, de duiven eten het prima
als ze het gewend zijn en... wat heel bijzonder is, ze luisteren gewoon beter, zijn beter
te drillen.
Ik kwam daarachter toen ik later de duiven

had één duif voor de waarborg gepould. Hij
kon zijn superconditie en motivatie niet verbergen. Hij won de eerste prijs tegen meer
dan 1500 duiven en aan 1798 m/min. Of dat
stielkennis of geluk was, laat ik in het midden. Het was in ieder geval een leuke ervaring en misschien werd mijn ego iets groter.
De volgende week stond ik al terug met de
voetjes op de grond want het beestje miste
zijn prijs. In duivensport liggen succes en
teleurstelling vaak dicht bij elkaar. Een teleurstelling ebt snel weg. Na een succesvol
weekend genieten we de ganse week. Op
die manier blijft de duivensport voor ons
nog steeds een leuke hobby.”
NoeL

een “zwaardere” mengeling ging voeren.
Kennelijk geeft een eiwitrijkere voeding de
duiven meer, laat ik het autonomie noemen.
Ze worden wat onafhankelijker, minder gezeglijk en luisteren gewoon minder.
Kortom, 50% gerst maakt duivenhouden
makkelijker. Het probleem waar ik tegen aanliep is het feit dat de duiven tekort komen in
een programma, waar de zwaardere, langere
vluchten week na week elkaar opvolgen. Ze
gaan wel tot het uiterste, maar het herstel
duurt te lang en uiteindelijk zakken ze door
de knieën in een zwaarder seizoen.
Maar in de huidige situatie een uitstekende
oplossing om de duiven op een eenvoudige,
prettige manier aan de gang te houden.
De oude duiven staan nu bij de meeste
liefhebbers op weduwschap en nu rijst bij
velen de vraag, moet ik dat zo laten of ze
opnieuw koppelen en eventueel op eieren
laten komen?
Het gemakkelijkst is de duiven elke week een
volle dag bij elkaar te laten, zodat ze goed aan
elkaar gekoppeld blijven. Niet alleen belangrijk voor de jaarlingen, die elkaar na een paar
weken niet meer lijken te herkennen, maar
juist ook voor de overjarige duivinnen, die
maar al te graag lesbische neigingen krijgen.
De duiven bij elkaar laten en op eieren laten
komen is minder geschikt, vooral omdat de
duivinnen nogal terug kunnen lopen, doordat
hun doffers de hele dag lopen te jagen.
Voor de rui hoef je het niet te laten, want alleen wanneer duiven aansluitend de tweede
ronde leggen en gaan broeden, zullen ze pennen gaan gooien.
Heb je ze eerst een paar weken gescheiden
en ze dan weer laten broeden, dan zullen ze
dat niet doen.
Dus de oude duiven verduisteren en of de
hele dag volle bak vliegmengeling of 50%
gerst uit de hand voeren zolang we geen
wedstrijden kunnen vliegen.
En de duiven vooral één dag per week bij elkaar laten.
En vooral hopen, dat het coronavirus aan
onze deur voorbijgaat.
Want het is eerst gezondheid en dan een heel
eind later pas onze duiven.
Laten we dat vooral niet vergeten.
WdB
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Een duivenhistorie:
Deel IV, de Nieuwe Tijd
Na enkele weken van stilte wegens andere
verplichtingen vervolg ik mijn duivenhistorie.
De late middeleeuwen liggen achter ons en
ondertussen zijn we in deze duivenhistorie
aangekomen bij de “Nieuwe Tijd”. De Nieuwe Tijd bestrijkt een tijdspanne die begint
bij Columbus die niet wilde toegeven dat hij
geen kaart kon lezen en geheel per ongeluk
zo Cuba ontdekte en eindigt bij de Franse
revolutie, een periode waarin het niet altijd
simpel was je hoofd erbij te houden. Kenmerkend voor deze periode waren natuurlijk de
ontdekkingsreizen. De hele globe werd verkend ter land, ter zee en in de lucht. Dit laatste
mede dankzij onze gevederde koeriers.
Een chronisch tekort aan goud, mooi weer en
goedkoop personeel, een gesponsorde bekeringsdrang, goedkope groepsreizen en een
gunstige eurokoers hebben ertoe geleid dat
er behoorlijk wat afgereisd en ontdekt werd
in deze periode. Als moeder was je toen pas
trots als je één zoon had met een betrekking
bij de kerk en één die minstens een eiland,
verborgen schat of rivier had ontdekt.
Er werden toen zoveel nieuwe landen en continenten ontdekt dat er elke week een nieuw
atlas in de krantenkiosk lag. Iedere maand
moest men zijn GPS laten updaten. De legende wil dat Columbus dit laatste vergeten was
en daarom verkeerd is gevaren, andere bronnen vertellen ons dan weer dat hij gewoon
zijn kompas omgekeerd vasthield. Persoonlijk
denk ik dat de afwezigheid van drinkwater en
de aanwezigheid van rum hier een grotere rol
in speelden.
Duiven waren vooral belangrijk als communicatiemiddel bij de verkenning van de nieuwe
gebieden. Ze aten niet veel, namen niet veel
plaats in en je kan relatief snel ter plaatse
nieuwe generaties kweken en opleren. Het
zijn betrouwbare koeriers en eens ze dat niet
meer zijn, vormen ze nog een lekkere basis
voor een goeie soep of een fris slaatje. Samen
met de griep, de bijbel en de Ikea werd het
gebruik van duiven steeds verder verspreid
over de steeds groeiende wereld.
Toen Rui de Sousa in 1491 als gezant van de
Portugese koning in Afrika op verkenningstocht was ging hij op bezoek bij de koning van
Congo, de Mani-Kongo. Als relatiegeschenken had hij een staaltjeswaaier bij met fijne
stofjes als zijde, satijn, velours en linnen, een
kist leuke glinsterdingen als parels, diamanten, zilver en goud en een aantal rode duiven.
Dit toont aan hoe belangrijk en vooral waardevol men duiven toen inschatte.
Dure duiven is heus niets nieuws. Bekende
dure duiven uit die tijd zijn “Harald”, “Schoonen
Harald” en “Nieuwen Harald” van Lord John
Heymen, “de Menschenvreter” van Dirkus van
aan den Dijk, “Koewijf” van Hendricus Herma-

De eerste beurs waar aandelen werden verhandeld was die van Amsterdam, zeer geliefd
bij beurshandelaren vanwege de aanwezige
bordelen en koffieshops. Hier zou perfect
een grapje passen over Nederlanders en lucht
verkopen, maar zo flauw ben ik niet, dus ik
ga dit niet doen.

nus, de “F-16de Eeuw” van Bartelomeus en
Nancegonde van de Oeckelenburg, “Allesch
Ghaat Misch” van Wilhelmus den Tandentrekker en natuurlijk “Miswijnfleske” van Edward
Janszoon de simpele. Deze laatste is geen familie trouwens van de beroemde gebroeders
Janszoon uit Aerendonk.
Natuurlijk vliegen er al eens duifjes verloren
of blijven bewust achter om een nieuw leven
te beginnen met een lokale schone. Zo zijn
dankzij de ontdekkingsreizen de afstammelingen van de rotsduif over heel de wereld
verspreid geraakt. Naast Boeddhistische
tempels, Midden-Oosterse moskeeën en
Europese kerken, standbeelden van keizers,
kaliefen en koningen, konden duiven nu ook
Mayatempels, totempalen, wigwams, Argentijnse steakhuizen en Braziliaanse strandbars
gaan onderschijten.
Indianen, Eskimo’s, Inca’s en Aboriginals, allemaal leerden ze duiven kennen.
Antropologisch is er onbegrijpelijk nog geen
onderzoek naar gedaan, ik ben er echter van
overtuigd dat toen ook de Aboriginal-ik-ben-ondergescheten-door-een-duif-look ontstaan is.
Met hun witte lichaamsdecoraties in combinatie met hun huidskleur en grote witte baarden
hebben ze veel weg van een bronzen beeld
van Leopold II dat dienst doet als duiventoilet.
Om politiek correcte redenen wens ik mij bij
deze te excuseren bij Aboriginals dat ik hen
vergelijk met Leopold II.
Het verspreiden van diersoorten over de wereld had vaak negatieve gevolgen voor de originele fauna van het nieuw ontdekte gebied.
Ongedierte als ratten en muizen, maar tevens
tamme dieren als kippen, geiten, konijnen en
duiven gedroegen zich vaak gelijkaardig als
de mensen die hen hadden meegebracht. Ze
verdrongen de plaatselijke bevolking, aten
hun voedsel op en sliepen met hun vrouwen.
Sommige diersoorten werden natuurlijk ook
gewoon bedreigd door de mens zelf. Het
bekendste voorbeeld is natuurlijk de dodo
die in de zeventiende eeuw zo vaak op het
menu stond dat hij nu volledig verdwenen is.
Een dikke, trage, niet vliegende maar naar
het schijnt lekkere vogel die zich amper verstopt of verdedigt, heeft nu eenmaal hetzelfde
effect op een hongerige zeeman als Jamaicaanse rum en Zweedse prostituees, hij kan
er geen genoeg van krijgen.
De Amerikaanse trekduif was hetzelfde lot beschoren. Naast bizons en indianen werd deze
vogel het meest afgeschoten door de Europese kolonisten van de Nieuwe Wereld. Steden
als New York, Los Angeles en Miami worden
nu net als onze Europese steden ook bevolkt
door onze grijze, witte en blauwgeschelpte
vriendjes. Net als de straten wordt de lucht in
de steden van de VS hoofdzakelijk bewoond

door migranten. Indianen en originele fauna
vind je er alleen nog in reservaten.
Al deze reizen en ontdekkingen hadden een
zeer grote impact op het dagelijks leven en de
gehele samenleving. In de eerste plaats natuurlijk in de gekoloniseerde gebieden. Indianen verhuisden van wigwams naar casino’s,
Inca’s stierven uit, Afrikanen werden handelswaar en Indonesiërs moesten omschakelen
van gefermenteerde buffelmelk met geitenpis naar Heineken. Dit laatste vroeg gelukkig amper een aanpassing en was maar een
minieme verslechtering.
De hele wereld veranderde grondig, en dan
vooral de wereldeconomie. Omdat vuurwapens behoorlijk efficiënt zijn tegen knotsen,
zwaarden, blaaspijpen, elastiekjes en dat
soort wapens, konden de koloniserende landen de lokale bevolking er redelijk gemakkelijk van overtuigen hun rijkdommen en grondstoffen vrijwillig af te staan. Hierdoor ontstond
er plots een bloeiende wereldhandel.
In de zestiende eeuw ontstaan de eerste
beurzen. Tot dan moest je zelf je geld in de
beerput gooien of eigenhandig in de fik steken als je ervan af wilde. In “’t Stad” opende
het beursgebouw in 1531, dit was een wereldprimeur voor Antwerpen. Later volgden
onder andere Londen, Parijs en Amsterdam.
Eind zestiende, begin zeventiende eeuw
waren beurzen zoiets als shopping centers
nu, je kwam ze overal tegen en als je er een
voet binnenzet ben je geld kwijt.
Oorspronkelijk werden er goederen verhandeld, vaak met scheepsladingen ineens.
Exotische vruchten als sinaasappelen en
aardappelen, zijde, katoen en andere vreemde stoffen, specerijen zoals peper en kaneel,
suiker en zelfs slaven. Vergeet dienstencheques, toen kocht je gewoon een kuisvrouw.
Uitdrukkingen als peperduur, een gepeperde rekening en dit kost stukken van mensen,
vonden toen hun oorsprong.
Wie anders dan de Hollanders hebben mede
dankzij hun Vereenigde Oostindische Compagnie de moderne beurshandel zo een bee
tje uitgevonden. Men begon schuldpapieren
zoals obligaties en leningen te verhandelen.

Het zal u misschien verbazen, maar deze eerste beurzen lagen mee aan de oorsprong van
onze moderne duivensport. Voor wie handel
drijft in aandelen is het heel belangrijk om zo
snel mogelijk op de hoogte te zijn van het wereldnieuws zeg maar. In een tijdperk waarin
duiven nog steeds de snelste manier zijn om
boodschappen te verspreiden was het hebben van snelle, betrouwbare duiven dus een
absolute noodzaak voor al wie internationaal
zaken wil doen.
Het was ook in deze periode dat Mayer Amschel
Rothschild (1744–1812) begon aan het opbouwen van het immense familiefortuin waarmee
je nu zowat de hele wereld kan kopen en dan
krijg je nog wisselgeld terug ook. Eén van de
hulpmiddelen die de Duits-Joodse Dagobert
Duck gebruikte bij het vergaren van deze reuzenzakcent waren goed getrainde reisduiven,
de internetverbindingen van hun tijd.
Beurzen waren dus allemaal uitgerust met
een duivenhok, en niet zomaar duiven, topduiven. De conciërges van de beursgebouwen deden ook dienst als duivenmelker. De
snelheid waarmee de desbetreffende beurs
kon reageren hing volledig af van de kwaliteit
van hun duiven. Onder conciërges werd het
dan ook een erezaak en een competitie om
de snelste duiven te hebben. Zij zijn onderling
wedstrijden beginnen houden en dat waren
waarschijnlijk de eerste wedvluchten in min
of meer de vorm die wij nu kennen.
Vorsten en andere adel, bankiers en ondernemers, generaals en geestelijken, allen werden
ze schandalig rijk door dit opkomend kapitalisme en natuurlijk door het uitmelken van
hun koloniale melkkoeien. Voor Jan Modaal
echter geen Rubensiaanse overdadige banketten waar exquise wijnen vloeien als kleine
stroompjes van decadentie, buffetten met
exotische lekkernijen, gevulde zwanen met
een pauwenstaart, speenvarkens met een
appel in de mond en een spies in de kont, girafnek gevuld met een zeldzame pinguïnsoort
en afgewerkt met dodo-eieren.
De kleine man at vaak een snee droog brood
waar een week geleden een haring of een stuk
kaas had naast gelegen, zondags een aardappel en op feestdagen een runderknook,
varkensstaart of gevulde rat. Als eerste in
Europa werden de Franse citoyens deze ongelijkheid een beetje beu. Ze bestormden de
Bastille, plunderden herenhuizen, kastelen,
kerken en paleizen. Al wie adel en/of rijk was,
werd letterlijk ingekort.
Het oude bestel begon af te brokkelen.
Samen met het Ancien Régime, het oude
bestuur, komen hier ook “de Nieuwe tijd” en
dit hoofdstuk in deze duivenhistorie tot zijn
einde. Het slot van deze reeks “de Moderne
tijd” leest u binnenkort in deze krant.
Mike

Lier Markt draaide op volle toeren
Op zondag 1 maart werden 1100 jonge duiven te koop aangeboden en dat was volgens de marktmeester lang geleden. Om 6
uur stonden de verkopers al op de markt
om een goede standplaats te hebben. Rond
8 à 9 uur kwamen de eerste bussen toe uit
Engeland, Duitsland en Nederland... en de
politie had de handen vol wat het parkeren
betrof.
De verkoop onder toezicht van een veearts
verliep vlot en veel verkopers maakten van
hun duifjes een goede prijs.

Nieuw
Op iedere kampioenendag worden bons te
koop aangeboden, op de Lierse kampioenendag niet. Tijdens de algemene vergadering
beslisten het bestuur en de liefhebbers om
een verkoop op de markt te houden. Op 1
maart boden 20 liefhebbers een jonge duif
aan. Deze werden op korte tijd allemaal verkocht tussen de 40 en 60 euro en dat was een
succes. De kassier was in zijn nopjes. Ook het
bestuur en de liefhebbers waren dik tevreden.
Misschien dat ze het volgend jaar terug doen.
Pallieter

Duivenverkoop op de markt in plaats van op de kampioenendag.

Dé webshop voor
Belgavet producten

www.pigeonfeed.be
Gratis bezorgd vanaf 50 €
in België & Nederland
Op zondag 1 maart werden er op Lier markt 1100 jonge duiven te koop aangeboden.
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Duiven voor

DUMMIES

Matteo (en ook een beetje Pieter) Debruyne
Op naar de volgende in het rijtje van enthousiaste nieuwelingen! Hiervoor trokken we
richting Elst, of ook het dorp van de geutelingen. Voor wie zich afvraagt ‘Wat is bij god
een geuteling?’ Wel noem het een dikke pannenkoek. Daar zit een hele volkstraditie
achter, maar laat het ons erop houden dat het vooral heel lekker is.
In dit dorp in hartje Vlaamse Ardennen
vinden we de volgende nieuwbakken collega-duivenmelker. We kunnen deze jonge
gast gerust catalogeren onder de noemer
‘coup de foudre’! Helaas was het misschien
geen (nieuw) vriendinnetje dat zich gelukkig
mocht prijzen, maar wel de Belgische sportduif. Matteo Debruyne, een jonge gast van
10 jaar, kreeg van familiegenoot Michael
Matthieu een uitnodiging. ‘Hey Matteo, je
moet eens naar mijn duiven komen zien!’.
Voor degenen die Michael niet kennen.
Michael startte zelf nog niet zo heel lang
geleden met de duiven en zingt ondertussen een aardig mondje mee op de kleine
halve fond. Matteo, als jonge gast enorm
gepassioneerd door dieren, kon deze uitnodiging niet afslaan. Op dat moment waren
de papa en de mama zich nog van geen
kwaad bewust en gingen op familiebezoek
met het idee er een leuke namiddag van te
maken. De impact van dit bezoek hadden
ze op dat moment totaal niet in de gaten.
Matteo kreeg van Michael een ruime rondleiding doorheen de hokken en raakte op
slag gepassioneerd! De mama en de papa
stonden buiten wat te keuvelen en zagen
Matteo uit het hok stappen. Ze keken Matteo aan en wisten op slag wat er gebeurd
was. Ze zagen een blik in de ogen van hun
zoon die het enthousiasme niet kon verbergen. Al gauw volgde er een tweede hokbezoek en de trein was vertrokken.
Allé, zo simpel ging het eigenlijk niet. De
mama had wel haar vraagtekens en zag dat
eigenlijk initieel niet zo goed zitten. Daarnaast mochten ook de school en andere
vrijetijdsbestedingen zoals de judo en de
KSA zeker niet wijken. Gelukkig had Matteo de papa. Pieter bezit namelijk zelf een
hele verzameling Ukkelse braadkrielen.
Voor wie zich afvraagt, ‘wat is dat nu weer
voor beest?’, voel u niet beschaamd. Ik had
hetzelfde voor. Het blijken sierkippen te zijn
van het edelste soort! Dus Matteo had aan
de papa snel een bondgenoot. Er diende
een plan gesmeed te worden om de mama
te overtuigen. Over het hoe, daar zijn de details helaas niet van uitgelekt, maar er kwam
op één of andere manier een ‘go’. Na tips
hier en daar werden plannen uitgetekend en
materiaal besteld. De bouw van het hok kon
starten. Van een lege schuur werd gebruik
gemaakt om al gauw een kweekvolière in
elkaar te knutselen. Er werd gekozen voor
twee compartimenten met telkens 4 koppels. Weldra startten ook de verbouwingen
van het zolderverdiep van deze schuur.
‘Handige Harry’ Pieter bouwde een raam
om tot spoetnik en knutselde er samen met
de zoon vier compartimenten in elkaar om
duiven te stationeren.
So far, so good, dachten ze met hun twee.
Maar nu moesten daar op een of andere
manier duiven op terecht komen. Ook dat
lukte eigenlijk betrekkelijk vlot, want een
aantal liefhebbers bezorgden prompt een
aantal duiven. Op dat moment waren er dus
duiven en er was een hok! De basis was met
andere woorden gelegd. Matteo kon starten
met het kweken van duiven. De papa, een

groot kippenkenner, kon bijstaan met raad
betreffende voeding, kweken... Allé, dat
dacht men in het prille begin. Maar algauw
werd duidelijk dat dit niet zomaar het geval
was. Een kieken is nog altijd geen duif en
een duif nog altijd geen kieken. Alhoewel
Pieter vermoedelijk niet tevreden zal zijn met
deze term en wij dus beter de term ‘sierkip
van het edelste soort’ gebruiken.
Maar goed, Matteo stond dus aan de start
van zijn duivencarrière. En ja, er was over
heel veel zaken nagedacht. Zo werd gekozen
voor een praktische inrichting van de hokken
met roosters. Zo kon Matteo zich beperken
tot het schoonmaken van de nestbakken.
Maar er was over een aantal zaken ook iets
minder goed nagedacht. En dat waren de
zolderhokken. Pas op, die zijn prachtig ingericht en hebben heel veel potentieel om
goede hokken te worden. Maar bij het buitenlaten, komen de duiven vrij hoog op de
gevel buiten en hebben niet onmiddellijk iets
om naar toe te vliegen.
Je voelt mij al komen. De jonge duiven werden voor het eerst losgelaten. Tot op het
moment van loslaten waren de jongskes
ook nog weelderig voorzien van spijzen en
dranken. De jonge duiven fladderden op dat
moment al duchtig. Maar goed, de venster
ging open. Jonge duiven vlogen gezwind
op de (kleine) valplank. De eerste ging de
lucht in, de andere verschoten ook en de
rest laat zich raden. Overal zag je de duiven onzeker rondfladderen of zich schichtig
neerzetten. Uiteindelijk gingen de meeste
duiven op een plaats zitten waar de valplank
niet te zien was. Er was ook simpelweg geen
plaats waar dat wel kon. Na veel vijven en
zessen kwamen er toch een tiental binnen.
Een drietal bleef buiten zitten. Degenen die
binnen waren, kregen uiteraard goeie kost
van dierenvriend Matteo. De dag nadien wou
Matteo ook die overige terug binnenkrijgen.
Maar hoe?
Het lumineuze idee werd opgevat om ze
opnieuw buiten te laten. Zo zouden die overige de andere lokken naar de juiste plaats.
En jawel van de drie buitenzitters kwam er
eentje extra binnen. Maar in de plaats bleven er weer twee andere buiten zitten. En zo
bleven er dus nog negen over in plaats van
de dertien waarmee gestart werd. Die overige vonden helaas de weg niet meer terug...
Gelukkig hebben ze ten huize Matteo toch
nog een tweede ronde gekweekt, waardoor
het aantal nu terug gestegen is naar 24. Pas
op, die laatste zestien moeten nog de buitenlucht voor het eerst opsnuiven. Maar de
voorbereidingen zijn al wat getroffen met een
kleine volière die op de valplank wordt geplaatst. Toch zal het opnieuw geen sinecure
worden, maar we hopen het allerbeste. Ik
ben er ook van overtuigd dat eenmaal de
duiven de weg terugvinden naar het hok, ze
kunnen genieten van een fantastisch hok!
Alvorens we konden afreizen richting Mentor had ik toch nog één pertinente vraag.
‘Matteo, wat zijn de ambities?’ Je zag duidelijk dat dit een vraag was, waar Matteo
totaal niet mee bezig was. Hij wilde gewoon
genieten van zijn duiven, ze verzorgen en ze

Matteo en Pieter met hun mentor Koen.
laten deelnemen aan een aantal wedstrijden. Papa Pieter sprong even bij. ‘Het is en
blijft vooral de bedoeling dat Matteo zelf de
duiven verzorgt. Uiteraard kijk ik mee over
de schouder en steek ik graag een handje
toe. Maar ik heb mijn kippen en Matteo zijn
duiven. We hebben ons hier en daar al eens
bevraagd en hebben hopelijk een realistisch
plan gemaakt. We willen de jonge duiven
een aantal keer kunnen meegeven op de
snelheid en hierbij de betere aan boord houden. Zo willen we een aantal jaar na elkaar
te werk gaan.’
Een goed plan me dunkt. De stiel leren op
de snelheidsvluchten is zeker een goed
idee. Het is ook een manier waarop snel
duidelijk wordt of de duiven kwalitatief
oké zijn of niet. Ik dacht onmiddellijk, hier
hebben ze een grote kans mee om er een
succesverhaal van te maken. Maar toch zal
ondersteuning belangrijk zijn om niet al te
grote blunders te maken.
Met dit in het achterhoofd trokken we richting Mentor. Hiervoor was de keuze eigenlijk
vrij evident. We hadden hier en daar ons oor
even te luister gelegd en kwamen te weten
dat Koen Crucke al een aantal maal contact
had met onze nieuwbakken duivenman.
Koen had de voorbije jaren toch al serieuze
adelbrieven verzameld met enkele topnoteringen op de zware halve fond met als klapper een 1e nationaal uit Argenton. Daarnaast
huisden er bij Matteo ook al een aantal duiven van Koen. Verder moesten we dus niet
gaan zoeken. Matteo en Pieter stonden er
trouwens op om ook de andere schenkers
van duiven te bedanken en ook wij vinden
dit een chapeau waard. Bedankt Michael
Matthieu, bedankt Yannick Yalet!
Na een korte autorit arriveerden we in Onkerzele. Voor de aardrijkskundeliefhebbers,
dit ligt aan de voet van de muur van Geraardsbergen. Een mens is in die streek altijd
tevreden over vier wielen te beschikken...
De deur ging open en daar stond Koen om
ons welkom te heten. Het was nogal koud
buiten, dus ik was zeer tevreden om aan de
koffie te kunnen gaan. Het gesprek kwam
zeer snel op gang. En wie Koen een beetje
kent, verschiet daar ook niet echt van. ‘En
is de schoorsteen al hersteld?’ Ik keek naar
Pieter en Matteo en zag beide wat rood aanlopen. Ik zag in hun blik de verbazing van
‘hoe weet die dat nu?’. Matteo voelde zich
verplicht om het verhaal op te biechten...
‘Tja da was inderdaad wel een bijzonder gênant moment. We hadden dus de duiven de
eerste malen buiten gelaten en misten nog
enkele duifjes. Mijn papa is ook een verwoed
fietser en had zich in de garage op zijn rollen
gezet. Tijdens het fietsen hoorde hij een constant getik in de schoorsteen. Wij gaan luisteren tegen die muur. Hoe meer we er naar
luisterden, hoe meer we overtuigd geraakten
van het feit dat er een duif in de schoorsteen
was gevallen. Maar ja, hoe krijg je die daar nu
uit. Traantjes begonnen bij mij te vloeien en
dus besloot de papa om een gat te maken
in de schoorsteen om de duif te bevrijden.
Hamer en bijtel werden erbij gehaald en het
gat werd een feit. Maar tot onze verbazing
vonden we geen duif. Het was een stukje
isolatie dat door de wind altijd maar aan het
klapperen was. Gevolg, geen duif, maar wel
een gigantisch gat in de muur!’
Het ijs was gebroken, de toon was gezet.
We waren vertrokken voor een leerrijke babbel. We overliepen even wat de bedoeling
was. Al gauw kwamen we ook bij de medische ondersteuning terecht. Dat moest nog
gefikst worden. We beslisten op advies van
Koen om Wim Boddaert te bellen, topdierenarts en één van de bezielers achter het
gamma van Versele Laga. Het idee werd
uitgelegd en het enthousiasme was ook bij
Wim onmiddellijk aangewakkerd. Alvast bedankt Wim! We konden dus verder met de

praktische toer. En ook de eerste raadgevingen kwamen er meteen aan te pas. Uiteraard was er de manier van voederen die
de nodige aandacht kreeg. Waar had ik dit
nog gehoord? Juist, ook starter Lisa was als
dierenliefhebber te weelderig met de voeding. We hadden het ook over de verliezen
en daar kwam de pertinente opmerking van
Pieter, ‘Misschien moeten we er van andere
liefhebbers nog wat bijsteken als er nog bijkomende verliezen zouden zijn?’
Koen repliceerde al even snel. ‘Dat zou ik
niet doen! Kijk, je hebt nu een achttal kweekkoppels van drie verschillende duivenmelkers. Je moet er rekening mee houden dat
iedere stam zijn kwaliteiten heeft, maar ook
zijn gebreken. Die gebreken manifesteren
zich niet enkel in het vliegen. Ook in de gezondheid zijn er specificiteiten. Uiteraard is
de ene stam gevoeliger dan de andere en
zoeken we met z’n allen naar de gezondste en de beste! Maar iedere stam duiven
heeft ook zijn resistenties en bijgevolg ook
bacteriën. Als je nu een bont allegaartje
samenbrengt van verschillende duivenliefhebbers, uiteraard allemaal met de beste
bedoelingen, dan krijg je deze allemaal in
één keer op je dak. En dan zul je al vrij snel
door het bos de bomen niet meer zien. Het
is beter te starten met de rassen die je nu
hebt en deze te selecteren. Nadien, als je ze
wat op een rijtje hebt, kun je uiteraard weer
iets nieuws gaan toevoegen en testen op
degelijkheid. Zo ga je stap bij stap verder
richting een alsmaar beter kolonie.’
Ondertussen waren de jonge duiven van
Koen aan het vliegen. En je zag duidelijk dat
de interesse van Matteo echt wel naar de
duiven gaat. Zijn focus had zich naar buiten
verlegd. Elke beweging van de duiven had
hij in de gaten en je zag dat hij er eigenlijk
zo snel mogelijk naar toe wou. Het was voor
mij ook duidelijk dat de rol van de papa toch
wel belangrijk zou worden om Matteo een
beetje in goede banen te leiden. Tegelijkertijd besefte ik ook dat we met Matteo een
echte duivenliefhebber rijker waren in onze
duivensport!
Het gesprek ging verder en de pogingen
om de aandacht van Matteo erbij te houden waren talrijk. We kunnen niet alles neerpennen, ook om niet telkens in herhaling te
vallen met de voorgaande reportages. Maar
er zat toch eentje tussen die ik jullie niet wil
onthouden. Het opleren van de jonge duiven. Uiteraard vroeg Koen aan Matteo en de
papa om hem eerst te contacteren.
‘Met alle lossingen in de buurt kan je maar
beter een beetje voorzichtig zijn. Als het
moment daar is, dan moeten er een aantal
spelregels nauwgezet in de gaten gehouden
worden. Ten eerste blijf je de eerste malen
best binnen een straal van een aantal kilometer van je hok. Daarbij kies je bij voorkeur
altijd de vliegrichting die ze in een later stadium ook op zondag zullen vliegen. Als je
klaarstaat met je mandje, dien je eerst goed
rond je te kijken. De eerste malen zie je best
nergens andere duiven vliegen, ook niet in
de verte. Een liefhebber waarbij zijn duiven
rond het hok vliegen heeft, telt uiteraard ook
mee. Want als de jonge duiven los gaan,
zullen ze zich zeer snel mengen in dit pak.
Ze worden er als het ware door aangezogen. Dit betekent dat ze op dat moment al
uit elkaar zijn geslagen en er ongetwijfeld
verliezen zullen volgen. Meestal lukt deze
aanpak het beste, maar er zijn ook in dit
geval geen beloftes te maken. Het is altijd
een beetje wachten met dichtgeknepen
billen.’ Een wijze raad me dunkt. Maar het
werd ondertussen de hoogste tijd om naar
buiten te gaan bij de duiven. Matteo was
simpelweg niet meer te houden.
‘Kan ik een keertje kijken op je hok?’ Deze
non-verbale communicatie straalde Matteo duidelijk uit. Koen had dit al snel in
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het snotje en nam hem mee op het hok. Ik
stond buiten met de papa wat te wachten
en raakte wel danig geïnteresseerd in zijn
analytische aanpak. Als informaticus had
hij wel een aantal goede ideeën over hoe je
analytisch een objectieve kijk kunt krijgen
op de prestaties van de duiven. Een aantal
ingewikkelde termen werden hierbij heen
en weer geslingerd. Maar het was duidelijk,
papa wou Matteo helpen om zo snel mogelijk een aantal succeservaringen te beleven. Of dat nodig is, betwijfel ik. De passie
van Matteo gaat echt naar de duiven op dit
moment en niet naar de prestaties. Dat is
iets wat natuurlijk zeer snel kan veranderen. Na een aantal minuten kwam Matteo
van het hok, met een mooie grijze duif in
de hand. ‘T’is toch gene waar é!’,zag ik de
papa denken. Onmiddellijk kon ik zijn gedachten lezen. Hoe zouden ze dat aan de
mama kunnen uitleggen. Maar ja, dat eentje
zou wel het verschil niet maken zeker! En
wie wil nu niet een grijze mascotte op zijn
hok! En der is nog een kans dat het een

goeie wordt ook, want ik herinnerde mij dat
er bij die grijze exemplaren van Koen al een
paar serieuze kleppers tussen zaten.
Maar goed, stilletjesaan werd het tijd om
huiswaarts te trekken. Een doosje werd gezocht om het duifje in te steken en met heel
veel trots stapte Matteo in de auto. Het is
voor mij al lang duidelijk dat Matteo de tijd
van zijn leven beleeft tussen de duiven en
dat de papa Matteo zal helpen om een zelfstandig duivenliefhebber te worden. Maar
daarnaast zal de hulp van Koen belangrijk
zijn om de juiste beslissingen te nemen.
Bedankt Koen! En ook de raad van Wim
Boddaert wordt cruciaal. Bedankt Wim!
Nu kan het verhaal van Matteo, en ook een
klein beetje dat van zijn papa, starten. De
komende maanden houden we jullie graag
op de hoogte van de ontdekkingstocht te
Elst. Wij willen Matteo hierbij alle succes
toewensen en worden ook hier supporter
nummer 1. Gogo Matteo! Maar ook: geniet
ervan Matteo!
KC

IJsbrand Kaptein &
Tijmen Soeterbroek

Keizer Grote Fond ZLU 2019
IJsbrand
De inmiddels 60-jarige IJsbrand Kaptein uit Akersloot
is al tientallen jaren een gevestigde naam in de marathonwereld. Hij won heel veel vroege prijzen op de
vluchten boven de 900 km en stond onafgebroken op
het podium van verschillende grote samenspelen. IJsbrand is timmerman van beroep. Sinds enkele jaren
doet hij het onderhoud bij de bekende familie Brügemann uit Assendelft, die een kaashandel hebben. IJsbrand begon voor zijn 12e al met duiven. Hij kwam in
contact met de duivensport via een neef die duiven had.
IJsbrands duiven hebben altijd op het huidige adres
gezeten. Hij woont nu nog op het terrein van zijn ouderlijk huis. Op de plaats waar eerst de koeienstal stond,
verrees aan het begin de jaren ’90 van de vorige eeuw
zijn mooie huis. Een boerderij stond ernaast en staat er
nog steeds, nu naast IJsbrands woning. Dit huis heeft
IJsbrand samen met familie en vrienden zelf ontwikkeld en gebouwd. Op het terrein van de boerderij werd
bijna 50 jaar geleden het eerste duivenhok gemaakt...

Tijmen
De inmiddels 21-jarige Tijmen Soeterbroek uit Aker-

sloot (buurjongen van IJsbrand) is een jonge enthousiaste duivenliefhebber die al jaren bij IJsbrand over
de vloer komt. Reeds als 10-jarig jongetje kwam hij er
al duiven kijken, dan kwamen IJsbrands ouders hem
altijd een perenijsje brengen. De laatste jaren helpt hij
IJsbrand met het verzorgen en doet hij ook de administratie van de duiven. Hij is eveneens werkzaam bij de
familie Brügemann en hij staat 5 dagen op de markt
door Noord- en Zuid-Holland met kaas.

Waar het allemaal begon
Vanaf 1982 werden de eerste stappen naar de grote
fond gezet. De eerste echte marathonduiven kwamen
van de gebr. Van Zelderen. De stam is opgebouwd door
telkens de beste duiven op de kweek te zetten. Vanaf
1987 zijn er duiven gekocht bij Wim Muller. Deze inbreng versterkte de stam, omdat de nakweek beter
werd. IJsbrand haalde tweemaal 10 jongen uit de kwekers. In 1990 werden nog eens 4 late duivinnen bij Wim
Muller gehaald. Daar zat de beste kweekduivin bij die
IJsbrand ooit heeft gehad. Ze was o.a. moeder van
twee duiven die een 2e nationaal wonnen en van een
winnaar van een 4e nationaal. Samen met een doffer

Kampioenschappen ZLU
1e (2017), 2e (2018), 3e (2014) Keizer Grote Fond
ZLU
2e (2017), 4e (2018) Fondkampioen ZLU
4e (2017) Pyreneeën Cup ZLU
1e (2017), 4e (2018) Super Prestige ZLU
6e (2017) West-Europese Super Marathon
6e (2018), 10e (2017) Nationale Marathon ZLU
2e (2018) Nat. Marathon 8 getekende ZLU
Prestaties afgelopen jaren behaald bij ZLU
12e (2014), 22e (2019), 25e (2017), 82e (2018) Nat.
Pau ZLU
9e (2018), 82e (2018) Nat. Narbonne ZLU
van Flip Hoogervorst gaf ze toppers. Later zijn de Brügemann-duiven erbij gekomen. Dat was vanaf 1995.
Er zijn ook nog eens 20 duiven gehaald van regio-genoot Win Grapendaal. Daar zaten twee goede duiven
bij. In 2001 kwam van Brügemann de “190 ” topkweker. Ze werd moeder van de Asduif Narbonne, de Asduif
Marseille, Irun-duif (1e duif Irun van N.H.). Ze is ook
grootmoeder van het Barcelona-koppel. Dit koppel
vloog zelf geweldig op Barcelona en gaf ook toppers als
nazaten voor deze Koninginnevlucht. De laatste ‘nieuwe’ duiven komen van Jan Roelofs (“Montar Koppel”),
Martijn De Groot en van Cees v.d. Laan.

De hokken
Keizer Grote Fond : H. Wijnands & Zn., Carlo Dominicus, IJsbrand Kaptein/Tijmen Soeterbroek, Jelle Jellema en Frank Hage. Koning, keizer, admiraal, keizer IJsbrand en zijn adjudant
Tijmen verslaat ze allemaal!

Op het erf van IJsbrand staat 9 meter op de schuur en
6 meter tuinhok voor de schuur. Onder in de schuur is
4 meter afgetimmerd voor de jongen.
Achter de schuur staat nog een jongeduivenhok van

6e (2018), 30e (2016), 56e (2018), 72e (2019), 82e
(2016) Nat. Bordeaux ZLU
59e (2015), 74e (2017) Nat. Barcelona ZLU
79e (2018) Nat. Perpignan ZLU
54e (2014), 92e (2018) Nat. Marseille ZLU
Prestaties voor behalen “Keizerschap ZLU 2019”
Pau
120e, 182e, 275e, 565e
(14/9)
Barcelona 220e, 296e, 332e, 616e
(11/8)
St. Vincent 454e, 489e, 560e, 597e
(10/4)
Marseille 289e, 349e
(10/3)
Narbonne 227e, 256e, 324e
(12/8)
Perpignan 248e, 337e, 434e, 629e, 952e (16/7)
een meter of 5 en 3 meter kweekhok. In elk hok zitten
roosters. Onder de roosters ligt een dikke laag korrels
en dat wordt 3 of 4 keer per jaar schoongemaakt. De
broedhokken en de schapjes worden elke dag wel éénof tweemaal schoongemaakt. De hokken zien er schoon
en fris uit en het ademt een goed duivenklimaat, al is
ieder hok anders. Op de schuur zijn de hokken zoals het
oude hok van Brügemann. In de tuin staat het hok dat
van Cees v.d. Laan is nagemaakt (met een kippennok).
Het jonge duivenhok achter de schuur is zoals het hok
van Jan Roelofs met weinig verluchting. Op alle hokken
zitten goede duiven en op alle hokken heerst een goed
klimaat. Dus wat het beste is... ik weet het niet, al ben
ik wel gek op het punthokje op de schuur. Mensen
vinden dat geen duivenhok, maar ook daar komen de
duiven super op. Ik noem het vaak gekscherend “het
slechtste duivenhok van Nederland”.
Hub Wetzelaer

NL03-2280323
“Barcelona Doffer”

NL01-1680190
“Stammoeder”

NL03-2280348
“Barcelona Duivin”

37e, 343e, 659e Nat. Barcelona
56e Nat. Perpignan
10e Asduif Barcelona over 3 jaar ZLU

Moeder en grootmoeder van o.a.
9e Nat. Dax Sector II
6e, 32e, 54e, 78e Nat. Marseille
23e Nat. Narbonne
25e Nat. Pau
37e, 77e Nat. Barcelona
56e Nat. Perpignan
6e, 24e, 33e, 77e, 77e Nat. Sector II
85e Internat. Marseille

49e, 69e, 139e, 199e Nat. Barcelona
1e Asduif Barcelona over 3 & 4 jaar ZLU
2e Asduif Barcelona Internat.
over 3 jaar (07 t/m 09)
3e Asduif Barcelona Internat.
over 3 jaar (06 t/m 08)
7e Asduif Barcelona Internat.
over 2 jaar (08 & 09)
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potten van
300 gram

€ 20,00

Belga Recharge
Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorkoming van eiwittekorten
tijdens het sportseizoen, de rui en de kweek. Belga Recharge is niet alleen rijk aan eiwitten, maar ook aan
vetten, mineralen, vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge eiwitgehalte in combinatie met de
aanwezigheid van een breed spectrum vitamines, aminozuren en mineralen, in het bijzonder magnesium
(2%) en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven na inspanningen ondersteund. Bovendien bevat
Belga Recharge Excential Energy Plus om de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het
herstel en de opbouw naar de volgende vlucht te optimaliseren.
In het sportseizoen 1 à 2 keer per week verstrekken, in het begin van de week.
In de rui- en kweekperiode 1 à 2 x per week ter ondersteuning van de opbouw van een glanzend zijdezacht
verenpak en de perfecte opgroei van uw jonge duiven.

potjes
100 capsules

Poeder:

1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol of Belgarlic.

Capsules:

1 capsule per duif op de dag van thuiskomst en eventueel de dag nadien. Tijdens de kweek- en

€ 15,00

Belga Carbo Energy
Hoogwaardig energiesupplement uit enkelvoudige en complexe koolhydraten, vitamines, mineralen en
sporenelementen. Daarnaast bevat Belga Carbo Energy zowel L-Carnitine (14%) als Excential Energy Plus,
die ervoor zorgen dat de vetten uit de voeding optimaal worden omgezet in energie. Kortom, de perfecte
energieboost voor uw duiven in aanloop naar de inkorving.
potten van
300 gram

In het sportseizoen 2 keer per week 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met
Belgasol of Belga Essential Oil.

€ 20,00

potten van
300 gram

€ 20,00

Belgabac
Een goede darmgezondheid is van groot belang voor het welzijn van uw duiven. Ter ondersteuning van de
darmgezondheid is daarom het regelmatig verstrekken van probiotica zeker aan te raden. Met de nieuwe,
verbeterde formule van Belgabac, kunnen we nog beter voorzien in de deze behoefte. Door de combinatie
van hoog gedoseerde probiotica en prebiotica en een breed spectrum vitaminen inclusief biotine en choline,
worden de darm- en leverfunctie doeltreffend ondersteund. Het hele jaar door tweemaal per week Belgabac
bevordert een evenwichtige darmflora. Ideaal in stresssituaties, zoals wedvluchten en vaccinaties en na
toepassing van een antibioticumkuur.

handige
sachets 5 gram

BelgaBac kan zowel door het water als over het voer verstrekt worden:
- 1 sachet of 1 maatschepje per 2 liter water
- 1 sachet of 1 maatschepje per 1 kg voer

@ I 20181928

€ 1,50

BELGICA DE WEERD B.V.

Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland
T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com
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