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PHILIPPE DOBBELAERE

1e NAT. ASDUIF FOND EN GROTE FOND JAARLINGEN

O

Olsene – Olsene is een dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en ligt aan de Leie. Het is
een deelgemeente van Zulte. Vroeger was het bekend voor de vlasindustrie die er een
grote bloei kende.
In de jaren vijftig, zestig en zeventig was
Gilbert Van de Weghe met o.a. 1e Internationaal Barcelona 1958 de vaandeldrager in
de duivensport aldaar. De laatste jaren is
Philippe Dobbelaere er de sterkhouder. Zijn
knap palmares wordt o.a. gesierd met 1e
Nat. Chateauroux 17.984 oude 2014 en 1e
Nat. Jarnac 3904 jaarse 2016.
In 2019 was hij opnieuw bij de blikvangers
van de nationale duivensport met o.a. 1e
Nat. Libourne 4356 d en de 1e Nat. Asduif Grote Fond en Fond Jaarlingen KBDB
2019

Solide basis
Philippe Dobbelaere is in 1989 gestart met
duiven van vader Roger Dobbelaere. Roger
was een goede hafospeler die in zijn carrière 1e Algemeen Kampioen van Oost-Vlaanderen werd en ook meerdere asduiven op
zijn hok had. Zijn kolonie was gebaseerd op
duiven van Oscar Devriendt, Moere x duiven
van Daniël Martens, Drongen aangevuld met
duiven van Jules Rijckaert, St. Amandsberg
via Raf Van Laere, Kruishoutem.
In eerste instantie deed Philippe aan samenkweek met Camiel Vanwijnsberghe,
Waregem (1990) en dat doet hij nog steeds.
In 1997 werd er een doffer bijgehaald van
Silvere Toye, Otegem. In de jaren 2000 werd
er aan samenkweek gedaan met André De
Smeyter, Machelen. Via Jules D’Huyvetter, Olsene kwamen er duiven bij van Gaby
Vandenabeele (2007). In 2012 werd er een
Vandenabeele-doffer aangeschaft bij de
tandem Van Renterghem-Goeteyn. Via Roland Rothe (D) werd een duivin van Gaby

Vandenabeele aangeschaft en die werd de
moeder van “Robby” en de grootmoeder
van “Robin”. Op de totale verkoping van
De Rauw-Sablon, Lebbeke werd een duivin
aangeschaft waarmee men in Olsene ook
zeer goed gelukt is. Al deze aanwinsten werden succesvol gekruist met de eigen basis.

Extra motivatie
Philippe kwam aan de start van het seizoen
met een ploeg van 22 weduwnaars, 15 koppels die op totaal weduwschap gespeeld
worden, 9 duivinnen die op het klassiek
weduwschap gespeeld worden, 140 jonge
duiven en 24 koppels kwekers.
De 22 weduwnaars en hun 22 duivinnen worden begin december gekoppeld en mogen
vrij paren. Er worden een aantal eieren van
de kwekers verlegd onder de weduwnaars
en ze trekken een koppel jongen groot. Er
is een tweede koppeling en er wordt 2 à
3 dagen gebroed en de doffers worden in
die periode opgeleerd. Het opleren gebeurt
in 5 etappes tot 60 km en daarna gaan de
doffers meteen de mand in voor Clermont.
De weduwnaars worden om de 14 dagen
gespeeld en gaan tot 750 km. Gedurende
gans de winterperiode kunnen de doffers
binnen op het hok en buiten in de volière.
Er wordt tot half mei alleen maar ’s avonds
getraind en daarna wordt er tweemaal daags
getraind. Onder de 10 graden komen de weduwnaars ’s morgens niet los. Te hard en
te lang trainen is zeker niet ideaal. Doffers
die er te hard tegenaan gaan tijdens de trainingsbeurt werden tijdens de week verkeerd
gevoederd.

Philippe Dobbelaere kende een sterk 2019 met als uitschieters 1e Nat. Libourne 4356 d.
en de 1e Nat. Asduif Fond en Grote Fond Jaarlingen.
Bij de inkorving komen doffers en duivinnen
eventjes samen. Het inkorven gebeurt vrij
snel, ook voor de fondwedstrijden. Na thuiskomst van een wedstrijd blijven de partners
een ½ u tot 1 u samen. Naarmate het seizoen vordert wordt dat langer en dan blijven
ze soms samen tot 9 u ’s avonds.
Philippe Dobbelaere : “Extra motivatie zit
soms in een klein hoekje. Mijn nationale asduif “Robin” vloog in een verkeerde woonbak bij een andere duivin. Ik heb die andere
doffer dan maar weggenomen en “Robin”

eigende zich de twee woonbakken toe. Het
bezorgde hem een dijk van een motivatie.
“Robin” zijn duivin had juist een ei gelegd
en hij stond met een “stekkerpen” (pen juist
uit de schacht). Dat was geen ideale positie en hij stond helemaal niet bovenaan de
poelbrief. Maar hij won de 5e nat. Limoges
10.783 jl. Een paar weken later zette hij de
toren op de kerk met de 1e nat. Libourne
4.356 jl.
Lees verder blz. 6 en 7.

LESLIE BRUURS & EVA CEUPPENS

R

EEN VLIEGENDE START

Retie – Op maandag 16 maart, de laatste dag dat de overheid het nog toeliet, bracht ik
een bezoekje aan Leslie Bruurs in Retie. Het nieuw samengestelde gezin telt vier zonen
van 9 tot 11 jaar en voor de kinderen was het de eerste werkdag van een verplichte
vakantie. Voor veel ouders vraagt het toch wat improvisatie om voor de opvang van hun
kinderen te zorgen. Hier viel dat best mee, dacht ik. Eva werkt overdag en Leslie doet
steeds de nachtshift. Het lukt dus wel en we babbelden ongestoord de hele namiddag
over duiven. Er is toch niks aangenamer dan dat, nietwaar?
Leslie (1983) groeide op in een gezin waar
duiven nooit veraf waren. Pa Fons, momenteel provinciaal voorzitter Antwerpen, was
van jongs af een bezige bij in de duivensport en een gedreven liefhebber. Vanaf 1996
speelde Leslie zelfstandig met behoorlijke
resultaten.
In 1998 zorgde een rampvlucht uit Ablis voor
de zwaarste ontgoocheling in zijn prille carrière. De beste jonge duiven gingen verloren
en het doet nog steeds een beetje pijn als hij
eraan terugdenkt. In 2001 werd zijn pa met
ernstige hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Vanzelfsprekend stond Leslie zijn
pa bij met de verzorging van zijn duiven. Hij
verraste dat jaar zijn pa en zichzelf met een
overwinning uit Limoges. Dat deed deugd.
De volgende jaren speelde het duo in tandem. Enkele jaren later ontdekte Leslie de
liefde en verhuisde hij naar Turnhout. Het
jonge gezin breidde uit en voor duiven was
er geen tijd. Zijn partner zag duiven echt niet
zitten. Na 9 jaar kwam er een einde aan hun
relatie. Scheiden is vaak een moeizaam pro-

ces, maar het leven gaat verder en achter de
wolken schijnt weer de zon.
Leslie leerde Eva (1979) kennen. Ze zette
het niet op een lopen toen Leslie over duiven begon. Ze kende de duivensport via
haar grootvader en nonkel Ludo. Zelf was
ze lange tijd actief als paardenliefhebster.
Zorg dragen voor dieren was haar niet onbekend. Waar nodig een handje toesteken,
zag ze zeker zitten.
Na verloop van tijd beslisten ze om in de
toekomst samen door het leven te stappen. In 2016 kochten ze in Retie een woning
met een ruime tuin. Een tweedehands duivenhok kwam er snel en Jan Van Oeckel,
Niels Broeckx en nonkel Ludo De Roeck uit
St-Katelijne-Waver zorgden voor het eerste
basismateriaal.
In 2017 werd aan de wedstrijden deelgenomen met jonge duiven en in 2018 brachten ze
een ploegje jaarlingen aan de start. In 2019
verscheen er een tweede hok met 4 afdelingen voor de jonge duiven.
Al van in zijn tienerjaren had Leslie een voor-

Leslie Bruurs en Eva Ceuppens speelden in 2017 hun eerste wedstrijden als combinatie en
sindsdien gooien ze hoge ogen.
keur voor de vluchten van de dagfond en Eva
ging mee in zijn verhaal. In hun eerste jaar op
de fond konden ze uitpakken met een provinciale overwinning uit Libourne (812km) bij de

jaarlingen. Dat was een onverhoopt succes
dat door sommigen als beginnersgeluk werd
bestempeld.
Lees verder blz. 8 en 9.
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Comb. Smeets en Penris
Topscore op Barcelona 2019
Urmond – Een dorp gelegen tussen de Maas
en de A2 dat behoort tot de Nederlandse gemeente Stein. Het wordt doorsneden door het
Julianakanaal, aan de westkant ligt de oude
kern en aan de oostkant bevinden zich de A2
met daarlangs de uitgestrekte industrieterreinen van Chemelot, DSM en SABIC.
Op duivensportgebied werd Urmond de
laatste jaren stevig op de kaart gezet door
Robin Smeets (32) en zijn (stief)vader Piet
Penris (66). Na een 4e plek op de Nationale
Marathon 2017, volgden de 2e Gouden Barcelona Duif 2018, de 2e Nat. Marseille 2018
van 2750 d. en de 6e Nat. Asduif Marseille 2018. In 2019 wisten Robin en Piet een
ongelofelijke topscore op Barcelona neer te
zetten. Met drie duiven mee wonnen ze de
27e, 53e en 80e nationaal van 4129 duiven.
Een uitslag waarvan je slechts kan dromen
en internationaal goed voor de 52e, 129e en
181e van 15.981 d. Daarbij aangetekend dat
hun 3e duif een duivin was, die ook nog de
88e internationaal bij de duivinnen (5104 d.)
voor zich opeiste.

Snel en vroeg
Barcelona 2019 was opnieuw een loodzware
editie. De winnende nationale Nederlandse
duif behaalde 850 m.p.m. en slechts 13 duiven kwamen boven de 800 meter-grens. Met
constateringen om 15.39 u, 16.30 u en 16.57
u hadden Piet en Robin niet alleen snel, maar
ook nog eens alles vroeg thuis. Zij konden de
invliegramen sluiten toen velen nog moesten
beginnen.
De combinatie kwam op Barcelona aan de
start met twee weduwnaars die voor het
eerst Barcelona vlogen en een duivin die als
tweejaarse op de marathon 3 op 3 won. Vorig
jaar miste ze echter van Barcelona. De NL161795825 “Alberto 25”, die als 3e getekende
de mand in ging arriveerde als eerste met de
27e Nationaal. In voorgaande jaren had hij
soms wel of net niet een prijsje gewonnen, hij
kwam echter altijd hartstikke fit thuis. Dit jaar
kreeg hij een andere duivin en liet zich op de
voorbereidingsvluchten al goed zien.
De NL16-1795838 “Lucky 38”, ging als eerst
getekende de mand in omdat hij in 2018 duif
kampioen marathon was in het samenspel.
Hij arriveerde als tweede en tekende voor de
53e Nationaal.
De duivin NL15-1567038 “38 Meisje”, een
volle zus van “Avatar”, de 2e Gouden Barcelonaduif 2018 over drie jaar (na 2018 gestopt), landde als derde en laatste op de klep,
goed voor de 80e Nationaal. Zij was voor die
tijd met de overige duivinnen ingevlogen en
gespeeld op weduwschap, drie dagen voor
Barcelona kreeg ze haar doffer.
“Lucky 38”en “Alberto 25” werden na Barcelona nog op Narbonne gespeeld en wonnen
tegen 3829 duiven respectievelijk de 43e en
688e nationaal (1e en 2e getekende). “38
Meisje” ging met 5 hokgenoten naar Perpignan (358-607-1054 Nat. van 4283 d.), ze ar-

riveerde als 4e en won internationaal nog net
een prijsje bij de duivinnen.

Robin stond er even alleen voor
Robin is getrouwd en woont in Stein, heeft
drie kinderen en een baan als servicetechnicus installatietechniek. Bij zijn woonst heeft
hij een hok gebouwd en hij zou vanaf het
seizoen 2019 daar met jonge duiven gaan
spelen. In het voorjaar kreeg Piet, die in Urmond woont, onverwacht met een ernstige
ziekte te maken, waarvoor hij in mei geopereerd werd en waardoor hij niet op de hokken mocht komen. Juist toen het fondseizoen
naar het hoogtepunt groeide kreeg Robin de
volle verzorging van de kolonie op zich. Voor
hem betekende dat: vanaf begin mei, tot de
laatste vlucht ’s morgens om 4.45 uur uit de
veren. Eerst thuis de jonge duiven verzorgen,
naar Urmond rijden om daar om 5.45 uur de
weduwnaars los te laten en dan tijdig op zijn
werk te zijn. ’s Avonds hetzelfde ritueel maar
dan in omgekeerde volgorde.
De start op St. Vincent middaglossing met 2
duiven mee was met alle hectiek niet best,
daarom werd in goed overleg met Piet afgesproken om slechts een paar vluchten te gaan
spelen. Pau werd overgeslagen. Op Agen ZLU
was er echter de eerste opsteker, met de 1e
provinciaal en de 30e nationaal van 3940 d.
bij de jaarlingen. Die gewonnen werd door de
NL18-1352527 “De Einzelgänger”. De goede
lijn werd door getrokken, zoals vermeld op
Barcelona, Narbonne en Perpignan. Gelukkig
is Piet inmiddels weer goed hersteld, maar hij
is nu met het coronavirus uiterst voorzichtig.

Gebr. Kuijpers aan de basis
Robin mocht in 2014 met Jos Martens Stein
(plaatsgenoot en leermeester) naar de Gebr.
Andre en Piet Kuijpers uit Neer. De broers
geloofden in de ambitieuze Robin en gaven
hem vier jonge duiven cadeau. Pas toen Piet
en Robin serieus aan de marathonvluchten
begonnen kwamen ze erachter hoe waardevol die vier Kuijpers-duiven, inmiddels 6 jaar
oud, waren. Ze verhuisden direct naar het
kweekhok. Drie ervan zitten nu nog altijd als
een rode draad in hun stam verweven. Sterker
nog, de NL04/825 “Gouden Kuijpers 25” ontpopte zich tot de stamvader van de kolonie.
Hij is vader van o.a. “38 Meisje” en haar broer
“Avatar”, 2e Gouden Barcelona duif met o.a.
51e Nat. Barcelona 5239 d., 114e Nat. Barcelona 4504 d., 227e Nat. Barcelona 3912 d.
De nestzus van de “Gouden Kuijpers 25”
NL04/826 liet zich echter ook niet onbetuigd en drukte ook een grote stempel op de
Smeets-Penris kolonie. Zij ligt aan de basis
van NL14/748 “Benny Batman” 2e Internationaal Marseille 2018 van 9383 d. en 6e Nat.
Asduif Marseille over 3 jaar.
Later werden er nog succesvol duiven ingekruist van Huub Nijsten uit Geulle, waaronder de NL12/105 “Donkere Hub”, vader van
“Benny Batman”, Theo Daalmans Elsloo,

NL15-1567038
“38 Meisje”
80e Nat. Barcelona 4129 d.
249e NPO St. Vincent
308e NPO Dax

Links Piet Penris, rechts Robin Smeets, met een knalprestatie op Barcelona 2019.
Thieu Cox Stein en Gebr. Boonen Buggenum.
Een bijzondere kweekduivin die de gelederen kwam versterken was de NL10-3049812
“Diamantje Jellema” van de Combinatie
Frans Verbaandert-Jan Habraken Veldhoven
/ Aalst-Waalre. Van vaderszijde komt zij uit
de kruising “Broer Nirvana” (Jelle Jellema) x
“Zus Stef” (Wim Bax, Budel), moeder is een
100% zuivere Jellema. Met de “Gouden Kuijpers 25” vormde zij een topkoppel en bracht
o.a. de “Blauwe Yves”, “Dylan”, “38 Meisje”
en “Avatar” voort.

Allerlei
In 2019 werd met 25 weduwnaars en 25 duivinnen (doffers thuis) gespeeld. De achterban wordt gevormd door 35 kweekkoppels,
waarvan de 15 beste koppels begin december gekoppeld werden. De overige koppels
werden half maart met de vliegduiven bijeen
gezet. Eind mei begon voor de vliegploeg het
weduwschap zonder dat er herkoppeld werd.
In 2019 vloog een groot deel van de duivinnen Agen op weduwschap en kwam daarna
op nest. Voor 2020 is het de bedoeling dat
alle duivinnen ingespeeld worden op weduwschap en daarna op nest komen.
In 2019 was het tijdelijk anders, maar normaal gesproken ligt de verzorging (voeren,
loslaten, trainen, lappen, poetsen) in handen
van Piet. Tijdens het vliegseizoen gaan om
7.00 uur de weduwnaars voor ongeveer 1
uur de lucht in, daarna volgen de duivinnen
en de jongen. ’s Avonds wordt voor de weduwnaars en de duivinnen dezelfde volgorde
aan gehouden. Tijdens de training worden de
vliegploegen nauwkeurig geobserveerd en de
voeding, het lappen, de inkorving enz. worden daarop gestuurd.

NL16-1795825
“Alberto 25”
27e Nat. Barcelona
688e Nat. Narbonne

4129 d.
3829 d.

Broer van:
99e Nat. Narbonne
104e Nat. Bergerac
131e Nat. Agen ZLU
1e Agen ZLU

3829 d.
8170 d.
5935 d.

Zus van “Avatar”: winnaar
2e Gouden Barcelonaduif 2016-2018

NL16-1795838
“Lucky 38”
Marathonkampioen SSM 2018
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PR: 000-0130130-53
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Jan Hermans, Waalre (NL)
e-mail: jan@deduif.be

43e Nat. Narbonne
53e Nat. Barcelona
63e NPO St. Vincent
90e NPO Limoges
167e NPO Issoudun
199e NPO Dax
Halfbroer van:
“Benny Batman”,
2e Internat. Marseille
“Jarige Bordeaux”,
3e Nat. Bordeaux ZLU

3829 d.
4129 d.
1706 d.
2109 d.
4709 d.
4772 d.

De voorbereidingen op het marathonseizoen
starten vanaf de eerste vlucht. Als het goed
weer is gaat de volledige vliegploeg elke
week mee tot en met eind mei op Bourges en
afhankelijk van de indeling per vlucht ook op
Limoges. Is de weersvoorspelling niet goed,
dan blijven de duiven thuis en worden ze in de
loop van de week zelf weggebracht.
Er wordt met een lepel, in potjes, een mengeling van Paloma Duo Sport en Paloma
kweekmengeling gevoerd, hetgeen wordt
aangevuld met snoepzaad en pinda’s. Tussen
de marathonvluchten in staat er Gery Plus op
het menu. De potjes zijn steeds goed gevuld,
wat blijft liggen wordt verwijderd en gaat naar
de jonge duiven. Regelmatig gaat er het overblijfsel van een fruitmengeling over het voer,
dat overblijft als er met een blender fruitsap
is geperst. De drinkbak wordt doordeweeks
van knoflook en rodebietensap voorzien. Bij
thuiskomst van een vlucht zitten er elektrolyten in het drinkwater. Het medisch plaatje
ziet er hetzelfde uit als bij vele liefhebbers.
Tijdens het broeden wordt een geelkuur gegeven, waarbij gevarieerd wordt in producten.
Voor de start van het vliegseizoen volgt een
luisdruppel. Begin juni wordt dierenarts Peter
Boskamp of Vincent Schroeder voor een mestonderzoek en algehele controle bezocht.
Het advies van de man in de witte jas wordt
opgevolgd. Tijdens het vliegseizoen krijgen ze
zo nodig iets voor de luchtwegen.
Opmerkelijk, voor ons althans: alle vliegdoffers en vliegduivinnen zitten op dezelfde
afdeling. Komt er een doffer thuis krijgt die
gewoon zijn duivin, arriveert er een duivin dan
krijgt die haar doffer en de thuisblijvers... die
kijken toe.
P.v.B.
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In deze tijd
Eigenlijk was ik niet van plan ook nog maar
een letter te wijden aan de hedendaagse
trieste realiteit. In kranten en op tv word je
er al genoeg mee geconfronteerd. Het gaat
nergens anders meer over. Maar je ontkomt
er niet aan. De crisis raakt de hele samenleving, elke sport, dus ook de onze.
De wereld staat in brand en hoezeer de
brandweermannen elk aan hun eigen kant
denken zie je nergens beter dan in het dorp
waarin ik woon. De ene winkel is gesloten, de
winkel pal ernaast open omdat die op Nederlands grondgebied staat. Zelfs is er een warenhuis met daarin een lint dat beide landen
van elkaar moet scheiden. Je kan alleen in
de ene helft winkelen. Wat een circus. Terwijl
het volk angstig en massaal de handen wast,
spelen de wereldleiders hun eigen spel en
wassen hun handen in onschuld.
Ik ga er ook over schrijven vanwege vragen
die toch leven.

HET PROBLEEM
Duivensport is vooral een kwestie van plannen. Maar hoe kan je ‘plannen’ als geen
mens je kan zeggen wanneer we kunnen
spelen en hoe lang?
Voorlopig lijken de meest pessimistische
voorspellingen ook de meest realistische.
Ik ga U zeggen wat ik doe, nu met deze
nieuwe werkelijkheid. ‘Zeggen’ dus en niet
adviseren in een tijd dat iedereen zijn eigen
wijsheid heeft.
Omdat de duiven hier al zo lang gescheiden
zaten heb ik ze terug samen gelaten.
Is dat goed? Hmm. Weet niet. Ik weet dat
andere goede spelers ze gescheiden houden, maar... Stel dat we in september met

oude aan het spelen zijn. Kan je duiven die
zeven maanden gescheiden zaten dan nog
motiveren en daarvan verwachten dat ze ‘exploderen’? Ik heb mijn twijfels.

EN VERDER
Zaten de duivinnen hier voorheen ook altijd
al donker, nu ze terug samen zitten verduisteren we alles, dus ook de doffers. Opnieuw:
of we er goed aan doen? De toekomst zal
het uitwijzen.
Verder wordt het voeren aangepast. Normaal
geven we een heel jaar dezelfde mengeling
(in ‘opvoeren’ of ‘voer voor een betere rui’
heb ik nooit geloofd), maar nu is er toch gerst
ingekocht. Dat krijgen de duiven een kwart.
Hoe lang we gaan verduisteren hangt helemaal af van de ontwikkelingen. Nogmaals, U
hoeft dit niet na te volgen. Ik durf schrijven
wat ik doe omdat de prestaties zoveel tientallen jaren bewijzen dat ik niet de grootste
stommeling ben in duivensport.

JONGEN
Elk jaar opnieuw hoor je in deze tijd over jongen die geen meter willen vliegen. De grootste kampioenen overkomt het. Ik weet niet
of het nog zo is, maar jaren geleden klaagde
Serge Van Elsacker al dat zijn jongen weinig
verder kwamen dan het dak.
In de jaren dat ik in B N het jonge duivenspel
tot kunst had verheven was het hier niet anders. En elk voorjaar kon je horen ‘met die A
S zal het dit jaar minder zijn, zijn jongen vliegen geen meter’. Dezelfde mensen echter
waren enkele maanden later oorverdovend
stil. Hoe ik die aan het vliegen kreeg? Dus
wat ik deed?

In juni scheiden, tegelijkertijd een kuur geven
tegen geel en ook Altabactine (een week
lang) en het voer aanlengen met een kwart
gerst.

MET SUCCES
En elk jaar was dat een succes. Na amper
twee weken moest ik me bukken als ik ze
vrijliet. Als ze hoorden dat ik eraan kwam
gelopen zetten ze zich met lange nekken
schrap om naar buiten te stormen. Als ik me
vervolgens omdraaide waren ze niet meer te
zien. Ze waren vertrokken. In rechte lijn naar
‘verre einders’.
En zo hoort het ook.
Je hoort wel eens over jongen die geen
meter vliegen maar toch presteren, maar mij
lijkt het ‘straf’. Of beter, geloof er geen snars
van. Jonge duiven moeten vliegen. Liefst
lang uit beeld zijn om afgemat met hangende vleugels terug te komen. De groep liefst
uit elkaar gereten. Zo deed ik dus toen. Of
vraagstellers er dit jaar met de huidige toestand iets aan hebben is de vraag.

PLAAG
Het andere slechte nieuws is de roofvogel.
Sommigen hebben er geen last van, maar bij
wie dat wel het geval is, is het weinig minder dan een nachtmerrie. Het trieste is dat
er niets, maar dan ook niets aan te doen is.
Tenminste... Niets legaals. Zelfs iemand als
dr. Marien, en zo’n man heeft toch verstand
van dieren zou je zeggen, weet zich geen
raad.
Wat je kan doen is de jongen vasthouden tot
ze tien weken oud zijn. Dat levert doorgaans
heel weinig verliezen op.

EEN MUST
In deze tijd is de focus vooral gericht op oude
duiven. Wat nogal eens vergeten wordt is dat
jongen, vooral nu ze volop in de rui zijn, meer
behoefte hebben aan een bad dan ooit. Badzout vind ik weggegooid geld. Zelf doe ik in
het badwater een scheut chloor of wat azijn
en keukenzout.
En iets in het badwater dat ook luizen doodt?
Kan toch niet goed zijn voor duiven zou je
zeggen. Wel oppassen als de jongen lichtjes ornithose-achtige symptomen (snot)
vertonen.
Dr. Lemahieu, een autoriteit op duivengeneeskundig gebied (nu gepensioneerd), zei
me eens dat het virus zich extra snel verspreidt bij duiven in een bad.

TOCH VIRUS
En zo eindigen we toch weer waar elke dag
mee begint en eindigt. Het virus. Hoe onze
toekomst en ook de duivensport er komende
zomer uit gaan zien zal vooral afhangen van
de duur van de hedendaagse ellende.
Een troost, zij het een schrale, is dat het
velen oneindig veel zwaarder treft dan ons
duivenliefhebbers.
Ad Schaerlaeckens

Brecht & Glenn Cretskens
Jong aankomend talent
Neeroeteren – Voor wie er nooit geweest is,
wordt aangeraden om er niet zonder GPS
rond te rijden. Al zijn er in de verte wel enkele windmolens waarop je je kan oriënteren.
Daarnaast zijn het weilanden en velden die
voor het overgrote merendeel het groene
landschap inkleuren. Vandaar waarschijnlijk
ook dat hier in de streek nog redelijk aan landbouw wordt gedaan. “Alhoewel, om daar louter en alleen van te leven is moeilijk,” vertelt
Rik Cretskens. Buiten het vetmesten van een
80-tal runderen is hij enkele dagen per week
tewerkgesteld in de champignonteelt. Want
van een boerderij alleen is het moeilijk rondkomen. Zelf heeft hij als jong gastje ook wel
even met de duiven gespeeld, doch hij was
eerder geïnteresseerd in de grotere dieren op
de boerderijen uit de buurt.

Brecht en Glenn met elk één van hun
favorieten.
Rik is nu de vader van twee knappe zonen,
Brecht die het derde jaar houtbewerking in
Bree volgt en Glenn, nu nog in het zesde
studiejaar, die volgend jaar graag naar
de landbouwschool te Bocholt wil gaan.
Het is het derde seizoen dat de broertjes
Cretskens met de duiven gaan spelen en
er is al heel wat veranderd sinds 2018. Het
eerste hokje waarop gespeeld werd is immers wat te krap geworden om naast de
jongen ook nog oude duiven en jaarlingen
te huisvesten.

Hoe het begon
Aan de oorsprong van dit verhaal vinden
we Leopold Cretskens, door iedereen Bèrke
genoemd. Hij speelt eigenlijk al heel zijn
leven met de duiven. Bèrke woont op wan-

delafstand van zijn kleinkinderen en het viel
op dat die twee kleine mannekes regelmatig
verschenen als de duiven van een vlucht
moesten thuiskomen. Bovendien gingen ze
graag mee naar het lokaal, waar ze zich al
snel thuis voelden. Ze wilden beiden ook
wel een hokje met wat duiven op hun naam.
Bèrke vroeg dan toestemming om naast het
hok van hem één voor Brecht en Glenn te
bouwen, doch de KBDB zag dat reglementair niet zitten.
Bèrke: “Dan moest er maar iets bij de broertjes thuis neergezet worden. Na contact
met de bekende snelheidskampioen Guido
Franssen uit Ophoven, kwamen we terecht
bij Louis Geerts in Kaulille. Deze had een
hok staan, bestaande uit drie afdelingen.
We kregen het hok gewoon gratis dus was
de verkoop snel beklonken. Er werd naar
Kaulille gereden met collega duivenmelkers
Thomas Geris, Peter Croimans en Jimmy
Geelen. Jong geweld aangevuld met ervaren rakkers, de ideale combinatie om het
hok vakkundig af te breken en bij ons terug
in elkaar te steken. Clubgenoot Rik Baeten
zorgde voor enkele spoetnikken waardoor
het hok meteen speelklaar was.” En zo zag
de jonge tandem Brecht en Glenn, toen resp.
13 en 10 jaar oud, begin 2018 het levenslicht. De afgelopen winter werden de handen
nogmaals uit de mouwen gestoken om een
tweede en ruim duivenhok bij te plaatsen.

De duiven
Dan moesten er duiven op het hok komen
en die kwamen er. Het leek of ieder lid van
de club de jonge gastjes op weg wilde helpen door wat duiven te schenken. Brecht
en Glenn: “We kunnen een hele lijst namen
opnoemen, maar we zijn bang dat we iemand vergeten. Maar ‘vake’ had voor ons
ook een ronde jongen gekweekt zodat we
met een mooi aantal bij de 2e reeks jongen
aan ons eerste seizoen konden beginnen.
Op dit moment zitten er 16 oude en jaarse
duivers die gespeeld zullen worden en een
43-tal jongen voor de eerste reeks.”

Wie doet er wat?
Met de taakverdeling hebben beide broers
geen probleem. Wat de ene niet doet wordt
door de andere gedaan of omgekeerd, ruzie
hebben ze daar in elk geval nog niet voor
gemaakt. Maar Glenn heeft wel nog een

Brecht en Glenn, geflankeerd door Bèrke, Patricia en Rik.
tweede hobby als schapenhouder. In de
periode dat ze moeten lammeren vraagt
dat wel wat meer tijd van hem, maar tot nu
toe lukt het wel.
Vake is eigenlijk de selectieheer, maar er
wordt zeker overleg gepleegd. Daarnaast
vult hij ook de poelbrief in en zorgt hij voor
de te betalen centjes. “Als we iets winnen
mogen we dat ook van hem houden,” gniffelen Brecht en Glenn. Ook mama Patricia
vervult plichtsgetrouw haar taak als boekhoudster van het tandemhok. Zij noteert
alles, zowel de kosten als de individuele
prestaties van de gevleugelde atleten en
ze zorgt ervoor dat alle gegevens netjes
gerangschikt staan. Papa Rik staat als het
nodig is steeds klaar om eventuele verplaatsingen met de wagen te doen.
Op de vraag of de jongens ook een favoriete duif hebben, beginnen hun ogen te glinsteren. Brecht kiest zonder twijfelen voor
de mooie donkere terwijl Glenn voor een
wit/zwarte gaat. “Ik kies voor hem omdat
ik bonte duiven de mooiste vind en hij is
ook heel tam”, vertelt Glenn. Terwijl Brecht
zijn keuze eerder wordt ingegeven door de
geleverde prestaties van zijn favoriet.
Iedereen van de familie is blij dat de jongens
zich amuseren met hun hobby en Bèrke geniet er uiteraard nog wat meer van. “Laat
ze er maar hun plezier aan beleven, de rest
komt later wel,” besluit hij.
Nu maar hopen dat de coronacrisis niet te

veel roet in het eten gooit, want er wordt
reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Benieuwd wat dat geven zal. In elk
geval heel veel succes gewenst!
JOL

Kampioenen kiezen
voor Habru!

Jan Hooymans

Transportweg 6, 7007 CN Doetinchem - NL
E info@habruduivensport.nl
T +31 (0)314 712446
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Petrus Geerts
Provinciale Asduif
snelheid jonge

Stabroek speelt Soissons op
5 april 2020... virtueel!
U leest het goed, op zondag 5 april spelen
de leden van duivenbond Stabroek hun
eerste wedvlucht. Dat gebeurt virtueel, net
zoals tienduizenden mensen momenteel
van thuis uit werken en honderdduizenden
kinderen van thuis uit school lopen.
Het was Jef Meeusen die met het idee op
de proppen kwam. Jef organiseert al vele
jaren de competitie “kenner op eigen hok”.
Hij is dus niet aan zijn proefstuk toe. Maar
informaticatoepassingen zijn niet meteen
aan hem besteed. Daarom nam hij contact met Peter Vervoort en met mezelf.
Op whatsapp werd een overlegmoment
vastgelegd.
Het is de bedoeling om duivenliefhebbers
in deze tijd van vereenzaming wat verstrooiing te bieden en hen toch wat duivensportbeleving aan te reiken.
De virtuele wedstrijd probeert daarom zo
nauw mogelijk aan te sluiten bij de vertrouwde gewoontes. De deelnemers vullen thuis de vertrouwde poulebrief in. Enkel
duiven die op de hoklijst staan, mogen ingezet worden. Er is een maximum van 12
duiven per liefhebber vastgelegd.
Het traditionele “poulen” dat zo typisch is
voor de duivensport, is ook nu mogelijk, al

Kruibeke – Petrus Geerts (87) is reeds decennia lang hét uithangbord van de Wase
duivensport. Hij is de snelheidsspecialist
en behaalde reeds 60 keer de titel van algemeen kampioen (Quiévrain of Noyon).
In 2019 behaalde hij voor de 5de keer de
provinciale asduif snelheid.
Na WOII startte Petrus op 12-jarige leeftijd met duiven via nonkel Henri. Dankzij
de opgebouwde ervaring en de betere duif
behoorde Petrus sinds de jaren ’60 tot de
plaatselijke toppers. De duivenstam werd
aangevuld met duiven van Raoul Verstraete (Oostakker), Hugo Vlaeminck (Rupelmonde) en Gebr. Van Landegem (Kruibeke). In de zoektocht naar beter materiaal
werden er voornamelijk duiven gewisseld
of aan samenkweek gedaan. Er moet wel
bij verteld worden, dat wanneer je zelf tot
het selecte clubje behoort, dit wel makkelijker verloopt.
Reeds in het verleden spraken zijn prestaties tot de verbeelding. Piet de Weerd
kwam hier duiven kopen. De gekende truc
(bekje trekken) werd ook hier aangewend
om het karakter van de duif te testen. Bij
Staf Martens, de smid van Melsele, werden
de kneepjes van het vak verfijnd.
Voorheen was Petrus gekend als oude
duivenspecialist maar rond het millennium specialiseerde hij zich in het spel met
de jonge duiven en dan jonge duivinnen in
het bijzonder.

Duivinnenspel
Zijn duivenstam is vrij snel rijp en dit wordt
dan ook uitgespeeld. Een maand voordat
het jonge duivenseizoen start, worden een
16-tal jonge duivinnen gepaard tegen oude
doffers op een apart hok. Zij mogen 2 à 3
weken met een doffer naar keuze stoeien.
Sommigen maakten reeds een nestje. Vervolgens gaan de doffer naar de volière en

blijven de duivinnen op dit hok. Ze worden
lichtjes verduisterd, voornamelijk om rustig
te blijven en niet onderling te paren. Deze
duivinnetjes worden gedurende zo’n 10
weken op weduwschap gespeeld. Begin
augustus mogen ze een nestje bouwen
om nog enkele topuitslagen te vliegen voor
een laag coëfficiënt neer te zetten. Op het
jonge duivenhok blijven de doffertjes en
enkele jonge duivinnen over. Deze worden
aangevuld met enkele oude duivinnen en in
dit hok wordt het nestspel beoefend.

Eenvoudige verzorging
Petrus blijft voornamelijk trouw aan zijn
maatschappij. Toch wordt regelmatig getracht om hem uit te sluiten. Kampioen
worden is voornamelijk een teken van
standvastigheid. Er wordt elke zondag
gespeeld, in dezelfde maatschappij onafhankelijk van de wind. De wind heeft
invloed maar het is de bluts met de buil.
Elke week is er een andere melker in het
voordeel, maar uiteindelijk komt de klasse
toch bovendrijven.
Op de hokken huizen zo’n 50 oude duiven. Er worden een 40-tal jonge duiven
gekweekt uit de kwekers. De tweede
ronde eieren van de kwekers worden verlegd onder de weduwnaars. Deze jongen
dienen vooral om te voldoen aan de vraag
naar bonnen.
Er wordt voornamelijk licht gevoederd.
Gerst wordt hier als een topproduct ervaren en dus frequent aangewend. De verzorging is eenvoudig. Af en toe elektrolyten
maar aan andere supplementen wordt weinig belang gehecht. Qua medicatie wordt
af en toe gebruik gemaakt van ‘Witte Neuzen’ en ‘BS’ van firma De Weerd.
Met de aanwezige kwaliteit en de ervaring,
zal ook het komende seizoen ambitieus
gestart worden. Succes!
HVH

zijn de maximale inzetten teruggeschroefd
tot 10% van de gangbare bedragen. De
poulebrief kan tot vrijdag 3 april 20:00 u
per mail over gemaakt worden. Voor liefhebbers die niet over een pc beschikken
zijn er hulpposten voorzien.
Op zondag zal via een informaticatoepassing die door Peter Vervoort werd aangemaakt, aan alle deelnemende duiven ad
random een aankomsttijd worden toegekend. Dat wil zeggen dat alle duiven binnen
een tijdspanne van een uur een willekeurig
tijdstip krijgen toegewezen. Om daarvan
een rangschikking te maken zal ook rekening gehouden worden met de coördinaten
van het hok van de liefhebbers.
Het initiatief zorgt nu al voor veel
whatsapp-gemelk. En dat is een favoriet
tijdverdrijf voor duivenliefhebbers. Dit keer
gaan de gesprekken niet over de slechte
ligging of over de weersomstandigheden.
De ad-random-hocus-pocus is het belangrijkste onderwerp en zorgt voor erg geanimeerde gesprekken.
Maar iedereen beseft dat er zondag een
unieke kans is om bovenaan een historische uitslag te prijken!
Wim Coel

“Het beste van Ad Schaerlaeckens
(deel 2)”
Het laatste boek van de best gelezen
schrijver van Nederland en België is er
een dat thuishoort in de boekenkast
van elke liefhebber, kampioen of nietkampioen !!

verkrijgbaar
in onze
webwinkel op
www.deduif.be

Dé webshop voor
Belgavet producten

www.pigeonfeed.be
Gratis bezorgd vanaf 50 €
in België & Nederland

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

Nick Stroeykens, 7 jaar, is dit jaar begonnen met de duivensport samen met zijn grootvader
André Stroeykens. Heel veel plezier Nick!
DHPC200664_Advert Dieren Natuur drogist HUMUS 130x100mm.indd 1

18-03-20 11:14

Willems Wel en Wee

bevochtiger verneveld werd door de hokken.
En... de duiven kregen steeds meer gezondheidsklachten. Geen probleem, want met
een kuur over het voer, door het water, in de
nek en in de ogen, waren er toch wel vier
mogelijkheden om de duiven medicijnen te
verstrekken.
Kortom alles wat in het begin zo makkelijk
scheen te gaan, leidde door de drang om
aan alles, maar dan ook alles, een eigen ingewikkelde inbreng te geven, tot een chaos
waarin geen enkele duif, goed of slecht, nog
kon presteren.

nog meer medicijnen, nog meer rijden met
de duiven, dwangtrainingen met de “vlag” en
nog veel meer gekkigheid.
Ik ken liefhebbers die zich pas goed voelen
als ze na het inkorven van hun duiven voor
een vlucht totaal afgepeigerd zijn, omdat
ze dan pas het gevoel hebben er alles voor
gedaan te hebben en dan pas wat van hun
duiven mogen terug verwachten.

29-03-2020
Tel je zegeningen
Hoewel veel mensen in deze tijd eerst een
beetje cynisch tegen de huidige crisis aankeken, alsof het door de media aandacht groter
is gemaakt dan het in werkelijkheid is, ben ik
er wel van doordrongen dat dit een historische gebeurtenis is, die in de buurt komt van
een grote oorlog.
Ineens is niets meer vanzelfsprekend, toekomstverwachtingen zijn voor veel mensen
niet meer vanzelfsprekend, helaas gaan sommigen van ons ze niet meer meemaken.
Want het is een feit dat de meeste van onze
“bloedbroeders”, en dat zijn alle duivenmelkers, nu niet bepaald in de leeftijdscategorie
zitten voor wie de verwachtingen bij besmetting er heel rooskleurig uitzien. In tegenstelling tot de jongeren onder ons zal het verloop
van onze sport in deze heftige tijd wel eens
een tussenspurt kunnen maken.

In het begin van deze eeuw was er in
Vlaams-Brabant een liefhebber die van start
ging met fenomenale resultaten. Het was als
Julius Caesar: hij kwam, zag en overwon.
Maar een decennium later was het kaarsje
gedoofd en dat niet alleen door mindere kwaliteit van zijn duiven.
Het hok, dat vanaf het begin goed marcheerde, was ineens niet goed meer, want op advies van anderen (die weten het altijd beter)
werden er in de jaren die volgden steeds
meer veranderingen aangebracht. Er kwamen rennen vóór de hokken en daarmee de
verluchtingsproblemen, daarom werd er verwarming geïnstalleerd, met als gevolg dat de
lucht op de hokken te droog werd. Om dat op
te heffen werd er in de garage een joekel van
een compressor geplaatst, die ervoor moest
zorgen dat er elk uur een luchtverfrisser en

De liefde voor de omgang met dieren heeft
er bij het merendeel toe geleid om voor eigen
beesten te willen zorgen, en voor ons zijn dat
de postduiven die een prominente plaats in
ons hart hebben veroverd. Denk maar aan
de betovering die ons in onze jeugd ten deel
viel, toen we alles voor de eerste keer met de
duiven meemaakten. Broeden, uitvliegen en
de magie van de wedvluchten.
En hoewel sommigen steen en been klagen
over wanneer en of de vluchten op vitesse,
halve fond of fond doorgang kunnen vinden,
zou het ons ook de ogen kunnen openen dat
we daarin behoorlijk zijn doorgeslagen.
Van meerdere kanten bereiken mij berichten
hoe goed het op de hokken gaat, de duiven
trainen fantastisch, kortom bij de meesten
heeft het er nog nooit zo goed voor gestaan.
En gedwongen door de maatregelen zijn de
duiven bijna nog niet afgericht, krijgen ze nog
geen ingewikkeld voersysteem, en staan de
ramen bij de meesten wat langer open. Ook
wordt er gewacht met het “schoon” zetten van de duiven. Kortom, ze worden nog
steeds kalm gehouden. En met het resultaat,
dat het eigenlijk heel goed gaat met de duiven, ze trainen goed ook al is de regelmaat
van loslaten wat minder en ze hebben ook
minder gezondheidsproblemen.
Misschien doet het de ogen van veel liefhebbers een keer opengaan, dat wanneer we de
duiven in een wedstrijdritme willen krijgen, de
dwangbuis, die wij onszelf opleggen, weleens
tegen ons zou kunnen werken.
Een voorbeeld: nu krijgen ze een eenvoudig
voersysteem, bijna elke dag hetzelfde, ze
worden niet af- of opgevoerd, de verluchting
is wat royaler, de duiven worden ook met
lage temperatuur vrijgelaten en toch gaat het
ogenschijnlijk allemaal goed.
Het voordeel van het uitstellen van het begin
van het seizoen zou kunnen zijn dat wij erachter komen dat wij zelf de veroorzaker zijn van
de dikke koppen, door te weinig frisse lucht
op de hokken. Of van gezondheidsproblemen
door de duiven noodzakelijke voedingstoffen
te onthouden, omdat wij denken te weten
wat de duiven nodig hebben, in plaats van
ons te laten leiden door wat de duiven ons
“vertellen”.
Gevoed door alle verhalen van liefhebbers
die denken het beter te weten, hebben velen
van ons zich in een keurslijf laten praten van

Het “sprookje” eindigde met een totale verkoop en het verlaten van de duivensport,
waar hij met hart en ziel aan verknocht was.
Niet alleen zou het uitstellen van wedvluchten
de ogen van ons open kunnen doen, of alles
waar we in geloofden misschien wel anders
en ook makkelijker te doen en te beleven is.
Ook doet deze tijd ons, door het gedwongen
thuis moeten blijven, zeker beseffen hoe bevoorrecht wij zijn dat we een hobby bij huis
hebben, waardoor wij niet “gedwongen” worden ons vertier op het strand of in de bossen
te moeten zoeken.
Het geeft ook in deze tijden ritme en orde

in ons bestaan, waardoor de ons opgelegde
dwangmaatregelen voor de liefhebbers makkelijker te dragen zijn.
Er zijn in deze tijd zoveel mensen, die vermaakt moeten worden in het leven en dan
elke mogelijkheid aanpakken, die de samenleving ons biedt. Wielerrondes lekker op de
bank kijken, het één volgt het ander naadloos
op. Voetbal, tennis, wielrennen, olympische
spelen zijn er niet uitsluitend voor de deelnemers, maar juist voor het volk, dat vermaakt
moet worden. Zelf kunnen ze dat niet meer.
De Romeinse keizers wisten het al: Geef het
volk brood en spelen!
Elk nadeel heeft zijn voordeel zei Johan
Cruijff.
Misschien zijn er nu wel mensen jaloers op
ons liefhebbers, die met hun duiven zo makkelijk zó gelukkig kunnen zijn. En is dit het
begin van weer een groei van onze hobby.
Maar blijf op uw hoede in deze gevaarlijke
tijd, zeker de ouderen en dat zijn de meesten.
En laten we over een half jaar met zijn allen
het glas weer kunnen heffen.
Ik hoop het en gun het u allen van harte.
WdBr

Collec ef au s sch gedrag in de duivenkolonie
Duiven hebben een collec ef zwerm-bewustzijn, zoals insecten bv. mieren of termieten ook hebben.
De kolonie is precies één groot lichaam dat uit van elkaar losstaande eenheden bestaat elk met individuele
hersenen, maar die toch helemaal op elkaar ingesteld zijn. Een termietenkolonie hee� een collec ef gedrag
verdeeld over honderd duizenden individuen, die elk hun taak uitvoeren naar gelang de toestand. Bij een
bedreiging beginnen ze onvoorstelbaar ingenieuze noodscenario's uit te voeren, in perfecte taakverdeling.
Zo kunnen ze aan elkaar haken tot een levende brug, om hun koningin te laten ontsnappen, bij gevaar.
Ze maken in hun soms 10 m hoge bouwwerken in teamverband een onvoorstelbaar doeltreﬀende verluch ng,
waar weinig moderne airco's ook maar kunnen aan ppen…

Des te meer een opdracht voor iedereen, oud
en jong, om de door de overheid opgelegde
maatregelen en adviezen niet naast zich neer
te leggen.
Voor de hobby zelf zou het best kunnen dat
het tot een herwaardering van de duivensport zou kunnen leiden. Verblind en verwend
door de successen, niet alleen sportief, maar
ook commercieel, is de focus van veel liefhebbers vervreemd van de echte liefhebberij,
waarvoor de meesten in eerste instantie zijn
gevallen.
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Jean-Louis Jorissen
Apotheker

Dieren hebben vaak mysterieuze eigenschappen. Slaapt een duif, en zo ja waarom valt ze niet om?
Ze zou afwisselend een jdje links en vervolgens een jdje rechts wakker zijn, zodat ze half en half slaapt en
tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?

Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk
te maken. Dit verschijnsel zou bij de duif ook voorkomen.
Een duivenkolonie hee� een collec ef au s sch gedrag.
Onze duivenkolonie func oneert bij voorkeur in een vast referen ekader, zoals vb vliegen in één zwerm,
dat mede zorgt voor hun overleving. Wie au sme hee�, kan dus niet goed func oneren buiten dat vast
referen ekader, waaraan hij gewoon is en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek.
Hierop moeten we inspelen om onze band met hun bestaan te op maliseren.
Dus naar een duivenpopula e wil dat zeggen: doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan
ze gewoon worden. Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt op dat moment met voer en drank.
Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterkt je je band met hen.
Het was een van de eerste stellingen van Willem De Bruijn toen wij en jaar geleden onze analyses met
elkaar deelden. Dus voer en drank moeten best steeds dezelfde smaak hebben. Hij was hiervan heel vroeg overtuigd.
Hij mengde simpelweg alle producten waarin hij een beoogd eﬀect herkende dagelijks over het voer.

Het ruiten schema
Science for Champions

Omdat Comed over meer dan 40 jaar steeds meer producten ontwikkelde, werden deze geleidelijk in week schema's gespreid.
Dat werkte steeds uitstekend maar op een bepaald ogenblik werd het complex. Op basis van het simpele principe van Willem Debrijn - zorg dat uw
voer elke dag dezelfde smaak hee�- werd een volledig nieuw schema uitgewerkt. Het vroegere schema waarbij bijna elke dag wat anders
werd gegeven, wordt nu sterk vereenvoudigd en eﬃciënter.
Tijdens het kweken en jdens de wedstrijden is er nood aan extra eiwit en extra calcium.
Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.
Dwz elke dag dezelfde producten rijk aan deze nutriënten zowel jdens de kweek- als in het vliegseizoen.
Daarbij gebruiken we jdens de rustperiode bovendien dezelfde producten maar dan wel in lichtere doseringen...(1/2de of 1/3de).
De wijzigingen zijn nu voor onze duif haast onmerkbaar geworden.
JONGE DUIVEN

KWEEK
Myobol
Lysocur Forte
Roni

Myobol
Lysocur Forte
Roni

Stopmite
Clean Oral
Comedol

Stopmite
Clean Oral
Comedol

Fertibol

JAARLINGEN
OUDE DUIVEN

VLIEGSEIZOEN VLIEGSEIZOEN
Curol
Winmix
Roni

Stopmite
Clean Oral

RUI
Myobol
Lysocur Forte
Roni

Stopmite
Clean Oral
Comedol

Scan hier de FAQ ( veel gestelde vragen)
voor bijkomende info en lees de productbeschrijvingen
voor het zinvol inze en van andere Comed producten.

Murium

Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstellingen terug.

Comed
NV
| O.L.Vrouwstraat
Vrouwstraat2 2| B-3730
| B-3730
Hoeselt
+32(0)
(0)89
8951
5101
0135
35| info@comed.be
| M info@comed.be
| www.comed.be
Comed
NV
| O.L.
Hoeselt
| T| T+32
| www.comed.be
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PHILIPPE
DOBBELAERE
Vervolg van blz. 1

15 koppels op totaal weduwschap
De 15 koppels op totaal weduwschap worden begin december gekoppeld. Ook hier
kunnen doffers en duivinnen vrij paren. Er
volgt nog een tweede koppeling en er wordt
2 à 3 dagen gebroed. Ondertussen wordt er
opgeleerd en in 5 etappes gaat het tot 60 km.
Daarna gaan doffers en duivinnen de mand
in voor Clermont.
Er wordt alleen ’s avonds getraind. Tijdens
het seizoen en voor wedstrijden met 2 nachten mand wordt er alleen op maandag, dinsdag en woensdag aan huis getraind. Doffers
en duivinnen worden gespeeld op nationale
en provinciale vluchten van de grote halve
fond. Na 3 nationale wedstrijden volgt er dan
een kortere vlucht of na een zware vlucht kan
er dan een weekend gerust worden. Bij de
inkorving komen doffers en duivinnen een
5-tal minuten samen. Na aankomst van een
wedstrijd blijven ze samen tot zondagmorgen.
Tijdens de week zitten de dametjes op een
apart hok met schabjes en ze kunnen elkaar
niet zien. Op de bodem van het hok liggen er
ijzeren roosters. De duivinnen gaan niet onderling paren en dat heeft veel met het soort
van duiven te maken maar ook met het feit
dat de duivinnen hun doffers horen op het
naastliggend hok.
Er worden nog 9 duivinnen gespeeld op het
klassiek weduwschap waarvan de doffer
thuis blijft. Die doffers gaan tijdens de week
naar de volière.

Asduif “Robin”
“Robin” B18/4076071 is de 1e Nationale Asduif Fond en Grote Fond KBDB Jaarlingen.
Het is een mooie blauwe doffer uit de middelmaat. Hij heeft een zachte pluim, is goed
gesloten en heeft een karaktervolle kop. Het
is een geeloger met een lange vleugel. Het
is een rustige duif maar hij was geweldig
gehecht aan zijn nieuwe woonbak die hem
de motivatie bezorgde om een schitterend
palmares bijeen te vleugelen. Zijn machtig
palmares wordt gesierd met 1e nat. Libourne 4.356 jl, 5e nat. Limoges 10.783 jl, 75e
nat. Argenton 16.496 jo en 54e prov. Orleans
5.021 jo.

Jongen op nestposities
De 140 jonge duiven werden gefokt uit de

kwekers en een deel van de vliegduiven. De
jongen worden gespeend aan de ouderdom
van 24 à 25 dagen en doffers en duivinnen
gaan op hetzelfde hok. Ze blijven gans het
seizoen samen en worden gespeeld op een
nestje. Het spel met oude duiven is hier wel
prioritair.
De jongen worden verduisterd van 10 maart
tot 10 juni, van 18 u tot 8.30 u. Ze worden
niet bijgelicht want dat is niet nodig voor het
nestspel zegt Philippe. De jongen trainen
tweemaal daags. Het is een vrije training en
de duiven die op het nestje zitten blijven gewoon binnen op het hok. De jongen worden
opgeleerd in 10 tot 12 etappes tot 60 km en
gaan dan meteen naar Clermont. Tussendoor
worden de jongen ook niet meer weggevoerd.
De jongen worden zoveel mogelijk maar voorzichtig gespeeld. Er wordt heel goed naar de
weersvoorspellingen gekeken en alle eieren
worden nooit in dezelfde mand gelegd.
Philippe Dobbelaere : “De goede nestposities zijn 10 dagen en 17 dagen broeden. De
duivinnen zijn top op kippende eieren en op
jongen van 8 dagen. De doffers zijn dan weer
best op jongen van 10 à 12 dagen.
De jongen zitten tijdens de dag in de volière voor de hokken. De spoetnik wordt afgeschermd want ik heb niet graag dat de jongen in een snikhete spoetnik zitten tijdens de
warme zomerse dagen.”

Uitgebalanceerd voedersysteem
De weduwnaars (fond) worden om de 14
dagen gespeeld. Zaterdag bij aankomst van
een wedstrijd wordt het 50% sportmengeling
+ 50% vertrijke mengeling. Van zondag tot
zaterdag einde van de eerste week wordt
het dieet + Gerry Plus + Van Robaeys (dieetmengeling genoemd). Op zaterdag en zondag
zijn er elektrolyten (Comed) in het drinken. Op
zondag van de tweede week wordt het dan
50% sportmengeling + 50% dieet. Op maandag en dinsdag wordt er overgeschakeld op
100% sportmengeling. Op woensdag wordt
het 100% Energymengeling.
Verder gaat er 2x per week Lysocur in het
drinken. Op dinsdag gaat er Winmix over het
voeder. Op zondagavond en maandagmorgen is er Prangesuppe in het drinken.
De duiven voor de grote halve fond worden iedere week gespeeld. Op zaterdag bij
thuiskomst wordt het 50% sportmengeling
+ 50% vetrijke mengeling. Op zondagmor-

Algemeen zicht op de hokken.

Coronavirus
Het coronavirus is uiteraard ook een streep
door de rekening van Philippe Dobbelaere.
Hij hoopt dat er zal kunnen gespeeld worden vanaf begin juni. Hij heeft in 2018 een
gelijkaardige situatie meegemaakt toen er
gedurende 5 weken niet mocht gespeeld
worden omdat de hokken in de schutkring
lagen van een paramyxo-uitbraak bij de
kippen.
Bij de oude duiven heeft Philippe zijn hokken wat aangepast en de doffers en duivinnen zullen verduisterd worden tot 14
dagen voor de datum dat er opnieuw mag
gespeeld worden. Ook de tweede koppeling van enkele dagen, bij het opleren van
de duiven, zal ook later gebeuren wanneer
de datum bekend wordt wanneer er mag
opgeleerd worden. Bij goed weer krijgen
de oude duiven om de twee dagen een
gen wordt het sportmengeling en op zondagavond dieetmengeling. Op maandag en
dinsdagmorgen wordt het ook dieetmengeling. Op dinsdagavond 50% sportmengeling
+ 50% dieetmengeling. Op woensdag wordt
het sportmengeling en op donderdagmorgen
50% sportmengeling + 50% Energymengeling en ’s avonds 100% Energymengeling.
Op zaterdag van thuiskomst zijn er elektrolyten in het drinken. Er gaat tweemaal Lysocur
in het drinken en op dinsdag gaat er Winmix

trainingsbeurt.
Bij de jonge duiven wordt er weinig ondernomen en zij worden op een nestje
gespeeld. De jongen worden momenteel
verduisterd en de periode van verduisteren zou eventueel verlengd kunnen worden
tot einde juni.
Philippe vindt het heel jammer dat het
coronavirus het hele duivenprogramma
overhoop gooit maar het is een sport en
de gezondheid van de bevolking gaat voor.
Maar het is zeker geen goede zaak voor
de duivensport. Wanneer er gans het jaar
niet zou kunnen gespeeld worden zullen
heel wat melkers stoppen met duiven. De
mogelijkheid om het duivenseizoen met
september (tot 450 km) en begin oktober
(snelheid en hafo) te verlengen moet zeker
overwogen worden.
over het voeder. Zondagavond en maandagmorgen is er Prangesuppe in het drinken.
De duivinnen volgen grosso modo hetzelfde
voedersysteem als de doffers maar de dieetmengeling is iets lichter en er wordt 1 dag
later sportmengeling gevoederd. Alle duiven
krijgen bij voorkeur een sportmengeling zonder erwten gevoederd.

Punctueel medisch
In de eerste plaats is er de verplichte inenting

B17-4197527 “ROBBY”

B18-4076071 “ROBIN”

7e Nat. Asduif fond oude KBDB 2019
2e Prov. Asduif fond KBDB 2019

1e Nat. Asduif fond en grote fond jaarlingen KBDB 2019

1e Reg. Clermont ’19
1e Reg. Fontenay ’18
3e Nat. Libourne ’19
2e Prov.
35e Nat. Gueret ’18
54e Nat. Limoges II ’19
12e Prov.
54e Nat. Tulle ’19
11e Prov.
65e Prov. Orleans ’19
71e Nat. Argenton ’19

1e Nat. Libourne
snelste van
5e Nat. Limoges
75e Nat. Argenton
456e Nat. Argenton
54e Prov. Orleans

304 d.
279 d.
4624 d.
990 d.
8517 d.
9661 d.
2200 d.
6206 d.
1381 d.
3826 d.
15.235 d.

V : B11-4264416 “Vader Rocco”
Ook vader "Rocco", 4x 1e met 5e Nat. Limoges
10.554 d.

M : DV05791-14-107 “Moeder Rocco”
Roland Rothe
Ook moeder “Roland”, 19e Nat. Jarnac 3904 d. en
49e Nat. La Souterraine 9780 d.

{

G.V. : B00-3155029 “Vader Cleo”
Nazaten winnen o.a. 1e Nat. Jarnac, 1e Nat.
Chateauroux, 1e Prov. Tours, 1e Prov. Bourges etc.
Uit B88-421 “Goede Blauwen” (Camiel Van
Wijnsberghe, Waregem) x B97-018 “Argentonneke”

{

G.V. : B12-3168856 “Zoon Lion King”
Gaby Vandenabeele
Uit B09-111 “The Lion King” (1e Prov. Tours
2015 d.) x B07-391 “Michaella”

G.M. : B05-4377735 “Black Romulus”
Uit B97-700 “Romulus Toye”
x B99-498 “Dochter Hercuul”

G.M. : B13-3159429 “Dochter Witpen Maurice”
Gaby Vandenabeele
Uit B07-310 “Witpen Maurice”
x B07-954” “Alfreda”

4356
8963
10.789
16.496
22.826
5021

jaarse
d.
d.
d.
d.
d.

V : B17-4197528 "Broer Rocco"
Broer "Rocco", 4x 1e met 5e Nat. Limoges 10.554 d.
Broer 18-527 "Robby", 35e Nat. Gueret 8517 d.,
54e Nat. Limoges 9661 d. en 71e Nat. Argenton
15.235 d.

M : B16-4100214 "Zus Sammy"
Zus "Sammy", 7e Nat. Brive 9126 d.
en 40e Nat. Limoges 6492 d.
Zus "Treuzelaar", 4e Prov. / 16e Nat. Asduif halve
fond KBDB

{
{

G.V. : B11-4264416 "Vader Rocco"
Zoon van "Vader Cleo" (topkweker uit "Goede
Blauwen" x "Argentonneke") x "Black Romulus"
(uit "Romulus" Toye x "Dochter Hercuul")
G.M. : B14-5791107 "Moeder Rocco"
Roland Rothe
Ook moeder "Roland", 19e Nat. Jarnac 3904 d.
en 49e Nat. La Souterraine 9780 d.
100% Vandenabeele uit "Zoon Lion King"
x "Dochter Witpen Maurice"
G.V. : B14-4266978 "Vader Treuzelaar"
Zoon van "Geschelpte Witpen" (Walter Coussens) x
"Duivin Camiel"
G.M. : B13-4263282 "Blauw Yves"
André Vermeiren
Dochter van 11-736 x "Gerty" (Astere Vergotte)
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Erwtenstro op de bodem van het hok van de
jongen.
De verluchting op het hok van de jonge
duiven.
het daarna geen succesverhaal dan mag
deze “kweker” vertrekken. Bij voorkeur wordt
er aan samenkweek gedaan eerder dan het
aanschaffen van enkelingen. Ook aan compensatiekoppeling wordt er gedaan. De basisbloedlijn is “Vader Cleo” x eigen soort. Er
wordt gepoogd deze bloedlijn te behouden.
De zolderhokken met v.l.n.r. het hok van de 15 duivinnen, het hok van de 15 doffers en het hok
van de fondduiven.
tegen paramyxo (1 x ingeënt). Er staat ook
een behandeling tegen paratyfus met Cosumix gepland en daarna een inenting van alle
oude en jaarse duiven.
In april wordt er 5 dagen “gekuurd” met Trichoplus tegen trichomonas. Daarna krijgen
de vliegduiven iedere maand een trichopil
opgestoken. De vliegduiven krijgen iedere
week de gele druppels toegediend via de
beide neusgaten bij het wegnemen van de
partners. De jonge duiven krijgen de gele
druppels over het voeder.
Na een slechte Chateaudun van afgelopen
seizoen werd de dierenarts geraadpleegd
en werd er behandeld met een antibioticum
ofschoon Philippe geen voorstander is van
antibioticagebruik. Deze behandeling werd in
de loop van het seizoen niet meer herhaald.
Oogdruppels worden bij de inkorving en na
aankomst van een wedstrijd toegediend. Bij
de jongen wordt alleen bij de inkorving oogzalf toegediend. De jongen kregen ook een
behandeling van 5 dagen (antibiotica) tegen
luchtweginfecties.
“One eye cold” stak ook de kop op maar er
werd niet behandeld en de jongen werden
thuis gehouden. Een lichte besmetting van
adeno werd aangepakt met een paar dagen
weinig eten, daarna een lichte mengeling en
geen medicijnen maar wel veel elektrolyten.
Tijdens de winterperiode en in het voorjaar
krijgen alle duiven afwisselend een behandeling van 3 dagen Lysocur, 3 dagen lookextract en 3 dagen Naturaline.

Jongen op erwtenstro
De 22 weduwnaars worden gespeeld op een
hok van 4 m (32 woonbakken), de 15 doffers op een hok van 3 m, de 15 duivinnen
op een hok van 1,2 m en de jongen op een
hok van 11 m. De weduwnaars zitten op een
zolderhok met deels houten en deels ijzeren
roosters. De 15 duivinnen verblijven op een
zolderhok met metalen roosters. De jongen
zitten op een tuinhok met erwtenstro op de
bodem.
De ventilatie geschiedt door een verluchtingstrook van 1 m boven en voor de duiven.
Er is een volière voor het hok van de weduwnaars (alleen buiten vliegseizoen in gebruik)
en ook de hokken van de jonge duiven hebben een volière.
Er wordt geen stricte hygiëne toegepast op
de hokken. Op de meeste hokken zijn er
vloerroosters en de woonbakken bij de weduwnaars worden dagelijks gereinigd. Het
stro bij de jonge duiven wordt tweemaal per
seizoen ververst maar ook hier worden de
bakken iedere dag gereinigd. De drinkpotten
worden tweemaal daags ververst.

Met verschillende duivinnen
De kwekers worden begin december gekoppeld en veel duiven worden herkoppeld.
Familiekweek gebeurt bij het kweken van zomerjongen maar die worden daarna aan een
strenge selectie onderworpen. Een nieuwe
inbreng op het kweekhok wordt twee jaar
met verschillende duivinnen gekoppeld. Is

B18-4076038 “GILIAM”
1e Prov. Asduif KBDB halve fond jaarse 2019
1e Nat. Zone Issoudun
1e Prov. Argenton
1e OVOU Fontenay
7e Nat. Zone Bourges
39e Nat.
27e Prov. Orleans
293e Nat. Argenton

2780 d.
1947 d.
799 d.
2093 d.
10.401 d.
2721 d.
22.826 d.

Selectie
De selectie van oude duiven gebeurt op het
aantal kopprijzen dat ze gewonnen hebben.
Een jaarling op de fond moet op de drie
vluchten waar hij de start komt 1x top en 1x
per tiental gevlogen hebben. Gewone prijsvliegers worden zeker niet doorgehouden.

Een superkweker
Een superkweker was ongetwijfeld “Father
Cleo” B00/3155029. Hij is vader van “Cleo”,
“Keizer”, “Prins”, “Zwarte Cleo”, “Broer Cleo”,
“Father Rocco”, “Geschelpte Broer Cleo”. In
zijn nakweek vinden wij een serie nationale
toppers zoals : 1e Nat. Chateauroux 17.984
d en snelste van 39.499 d (“Two Times Brigitte” - kleindochter “Keizer”), 1e Nat. Jarnac
3.904 d (“Greg” - achterkleinzoon “Keizer”),
1e Nat. Libourne 4.356 d ( “Robin” - kleinzoon
“Father “Rocco”), 3e Nat. Libourne 4.624 d
( “Robby” - zoon “Father Rocco”), 5e Nat.
Limoges 10.554 d (“Rocco” - zoon “Father
Rocco”), 5e Nat. Limoges 10.783 d (“Robin”
- kleinzoon “Father Rocco”), 5e Nat. Argenton 23.260 d (“Cato” - dochter “Geschelpte

12.5 Orleans
18.5 Vierzon
25.5 Bourges

01.6 Issoudun
08.6 Chateauroux

15.6 Argenton

29.6 Chateauroux
05.7 Limoges

06.7 Montlucon

13.7 Argenton
21.7 Issoudun

21.7 Libourne

V : B14-4022230 “Broer Ivo”
Broer “Ivo”, 10e Nat. Jarnac 4167 d., 30e Nat.
Limoges 6492 d. en 100e Nat. Brive 9118 d.

M : B15-4158915 “Zorah”
11e Nat. Bourges 23.155 d.
14e Nat. Montluçon 10.753 d.

{
{

G.M. : B10-4073051 “Evelien”
14e Nat. Gueret 13.885 d., 30e Nat. Bourges
12.607 d., 50e Nat. Bourges 20.589 d., 90e Nat.
Argenton 4126 d.
Uit B05-160 “Zoon Kamielken” (halfbroer
“Brigitte”) x B05-754 “Camilla” (Camiel Van
Wijnsberghe”)
G.V. : B10-4073099 “Broer Cleo”
Uit B00-029 “Vader Cleo”
x B05-735 “Black Romulus”
G.M. : B13-4063109 “Zonaalken 109”
1e Nat. Zone Issoudun 3720 d.
Uit B10-047 “Broer Tine” x B10-042 “Agnetha”

Enkele toppers
* “Gust” B19/4099202 met 35e prov. Orleans 3341 d, 17e Nat. Argenton 23.260 d, 6e
Clermont 854 d.
* “Halfzuster 1e Nat. Jarnac” B19/4099242
met 136e Prov. Orleans 3341 d, 6e Nat. Argenton 23.260 d, 10e Toury 324 d, 4e Clermont 556 d.
* “Cato V” B19/4099238 met 5e Nat. Argenton 23.260 d, 11e Pontoise 482 d, 35e Prov.
Orleans 6.154 d, 13e Fontenay 863 d,
Hugo

Uitslagen 2019

22.6 Argenton

G.V. : B12-4281122 “Branko”
Uit B09-260 “Keizer” (uit “Vader Cleo”) x B07-161
“Brigitte” (2e Olympiadeduif hafo Poznan 2011)

Broer Cleo”), 6e Nat. Argenton 4.782 d (“Tine”
- dochter “Cleo”), 6e Nat. Argenton 12.260 d
(“Halfsister 1e Nat. Jarnac”- achterkleindochter “Keizer”), 7e Nat. Brive 9.132 d (“Sammy”
- kleinzoon “Keizer”), 8e Nat. Limoges 6.272
d (“De Limoges” - zoon “Zwarte Cleo”), 8e
Nat. Chateauroux 9.580 d (“Emma” - kleindochter “Prins”), 9e Nat. Bourges 19.298 d
(“Bella” - dochter “Prins”), 10e Nat. Jarnac
4.167 d (“Ivo” - kleinzoon “Keizer”)... en nog
veel meer.
Verder nog enkele Nationale Asduiven zoals
1e Nat. Asduif Fond en Grote Fond KBDB
Jaarlingen 2019 (“Robin” - kleinzoon “Father
Rocco”), 6e Nat. Asduif Fond KBDB Jaarlingen (“Greg” - achterkleinzoon “Keizer”), 7e
Nat. Asduif Grote Halve Fond KBDB Jaarlingen (“Evita” - achterkleindochter “Cleo”),
7e Nat. Asduif Fond KBDB Oude ( “Robby”
- zoon “Father Rocco”), 9e Nat. Asduif Grote
Halve Fond Jaarlingen (bij Maarten Poels kleindochter “Cleo”), enz.

21.7 Orleans
29.7 Vierzon
03.8 Bourges

03.8 Tulle

10.8 Chateauroux
19.8 Blois
24.8 Argenton
30.8 Orleans
06.9 Chateauroux

Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.
Nat.
Prov
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.
Prov.
Prov.
Nat.

2721 jl :
3826 o :
4856 o :
20.956 o :
4115 o :
3633 jl :
23.858 o :
17.818 jl :
4269 o :
4054 jl :
4588 jl :
4588 o :
20.522 o :
24.617 jl :
4481 o :
4986 jl :
3079 o :
4577 jl :
15.235 o :
22.826 jl :
1806 o :
2355 jl :
2200 o :
2521 jl :
9661 o :
10.783 jl :
2542 jl :
1814 o :
14.104 jl :
9857 o :
1947 jl :
1494 o :
1485 o :
2223 jl :
11.465 jl :
8248 o :
990 o :
782 jl :
4356 jl :
4624 o :
6154 jo :
2172 jo :
1923 jl :
5968 jo :
1124 o :
7253 o :
10.401 jl :
28.319 jo :
1381 o :
1353 jl :
6206 o :
7155 jl :
5165 jo :
22.476 jo :
5208 jo :
5620 jo :
23.260 jo :
3341 jo :
3930 jo :
19.529 jo :

9, 27, 30, 59, 75, 85, 89, 123, 141, 267... (18/33)
14, 15, 49, 56, 65, 108, 116, 134, 136, 161... (27/45)
11, 223, 234, 590 (4/11)
35, 808, 840, 2127 (4/11)
67 (1/4)
695 (1/4)
357 (1/4)
3573 (1/4)
7, 183, 234, 290, 294, 305, 331 (7/16)
156, 258 (2/10)
93, 329, 347, 629, 732, 811, 894, 910, 1057 (9/28)
551, 741, 815, 855 (4/11)
3264, 4353, 4822, 4963 (1/44)
867, 2187, 2279, 3740, 4429, 4816, 5259, 5358... (9/28)
27, 28, 207, 469, 539, 814, 882, 909 (8/36)
20, 127, 344, 380, 644, 708, 1003, 1049, 1149, 1192 (10/31)
19, 62, 78, 80, 84, 430, 491, 599 (8/11)
21, 66, 79, 88, 121, 136, 147, 201, 205, 295, 395... (20/32)
71, 270, 335, 341, 364, 1702, 1988, 2480 (8/11)
55, 201, 257, 293, 417, 456, 481, 699, 709, 999... (21/32)
25, 180, 204, 305 (4/10)
133, 155, 235, 575 (4/8)
12, 33, 185 (3/3)
2, 58, 397 (3/9)
54, 142, 656 (3/3)
5, 188, 1319 (3/9)
54, 73, 108, 134, 135, 398 (6/12)
180, 191 (2/6)
271, 430, 666, 812, 816, 2096, 3229 (7/12)
892, 945, 2451 (3/6)
1, 43, 421 (3/6)
1, 15, 57 (3/7)
62, 73, 304 (3/6)
10, 32, 33, 108, 201, 276, 426 (7/14)
113, 359, 368, 897, 1400, 1781, 2375 (7/14)
603, 695, 1857 (3/6)
2, 6 (2/3)
1, 91, 128, 143 (4/7)
1, 368, 503, 571 (4/7)
3, 11 (2/3)
35, 421, 647, 716, 875, 953, 1319 (7/31)
2 (1/12)
9, 13, 147, 158, 180, 208 (6/14)
33, 146, 418 (3/5)
141 (1/4)
890 (1/4)
39, 61, 842, 906, 1003, 1157 (6/14)
158, 650, 1755 (3/5)
11, 161 (2/3)
74, 149, 337 (3/5)
54, 575 (2/3)
201, 422, 1146, 1644 (4/5)
69, 165, 1632 (3/8)
940, 1521 (2/8)
28, 817 (2/8)
3, 4, 8, 18, 28, 79, 94, 231, 238, 294, 620, 711... (18/50)
5, 6, 17, 37, 69, 194, 251, 715, 748, 890, 2030... (22/50)
32, 34, 35, 136, 151, 197, 198, 313, 366, 473... (13/36)
48, 101, 143, 147, 213, 597, 662, 720, 741... (13/31)
623, 1075, 1466, 1502, 2000, 3725, 4010... (10/31)
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LESLIE BRUURS
& EVA CEUPPENS
Vervolg van blz. 1
In 2019 pakten ze opnieuw een provinciale
zege. Dit keer waren ze de beste bij de jaarlingen uit Aurillac (735km). Zonaal stonden ze
op 4 en nationaal op 16. Ze genoten samen
van deze topprestatie en het respect van de
tegenstand groeide. Wanneer enkele weken
later deze duif vanuit Souillac verloren ging,
leerden ze meteen ook de keerzijde van de
medaille kennen. Negen duiven mee op Souillac en eentje die verloren ging. Jawel, dat was
een ferme opdoffer, die toch een tijdje bleef
nazinderen. In Union Antwerpen werden ze in
2019 bekroond met de titel van 1e asduif jaarlingen en ook in andere kampioenschappen
gooiden ze hoge ogen. Voldoende argumenten om even ons licht te gaan opsteken bij
de rijzende sterren uit het landelijke Schoonbroek, dat sinds de grote fusie van 1977 deel
uitmaakt van Retie.

Het kweekhok
Momenteel bestaat hun kweekhok voor minstens 50% uit duiven van Joël Verschoot en
nonkel Ludo De Roeck. Joël Verschoot kennen ze al enkele jaren en met hem hebben ze
een echte vertrouwensband en vriendschap
opgebouwd. Als ze raad nodig hebben wordt
er al een keer over en weer gebeld. Om regelmatig een bezoekje te plannen is de grote
afstand een bezwaar, maar het gebeurt af en
toe. Uiteraard appreciëren ze zijn inspanningen om hen met raad en daad bij te staan.
Nonkel Ludo leverde dan weer materiaal voor
de verdere afstanden. De familie Malfait uit
Zerkegem - Jabbeke danken een deel van
hun successen aan zijn inbreng Hun eerste
Nationaal Jarnac is een rechtstreekse van
Ludo en hun al even bekende Monseré is dat
voor 50%. De duifjes die ze bij Peter Bours en
Ronald Lodewijckx haalden, zorgden eveneens voor successen. Ik merk gedrevenheid
en ambitie. Ze hopen de lijn van het succes
te kunnen doortrekken. In een jong gezin met

4 kinderen zijn er wellicht andere prioriteiten
dan duiven, maar je hoeft geen fortuinen aan
duiven uit te geven om aan de goede soort
te geraken. Ze hebben hier het gevoelen dat
mensen willen helpen en ze proberen zich te
versterken bij liefhebbers met wie het klikt.
Mensen vinden het leuk als we als starter
successen behalen met hun duiven. Wat
aandacht krijgen in de media is ook voor hen
mooi meegenomen. Als er stambomen in de
krant of op een website verschijnen, wordt
er toch gekeken uit welke lijn die winnaars
komen. We hebben de successen die we al
mochten beleven toch voor een groot gedeelte te danken aan hen die ons het basismateriaal hebben geleverd. We hopen echt dat dit
ten volle tot zijn recht komt in de reportage en
langs deze weg willen we tegen elk van hen
nogmaals “dank u wel” zeggen.

Totaal weduwschap
Voor 2020 hebben we een vliegploeg die bestaat uit 31 duivers en 27 duivinnen waaronder 23 oude en 35 jaarlingen. De duivers
zitten verdeeld over 2 hokken en de duivinnen
verblijven in een ren. De planning die we opmaakten om de ploeg klaar te stomen voor
het nieuwe seizoen zal flink moeten worden
bijgestuurd. Het coronavirus zorgt ervoor dat
het voor iedere duivenliefhebber een moeilijke
aanloop wordt. Hoe lang de maatregelen van
kracht zullen blijven is moeilijk in te schatten.
In China heeft een gedeelte van de bevolking 10 weken lang in quarantaine geleefd.
In België zijn we er op 17 maart mee van start
gegaan. In de veronderstelling dat de maatregel ook 10 weken lang zou gehandhaafd
blijven, dan creëren we een doemscenario dat
geen enkele duivenliefhebber onder ogen wil
zien. De maatregelen die de overheid neemt
zijn wetenschappelijk onderbouwd. Hoeveel
zelfstandigen hebben noodgedwongen hun
activiteiten moeten stopzetten? Meer dan een
miljoen werknemers zijn tijdelijk werkloos en
zien hun inkomsten kelderen. In dat perspec-

Belangrijkste kampioenschappen
2019
1e Asduif Union Antwerpen jaarlingen fond
1e Asduif Fondclub Turnhout Jaarlingen fond
1e Kampioen Fondclub Turnhout jaarlingen fond met 1e get.
2e Kampioen Union Antwerpen fond jaarse met 1e get.
2e Kampioen Fondclub Turnhout jaarlingen fond met 1e & 2e get.
3e Algemeen kampioen union Antwerpen fond jaarse
3e Kampioen Fondclub Turnhout Oude met 1e get.
4e Algemeen kampioen Fondclub Turnhout fond & Marathon
4e Algemeen kampioen Union Antwerpen fond met 1e get.
2018
1e kampioen Fondclub Turnhout fond jaarlingen met 1e get.
1e kampioen Fondclub Turnhout fond jaarlingen met 1e & 2e get.
1e & 2e asduif Fondclub Turnhout fond jaarlingen
tief is niet met duiven mogen spelen een “fait
divers”. Het overwinnen van het coronavirus
is prioriteit en dat vraagt inspanningen van
iedereen.

Voeding is mijn stokpaardje
Wat de ene minimaliseert is voor een andere
dan weer van essentieel belang. Dat een goed
uitgebalanceerd dieet met de juiste verhoudingen van koolhydraten, vetten en eiwitten

B18-6144828 “Avelin”

B18-6144832

1e Asduif Union Antwerpen fond jaarlingen
15e jaarse 4 fondvluchten Pipa Ranking 2019

1e Prov. Aurillac
18e Quiévrain
21e Quiévrain
29e Quiévrain
35e Quiévrain
161e Argenton

22e Prov. Souillac
29e Prov.Aurillac
37e Zone B2 Limoges
58e Zone B2 Tulle
91e Melun
176e Melun
317e Nat. Châteauroux

372 d.
403 d.
1892 d.
1790 d.
1670 d.
3170 d.
24.611 d.

“ In die Pipa Ranking stond
“Avelin” geklasseerd als eerste
Antwerpse duif in bijzonder elitair
gezelschap. We zijn echt wel
trots op deze prestatie. De vader
van Avelin haalden we bij Jan
Van Oeckel en de moeder werd
gekweekt op het hok van mijn pa.”

403 d.
320 d.
572 d.
530 d.
996 d.
5043 d.

V : B17-2019682
Van Avondt D. & N.

B17-6055163
“Keppeltje”

V : B14-6031126 “Kleinzoon Zwarte Diamant”
Jan Van Oeckel

M : B17-6096780
Fons Bruurs

{
{

G.V. : B10-6172291“Zoon Zwarte Diamant”
B. & N. Van Oeckel
Uit B05-296 “Zwarte Diamant” (LBJ Geerinckx)
x B02-844 “Super Kleintje” (Jef De Houwer)
Volle broer “F16” (1-5-10e Nat. en stamvader
Bart & Nance Van Oeckel)

V : B07-4084272 “Zoon Gullit”
Desmet-Matthijs

G.M. : B07-6033036
Gaston Van De Wouwer
Uit B03-134 “Goede Grijze” (kleinzoon “Kaasboer”)
x B06-911 (J. & F. Govaerts)
G.V. : B15-6180304
6e Prov. Limoges 1318 d., 13e Zone Angouleme
749 d., 13e Zone Libourne 912 d.
Uit B12-007 x B09-962 (stammoeder en dochter
“Den 816”)
G.M. : B15-6180303
Uit B07-816 “Den 816” x B14-201 (Wim De Troy)

M : B15-6180315
Fons Bruurs

{
{

M : B09-6106638
Jan Van Oeckel

1e Libourne
734e Châteauroux
142e Limoges
29e Noyon

de broodnodige energie levert die atleten
nodig hebben om goed te presteren kan je
weglachen of au sérieux nemen. Wie het
hedendaags wielrennen een beetje opvolgt,
leest toch ook dat voedingsdeskundigen in
een wielerploeg een belangrijke plaats innemen. Renners krijgen afgewogen hoeveelheden voorgeschoteld en houden zich daaraan.
Renners krijgen onderweg nog energierepen
en -drankjes toegestopt. Ze vullen hun reser-

415 d.
27.085 d.
1868 d.
288 d.

G.V. : B09-2063107
Uit B07-199 “Super Million”
(1e Nat. Asduif halve fond KBDB 2008) x B05-614
G.M. : B13-2006269
Zus “Million” en “Super Million”
Uit B04-228 “De Flor” x B05-766 “Linda” (Baertsoen L. & M.)
G.V. : B07-6033060
Gaston Van De Wouwer
Uit B02-124 “Den Bourges” (1e Prov. Bourges en
zoon “Kaasboer”) x B03-015
G.M. : B05-6219685
Jan Van Oeckel
Uit B01-737 “Molleke” (Gust Jansen) x B02-948
(dochter 99-575 “Stamvader”)

“ Onze eerste provinciale winnares werd
gekweekt uit een duiver van nonkel
Ludo met een duivin van Wim De Troy.”

{
{

G.V. : B92-4490676 “De Gullit”
Topkweker
4e Primus Interpares 1999
5x prijs Nat. Barcelona, 5x prijs Nat. Perpignan
Uit NL91-617 kleinzoon Oud Doffertje (A. Simons)
x B91-776 “Dochter Bleke Zitter”
G.M. : B03-4239525 “Dochter Gullit”
Uit B92-676 “De Gullit”
x B96-562 “Dochter New Kapoen”
G.V. : B15-6046215
Wim De Troy
Uit B08-704 “Olympus Boxer” (zoon stamvader
“Boxer 01”) x B13-266 “Mystique”
G.M. : B14-6070222
Wim De Troy
Uit B08-096 “Zoon Boxer 01”
x B08-158 “Dochter Boxer Duivin”
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ves nog aan tijdens de wedstrijd. Leslie vindt
dat zijn duiven daar ook recht op hebben.
Onze duiven zitten al van woensdag in de
korven en moeten op zaterdag de hele dag
lang intensieve inspanningen leveren om in
de kop van de uitslag te geraken. Hij vindt
het echt niet gek dat je er alles aan doet om
hun energiereserves de dagen voor de wedstrijd zo goed mogelijk aan te vullen. Hun
trainingen en voorbereidende wedstrijden
dienen om hun uithoudingsvermogen te optimaliseren. Eddy Noël is in zijn ogen op dat
vlak een ervaringsdeskundige. Vanaf dit jaar
gebruiken ze de mengelingen van AIDI omdat
ze hierin geloven. Ze zijn duur, maar kwaliteit
heeft nu eenmaal zijn prijskaartje. Ze geloven
dat daarin investeren een goed rendement zal
opleveren. De duif levert de prestatie, maar
het aandeel daarin van de liefhebber mag niet
onderschat worden.

Medische begeleiding en
ondersteunende producten
Dr. Raf Herbots is onze vertrouwenspersoon
wat betreft consultaties en inentingen. In het
najaar worden alle duiven gevaccineerd tegen
het paramyxovirus. Als de jonge duiven zowat
8 weken oud zijn, worden ze gevaccineerd
tegen het paramyxo-, herpes- en adenovirus.
Vanaf dit jaar krijgen ze ook een prikje tegen
het rotavirus. Uiteraard is het de bedoeling
van immuniteit op te bouwen. Wellicht zal er in
de toekomst een vaccin tegen het coronavirus
worden ontwikkeld. Dokters zullen de oudere
mensen aanraden om zich ieder jaar te laten
vaccineren. De ene zal het doen en de andere ziet er tegenop of vindt het niet nodig.
Ieder van hen gelooft dat hij de juiste keuze
maakt. Wij laten ons vooral begeleiden door
wetenschappers. We gaan 4-5 keer per jaar
op consultatie bij onze dierenarts. We houden steeds de vinger aan de pols en sturen
zo snel mogelijk bij als dat geadviseerd wordt.
Het schema van Herbots wordt opgevolgd.
Herbo-aqua control en herbochol gaan in het
drinkwater. Herbo pigeon elite, vermengd
met optimix, krijgen de duiven op dinsdag en
woensdag over hun voer. Pro-biolec van Belgavet-Seiffert wordt op maandag en vrijdag
via het voer toebedeeld. Van dezelfde firma
komt af en toe een tablet Satva in het drinkwater. De toegevoegde waarde die dergelijke
producten hebben, is moeilijk vast te stellen.
We geloven dat ze een heilzame werking heb-

ben op de algemene conditie. Zeker de duiven
die de langere afstanden vliegen hebben een
hoog energieverbruik en moeten diep in hun
reserves gaan om sterk te presteren. We willen er op deze manier voor zorgen dat ze snel
recupereren om die reserves weer aan te vullen met het oog op de volgende wedstrijden.
Elke duivenliefhebber kent het belang van grit
en mineralen. Ze zien met hun ogen dat hun
duiven dat vaak gretig opnemen. Wij mengen
grit, roodsteen en zeewiergrit met mineralen
en dit wordt om de twee dagen ververst. Dat
wisselen we af met de alom geprezen emmers “Allerlei” van Ronny Van Tilburg. Wat
zijn deugdelijkheid al meer dan een halve
eeuw heeft bewezen, zweren we niet af, maar
we geloven dat de nieuwe ontwikkelingen op
het vlak van voeding en voedingssupplementen voor een toegevoegde waarde kunnen
zorgen.

Opleervluchtjes
Oude en jaarse worden in 4 of 5 stappen
weggebracht tot ongeveer 50 km en vliegen
daarna Quiévrain met de vereniging. Vanaf dit
jaar zal de voorbereiding van de jonge duiven
gelijkaardig verlopen. Vorige jaren legden we
niet echt de focus op de jonge duiven door
tijdsgebrek. Dit jaar zal dat anders zijn en
krijgen de jongen meer kans om zich te ontwikkelen. Dat komt hen als jaarling goed van
pas. Ze staan ongetwijfeld een flinke stap
voor tegenover duiven die de binnenkant van
de mand nog niet hebben gezien. De jongen
worden niet zozeer geselecteerd op hun resultaten in hun geboortejaar. Fris thuiskomen,
een goede gezondheid, een stevige lichaamsbouw, zacht gepluimd... vinden we belangrijker met het oog op hun verdere carrière.
We focussen ons op de vluchten van 600 tot
800 km. Snelheids- en halve fondvluchten zijn
geen doel op zich, maar een middel om onze
duiven goed voor te bereiden op wat komen
gaat. We kijken bezorgd uit naar wat er de
volgende maanden gaat gebeuren, want we
beseffen nu plots allemaal dat we in een erg
kwetsbare wereld leven.

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter
een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven.
Rekening houdend met het welzijn van onze duiven
hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.
Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van
“social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/
duiven dienen in een mand te worden geplaatst op
het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan
plaatsen.
Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van

momenteel nog een ruim aantal bedden op
“intensive care” beschikbaar zijn is enigszins
geruststellend. Dat dit aanbod nog dagelijks
wordt uitgebreid, wijst er toch op dat de wetenschappers er niet helemaal gerust in zijn.
Iedereen hoopt toch dat hier de toestanden
zoals ze zich nu voordoen in de Italiaanse ziekenhuizen, worden voorkomen.
Duiven lijkt plots niet meer zo belangrijk. We
hadden nochtans grote verwachtingen voor
het seizoen 2020. Voor mij ging de voorgaande jaren een nieuwe wereld open. Samen met
mijn partner een hobby delen die we vooral thuis konden beleven, was een bijzonder
leuke ervaring. Uiteraard hopen we ook in
de toekomst daarvan nog lang te mogen
genieten.
NoeL

B17-6055555
2e Prov. Vierzon
10e Noyon
61e Ecouen
326e Châteauroux
2222e Nat. Bourges

2288 d.
357 d.
1139 d.
3764 d.
23.858 d.

V : B15-6058866
Jan Van Oeckel

{
{

M : B14-6031027
Jan Van Oeckel

G.V. : B10-6172291“Zoon Zwarte Diamant”
B. & N. Van Oeckel
Uit B05-296 “Zwarte Diamant” (LBJ Geerinckx) x
B02-844 “Super Kleintje” (Jef De Houwer)
Volle broer “F16” (1-5-10e nationaal en stamvader
Bart & Nance Van Oeckel)
G.M. : B10-6173243
Jan Van Oeckel
Uit B07-035 (Gaston Van De Wouwer) x B04-536
(Jos Van Bael)
G.V. : B08-6078501
Uit B05-895 x B04-275
G.M. : B09-6106513
Halfzus 1e Nat. Bourges 2011
Uit B05-007 “James Bond” (LBJ Geerinckx)
x B02-372 (Leo Heremans)

Hoe zie je de toekomst?
Momenteel is heel West-Europa in de ban
van het coronavirus. We hopen dat onze kinderen, onze ouders en wijzelf van het ergste
mogen gespaard blijven. We kijken dagelijks
met ongeloof naar de sterftecijfers in Italië

KBDB Persmededeling 30 maart
Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met
de maatregelen, opgelegd door de federale overheid,
ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur
werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te
bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij
de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers
van de verenigingen van primordiaal belang is.
Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms
ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden
het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven,
strikt te respecteren.
Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor
ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd
dat deze worden genomen in het belang van en uit
veiligheid voor ieder van ons.

en Spanje. We kijken met andere ogen naar
de wereld dan enkele maanden geleden. De
impact van de coronacrisis zal pas later duidelijk worden. We hopen dat we er met zijn
allen mogen in slagen om het tij te doen keren
en dat het normale ritme van het dagelijkse
leven zich zal hervatten. Het scenario dat zich
nu afspeelt, konden we ons niet voorstellen.
Toch zitten we er middenin. Als zelfs de wetenschappers op veel vragen geen antwoorden hebben, is het toch normaal dat sommige
mensen beangstigd naar de toekomst kijken.
Wij kunnen alleen maar de maatregelen naleven en solidair zijn. We zien dat heel veel
mensen bezorgd zijn om de anderen. Ze zetten zich dagelijks in om de getroffenen naar
best vermogen te helpen. We kunnen hen
daar alleen maar dankbaar voor zijn. Dat er

politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de
duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.
Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose
Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke
nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw
veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening
houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige
informatie verstrekken.

B17-2050529 “Peter”
(gekweekt door Peter Bours)
1e Asduif Fondclub Turnhout 2018
19e Limoges
23e Brive
184e Blois
228e Tulle

1423 d.
744 d.
2744 d.
1435 d.

V : B15-2027652 “Gevlekte”
Peter Bours
Broer “Pipaatje”

M : B16-2092613 “Inteelt Jike”
Peter Bours

Wat met de start van het seizoen 2020?
Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft
kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale
overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.
De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra
we de strijd tegen het coronavirus onder controle
hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten,
te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de
huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid
van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.
Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij
willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en
vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere
stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt”
in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook
zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet
worden ondernomen.
Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale
raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een
doorbraak te bekomen.
Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij
aan onze leden om ook de oudere en alleenstaande
duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en
zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem
eens telefonisch met hen contact op om ook hen een
hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe
ontwikkelingen te informeren.
Wij houden jullie verder op de hoogte!
Namens de leden van de nationale raad van beheer
en bestuur,
De Nationale Voorzitter,
Pascal Bodengien

{
{

G.V. : B13-2180556 “Rode Remi”
Remy Speltdoorn
Uit B06-872 “Vale Remi” (1e Prov. Asduif KBDB
Vlaams-Brabant 2010) x B10-720 “Roske Remi”
G.M. : B08-2029739 “Witpenneke Jos”
Jos Thoné
Uit B05-305 “Zoon Full Try”
x B06-334 “Meeuwke”
G.V. : B15-2027641 “Vaal Witoog”
Uit B14-341 “Forse” (Eddy Schroeven)
x B07-602 “Aelbrechtje” (Kristiaan Hennes)
G.M. : B15-2025888 “Dochter Jike”
Uit B13-540 “De 540” x B10-715 “Jike”
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Het ei van Columbus
Nog over virussen... corona

Bij het woord virus denkt momenteel geen enkel weldenkend duivenliefhebber nog eerst aan
circo- of rotavirussen. De hele discussie over die nieuwe duivenvirussen is ineens erg marginaal
geworden. En zelfs de veeartsen vinden nu - noodgedwongen - dat enten van jonge duiven
niet meer dringend is... Pokken? PMV? Daar rekenen we later wel mee af. Als er nog een later
is voor het duivenspel dit jaar... En als we voorlopig dat ander virus maar ver kunnen houden
van onze vergrijsde - lees 'tot de risicogroep horende' – liefhebbers.

Ongezien
De maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus in te dijken zijn ongezien... du
jamais vu, zoals dat heet. En uiteraard zijn
de gevolgen voor de duivensport ook niet te
overzien, voor alle sporten overigens: geen
(voet)bal op de tv, geen koers, geen olympische spelen en wellicht verminkte kampioenschappen, ook voor de duivensport.
Maar hoe erg vinden we dat? Zeker is dat
deze hele ingrijpende wereldwijde crisis ons
met onze beide voeten stevig op de grond
zet. Ineens krijgt alles weer zijn natuurlijke
plaats: gezondheid en survival primeren nu.
Twee tendensen worden zichtbaar: een egoïstische trend (als ik zelf maar genoeg toiletpapier heb...) en een altruïstische, sociale,
solidaire en zelfs heroïsche trend. De economie en de begroting staan onder een nooit
geziene druk, maar ergens geloven we dat
we dit als gemeenschap wel te boven komen.
You’ll never walk alone! En de duiven... we
zien wel: er zijn veel belangrijker dingen nu.

RNA en DNA zijn slierten genen waarbij elk
gen eigenlijk een soort programma is, een
blauwdruk (of mal als u wil) om specifieke
eiwitten te maken (zoals collageen, levercel,
spiercel, hercencel enz.).
Sommige virussen hebben hun erfelijk materiaal als RNA, andere als DNA. De nieuwe
corona is een RNA-virus.

Covid-19
Het virus dat verantwoordelijk is voor de
covid-19 uitbraak kreeg als codenaam SARSCoV-2 wat staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2 of in het
Nederlands “Ernstige acute ademhalingsaandoening coronavirus-2”.
Coronavirussen hebben een kenmerkende
kroon of krans (Latijn ‘corona’) van stekels
die u al tot vervelens toe gezien hebt als achtergrond op uw tv-scherm. Het is een verwante vorm van het SARS-en MERS-virus.
Laten we eens naar de doorsnede van het
virus kijken, zonder hierbij in detail te treden.

Ik dacht...
Waarschijnlijk bent u nu ook stilaan oververzadigd van al dat (slecht en minder slecht)
nieuws op tv en op internet... Verontrustende cijfers die de pan uitswingen, pieken en
afgevlakte grafieken, domme en nog dommere uitspraken van Trump, een uitdagende
handjesschuddende Boris Johnson, strenge
en nog strengere maatregelen, uitgestelde en
afgelaste sportevenementen, elke dag dezelfde ernstige gezichten in het nieuws, in het
extra nieuws, in de duidingsprogramma’s, in
de praatprogramma’s... Het komt je de oren
uit en toch wil je niks missen...
Als niet-deskundige vraag je je dan af: waarom moet dat 18 maanden duren eer ze een
afdoend middel vinden? Gaan ze dat wel ooit
vinden? Waar zijn ze momenteel mee bezig?
Waarom niet ineens iedereen testen? Hoe
weet ik ooit of ik het misschien al gekregen
heb? Wat doet zo een virus eigenlijk?
En dus dacht ik: waarom schrijf ik niet nog
eens over virussen en meer bepaald over
dit bijzonder agressief coronavirus? Je kunt
maar beter goed gewapend naar de oorlog
gaan, want dat is toch de taal die alom gebruikt wordt door gezagdragers en deskundigen. Een hele boterham... geen gemakkelijke
lectuur, maar hopelijk steekt u er wat van op.

Virussen
Om te beginnen even herhalen wat een virus
is of ‘maar’ is. De meeste wetenschappers
beschouwen virussen niet eens als echte ‘levende’ dingen. Helemaal dood kun je ze ook
niet noemen, maar ze hebben geen autonomie en kunnen zichzelf niet voortplanten.
Als ze terecht komen bij een ‘aangepaste’
gastheer, zetten ze die aan het werk om miljoenen kopieën te maken van zichzelf, en dat
heel vaak ten koste van de gezondheid of
zelfs het leven van die gastheer.
Hoe ze dat doen? Ze bestaan uit een klein
pakketje erfelijk materiaal dat wanneer het
erin slaagt een geschikte cel binnen te dringen, het reproductieapparaat binnen die cel
aan het werk te zet om zoals een kopieermachine duizenden kopieën van zichzelf te
maken, tot - bij wijze van spreken - al het
papier en inkt op is en de cel kapot gaat. De
kopieën die daarbij vrijkomen, woekeren lustig verder en herhalen dat kopieerspelletje bij
alle omringende cellen en voor je het weet,
spreken we over miljoenen en miljarden niets
ontziende kapers...

DNA - RNA
We vertellen u niets nieuws als we nog eens
herhalen dat erfelijk materiaal bestaat uit RNA
en DNA. DNA kennen we ook als de dubbele
helix omdat DNA bestaat uit twee spiralen die
in elkaar gestrengeld zijn. RNA gelijkt erg op
DNA maar heeft andere functies binnen de
cel en bestaat meestal uit één enkele spiraal.

DNA, de dubbele helix. De doorsnede van
dergelijke dubbele schroef is 2 nanometer
(2 miljardsten van een meter). Dat zet alles
wat in perspectief hoe groot of hoe klein alles
is op dat niveau.

Test 1: de immunologische
bloedtest

→ Viral RNA
Kopieerapparaat

Zodra het virus zich een toegang veroverde
tot de cel, laat het zijn erfelijk materiaal (RNA)
los in de cel en rekent nu op de automatismen die aanwezig zijn in de cel om kopieën te
maken. Het RNA en DNA van de cel gaat nu
samen met de nodige enzymen aan het werk
om volgens de instructies van de virus-genen
alle onderdelen van het virus aan de lopende band aan te maken tot uitputtens toe. De
virussen assembleren zichzelf en ineens zijn
ze met honderden... duizenden. (Afbeelding:
NY Times)

Miljarden
Als de gastheercellen helemaal uitgeput zijn,
barsten ze open en sterven af. De nieuwbakken virussen herhalen het spelletje bij de aanpalende cellen en voor je het weet, zijn ze met
miljarden om een massa cellen te kapen en
te koloniseren.

Aan het bijschrift en op de afbeelding ziet u
dat dit virus inderdaad een RNA-virus is. Dit
RNA komt voor ongeveer 80% overeen met
dat van het SARS-virus.
Het omhulsel is een eiwitmantel met een vetachtige beschermlaag. Het is die bescherming die je kapot maakt door te ontsmetten
met alcohol of door lang genoeg te wassen
met zeep.
De proteïnes (S, M, E - Spikes, Membrane,
Enveloppe) geven structuur aan het virus en
organiseren de assemblage van nieuwe virussen in de gastheercel. HE (hemagglutinin-esterase) is een enzym dat o.a. het virus helpt bij
het binnendringen in de cel van de gastheer.
(Afbeelding: Wikipedia-EN - bewerkt)

Strategie van het virus
Als het virus het menselijk lichaam binnen
geraakt via de slijmviezen (mond, ogen,
neus) zoekt het om zo snel mogelijk binnen
te dringen in een cel. We spreken hier over
‘het’ virus, maar het gaat uiteraard niet over
1 virus. In één onooglijk kleine speekseldruppel zitten al gauw duizenden virussen opeengepakt. Ze zijn dan ook minuscuul klein,
in de orde van 1 tienduizendste van een
millimeter. Elke keer iemand hoest of niest,
ontsnappen er mogelijks duizenden van die
kleine haast onzichtbare microdruppeltjes!
Reken maar...

→ ACE2
De wand van een menselijke cel - die we in
een vorig artikel vergeleken met een complex bedrijf - bevat talloze gespecialiseerde
poortjes, in- en uitgangen voor alle nodige
(en ongewenste) stofjes. De ingangen noemen we receptoren (=ontvangers). Ze zijn
erg specifiek en laten enkel die stofjes door
die de juiste sleutel (vorm, samenstelling)
hebben. Het huidige coronavirus heeft op
zijn stekels een “valse” sleutel die een bepaalde receptor kan bedotten, met name
de zogenaamde ACE2-receptor. Deze
ACE2-receptor denkt dat het virus een gekend enzym is en zo kan het virus zich aan
de cel vastklampen en daarna ook binnendringen. Dat het virus vele keren kleiner is
dan de gastheercel, helpt daar natuurlijk bij.
(Afbeelding: NY Times)

Het organisme gaat uiteraard in het verweer
door de productie van antistoffen en door een
verhoging van de stofwisseling, met koorts en
ontsteking tot gevolg. Vermits dit coronavirus
zich vooral richt op de longen en luchtwegen
worden de longblaasjes aangetast en komen
zwaar besmette personen in zuurstofnood.
De ademnood ontstaat niet enkel door de
beschadiging door het virus maar ook door
de extreme reactie van het immuunsysteem:
zwelling, ontsteking, vochtproductie in de
longblaasjes, lokale overrompeling door (te
veel) witte bloedcellen (cytokinestorm) enz.
(Afbeelding: NY Times)

Besmetting
Speeksel is de voornaamste drager (vector)
van het coronavirus. De ziekte verspreidt zich
tussen mensen door vochtdruppeltjes (niezen, hoesten, uitademen) en door aanraken
(direct of via een besmet oppervlak). Omdat
de virussen zich vooral in de luchtwegen en
longen nestelen, is die besmetting via vocht
zo ‘doeltreffend’ als we dat woord mogen
gebruiken, zelfs als de drager geen of weinig
symptomen van covid-19 vertoont.
Het is al bij herhaling gezegd en geschreven
in de media dat covid-19 erg besmettelijk
is. Het reproductiegetal ligt tussen 1,4 en
2,5 wat betekent dat elke besmette persoon
gemiddeld een tweetal andere mensen aansteekt. Zonder afdoende maatregelen betekent dit dat het aantal besmettingen zowat
om de 4 à 6 dagen verdubbelt. Vertrekkend
van 1 besmette persoon kom je zo aan 1000
besmettingen na een dikke maand en aan 1
miljoen na een paar maanden...
De broedperiode van de ziekte (incubatie)
varieert tussen enkele dagen en ±12 dagen,
maar de meesten krijgen ziekteverschijnselen
na ongeveer 5 dagen. En daar ligt het grootste probleem van deze epidemie: je ziet niet
meteen wie er besmet is en een pas besmette
persoon beseft dat wellicht zelf niet... Vandaar dat massaal testen zo belangrijk is...
Er zijn verschillende manieren om te testen
op de besmetting door corona: zoeken naar
de aanwezigheid van het virus (op de slijmvliezen) of naar de aanwezigheid van antistoffen (in het bloed en in neusvocht). Ook
het feitelijk vaststellen van de symptomen
(longschade bv.) kan een indicatie van de
besmetting zijn.

Bij een infectie door corona begint de immuunreactie van het lichaam vrij snel met de
vorming van IgM-antilichamen (Immunoglobuline M). Deze antilichamen dienen om de
virussen af te vangen en ze onschadelijk te
maken. De toename van antilichamen is pas
echt merkbaar na enkele dagen. Deze antistoffen vind je overwegend in het bloed.
Deze immuuntesten zijn voor zowat 90%
betrouwbaar.
Fel vereenvoudigd komt de test hierop neer:
in het labo wordt wat bloed of bloedserum in
contact gebracht met een speciaal daartoe
ontwikkelde stof, een zogenaamd reagens.
Dat reagens bestaat uit stoffen die ook voorkomen op het opppervlak van het virus. Als
er antilichamen aanwezig zijn in het bloed,
dan hechten die zich aan het reagens omdat
ze ‘denken’ dat dit het coronavirus kan zijn.
Op die manier kan de onderzoeker dan de
aanwezigheid van de antistoffen vaststellen.
Deze test toont uiteraard ook nog antistoffen aan nadat de ziekte overwonnen is en er
geen actieve virussen meer aanwezig zijn.

Test 2: opsporen van
genetisch materiaal
De meest zekere test (97-100% betrouwbaar) is dezelfde test die ook gebruikt wordt
voor het opsporen van virussen bij duiven.
En dan hebben we het over de zogenaamde PCR-test, waarbij PCR staat voor: reverse-transcription Polymerase Chain
Reaction.
Na de uitbraak konden wetenschappers vrij
snel het genetisch materiaal van het nieuwe
coronavirus ‘sequencen’, d.w.z. de genetische informatie uitlezen en noteren. In die
genetische informatie zijn dan enkele unieke
stukjes code gedefinieerd. Hiermee kunnen
onderzoekers aan de slag om in een staal
van neusvocht te zoeken naar deze stukjes
gekende genetische code.
Om daarop te testen wordt met een staafje
diep in de neusholte een staal neusvocht genomen. Naar het schijnt is dat een vrij onaangenaam moment. U kunt dit best vergelijken
met het nemen van een staal uit de krop van
de duiven voor de trichomoniasetest.
Met behulp van een testvloeistof worden
de eventueel aanwezige virussen opengebroken, waardoor het erfelijk materiaal van
het virus vrijkomt. Dank zij de PCR-techniek wordt een welbepaalde sequence uit
het RNA miljoenen keren gekopieerd in de
proefbuis. Omdat ze nu zo talrijk aanwezig
is, is de gezochte sequentie gemakkelijker
microscopisch te detecteren.
Een dergelijke test duurt al gauw 1 tot 3
dagen.

Test 3: CT-scan
De voorlopig snelste test is de CT-scan
(Computer Tomografie), waarbij met behulp
van röntgenstralen een 3D-beeld wordt gemaakt van de longen. Deze test is een redelijk betrouwbare indicator omdat de scan
meteen een beeld geeft van mogelijke witte
vlekken in de longen. Als er vanuit de scanbeelden een vermoeden is van besmetting,
volgt dan een ‘echte’ coronatest.
En er worden nog continu nieuwe test
ontwikkeld.

Wie wordt ziek?
Net zoals we dat kunnen vaststellen bij een
virale of andere ziekte op ons duivenhok,
wordt niet iedereen ziek of even ziek van
het virus.
De media wijzen ons voortdurend op de zogenaamde risicogroepen: zieken en bejaarden, om het kort samen te vatten. Dit is de
groep bij wie het immuniteitssysteem vaak al
te zwak is om op eigen kracht de virussen te
overmeesteren en uit te schakelen.
Daarnaast is er vrijwel zeker ook een erfelijke
aanleg die bepaalt hoe doeltreffend iemands
immuniteitsreactie is en hoe gemakkelijk de
cellen te misleiden zijn om het virus binnen
te laten.
En ten slotte kun je wellicht ook gewoon
pech hebben en ineens een heel zware overrompelende besmetting oplopen...

Kudde-immuniteit
Aanvullend nog een woordje over de zogenaamde kudde-immuniteit of herd immunity waarop aanvankelijk de UK en Nederland dachten te mikken. Het idee erachter
is mooi, maar voor SARS-CoV-2 is al snel
gebleken dat het geen goed idee is en veel
te veel dodelijke slachtoffers eist... kanonnenvlees als het ware.
Het principe van de kudde-immuniteit is wat
we bij de duiven beogen met het globale
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bestaande. Er kunnen nog individuen ziek
worden, maar de verspreiding valt snel stil.
Voor deze corona is de kudde-immuniteit
vastgesteld op 60% van de leden van een
gemeenschap. Dat wil zeggen dat zodra
60% van de ‘kudde’ immuun is, d.w.z. in
het bezit van specifieke antistoffen wegens
genezen van de ziekte of - hopelijk in de
nabije toekomst - gevaccineerd ertegen, de
epidemie ingedijkt is.

de ontwikkeling en ingebruikneming van een
dergelijk vaccin een doorloopperiode heeft
van minstens 18 maanden. Het is immers
van levensbelang om dat vaccin grondig
te testen op zijn effectiviteit en vooral op
veiligheid. De remedie mag toch niet erger
zijn dan de kwaal. Dit bleek destijds bijvoorbeeld het geval bij het testen bij apen van
een proefvaccin tegen SARS. Het vaccin
verergerde de ziekte in plaats van ertegen
te beschermen... En dat kan echt niet de bedoeling zijn.
Het ziet er dan ook naar uit dat de gewenste
kudde-immuniteit ook nog een hele tijd op
zich zal laten wachten. Het opleren en spelen
met de duiven wellicht ook... En ondertussen... houd het veilig!
Michel Bommerez

Nawoord... vaccineren
Lang genoeg de handen wassen met genoeg
zeep maakt de virussen onschadelijk. De zeep
maakt het beschermend vetlaagje rond het
virus kapot.
enten tegen PMV. Als er in een populatie
genoeg individuen zijn die immuun zijn, dan
wordt de kans op een epidemische verspreiding van een bepaalde ziekte gering tot on-

Nu we als duivenliefhebbers met zijn allen
het principe begrijpen van het vaccineren
tegen PMV, herpes, adeno, circo en andere rota’s, kijken we uiteraard ongeduldig uit naar een vaccin tegen het actuele
coronavirus.
“Dat kan toch zo moeilijk niet zijn...?” zou je
als leek denken... Maak een vaccin met een
dood of verzwakt virus en we zijn bezig...
Toch zijn alle kenners het erover eens dat

Het virusomhulsel is niet bestand tegen
alcohol of zeep. Het virus barst open en komt
zo aan zijn einde. (Afbeelding: NY Times)

Een duivenhistorie:
Deel V, de Moderne Tijd
Met het bestormen van de Bastille hebben
de Franse citoyens zonder het zelf te beseffen het startschot gegeven voor de Moderne Tijd. Het eindschot voor dit tijdsvak
werd dan weer gegeven met een Walther
PPK-pistool door ene A. Hitler in zijn Führerbunker ergens diep onder Berlijn.
Het is in deze periode dat postduiven van
hun pluimen beginnen te verliezen als communicatiemiddel omdat ze steeds meer en
meer concurrentie krijgen van vermaledijde
uitvindingen als telegraaf, telefonie en radio.
Creatieve geesten met ook nog eens twee
rechterhanden als Edison, Bell, Morse en
Marconi zijn er waarschijnlijk zo mee verantwoordelijk voor dat de duivensport een
succes werd, je moest immers iets aanvangen met die beesten.
Nochtans waren de eerste decennia van
deze tijdsperiode misschien wel de hoogdagen van de postduif.
Het eerste wat de Franse revolutionairen
in 1789 deden nadat ze de macht hadden
gegrepen was ongetwijfeld een vet feestje
houden en zich eens goed te buiten gaan
aan de wijnkelders van de adel.
Het tweede punt op hun agenda was het
aanleggen van een collectie adellijke hoofden in een mandje, met eventueel tussendoor het hoofd van je oude leraar wiskunde,
de collega die je promotie had ingepikt of
die eikel van twee huizen verder die met zijn
tengels nooit van je vrouw kan blijven.
Hun derde en eigenlijk ook belangrijkste
punt was het vervangen van de macht van
adel en de Kerk door de macht van het volk.
Van hen was dan ook de beroemde Franse
wapenspreuk “Liberté, égalité et fraternité”, “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”,
niet te verwarren met du pain, du vin et du
Boursin.
Eén van de gevolgen van deze nieuwe bestuursvorm was het afschaffen van een hele
hoop privileges die de oude machthebbers
zichzelf hadden toegeëigend, waaronder het
houden van postduiven. Waar het vroeger
het alleenrecht was van de rijken, mocht iedereen nu postduiven houden.

[Disclaimer: de artikelen in de reeks “Het Ei
van Columbus” claimen geen wetenschappelijke onderlegdheid of autoriteit.]

heden elke zondag de bekende duivenmarkt
plaatsvindt.

De meesten waren echter analfabeet en
konden dus niet veel meer aanvangen met
deze gevleugelde briefkoeriers dan er bouillon van trekken, feit blijft dat ze nu tenminste
dat recht hadden. Revolutionaire maatregelen hoeven niet altijd nuttig te zijn, soms is
het gewoon leuk de verliezers te pesten.
Enkele jaren later begon ene Napoleon
Bonaparte, gedreven door de verlichtende
ideeën van de Franse revolutie en een klein
tikje grootheidswaanzin, oorlog te voeren
tegen zowat iedereen. Dat snel communiceren in oorlogstijd belangrijk is hoef ik u
niet te vertellen. De troepen van de Franse
Empereur waren dus natuurlijk ook uitgerust
met de nodige reisduiven.
Echter, duiven in militaire dienst is een oeroud gegeven maar ze dienden niet meer alleen als boodschappers. Afgekeken van de
Chinezen, ja u leest het goed wij kopieerden
toen Chinese uitvindingen in plaats van andersom, was buskruit reeds vanaf de 14de
eeuw een zeer populair hulpmiddel geworden in het uitmoorden van den vijand.
Door het nog niet bestaan van autosnelwegen, spoorverbindingen of DHL was de bevoorrading van troepen toen vaak een groot
probleem. Levensbelangrijke zaken voor een
leger als wapens, wijn en prostituees nam
men mee vanuit het thuisland (dit laatste is
echt geen grap). Voedsel kon men vinden
door lokale steden, dorpen en supermarkten
te plunderen. Verder was het zoveel mogelijk
behelpen en zelf produceren wat men nodig
had. Hier speelden onze gevederde schijtfabrieken een belangrijke rol. Duivenmest was
een nuttige bron van salpeter, één van de
drie hoofdbestanddelen van buskruit.
Bron voor springstof en topcommunicatiemiddel, niet verwonderlijk dus dat in veel
legers op het opeten van duiven zware
straffen tot zelfs de doodstraf stond. Uitgezonderd natuurlijk als je genoeg sterren op
je kraag had, verschil moet er zijn, zelfs in
revolutionaire tijden.
Een zeer bekende anekdote over duiven in
verband met Napoleon is het verhaal dat
Nathan Rotschild een fortuin verdiende
omdat hij dankzij zijn supersnelle vliegende
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koeriers als eerst op de hoogte was van de
overwinning van Wellington op Napoleon
ergens in de buurt van de Brusselse Ring.
Ondanks het feit dat de familie Rothschild
inderdaad reisduiven gebruikte in hun zakenimperium zou dit verhaal volgens historici echter onzin zijn. Fake news is van alle
tijden.
De telegraaf was de eerste van de opkomende concurrenten van de postduif. Omdat er
toen nog geen wifi of 5G waren, was er een
netwerk aan draden nodig om deze verbindingen tot stand te brengen. Om de lacunes
in dit netwerk op te vangen werd in de 19de
eeuw nog veelvuldig gebruik gemaakt van
duifjes.
Zo had de 19de-eeuwse mediamagnaat
Paul Reuter, oprichter van persagentschap
Reuters, een duivenkolonie die instond voor
de verbinding tussen Brussel en telegraafterminus Aken (1860). In december 1870
werd een microfilm in nauwelijks tien uren
van Perpignan naar Brussel gevlogen. Zo is
de Silvio Berlusconi van die tijd mee verantwoordelijk voor het ontstaan van onze
duivensport, waarvoor dank.
Helaas is hij ook mee verantwoordelijk voor
het ontstaan van Story, Libelle, Dag Allemaal, Privé en de Flair. Vooral dit laatste
zal de mannelijke helft van de wereldbevolking hem nooit kunnen vergeven. Al die
“tien manieren om uw man uit de zetel te
krijgen”, ”tien manieren om je seksleven
op te vijzelen”, “tien manieren om te zien
of hij je bedriegt”, “tien kapsels die maar
een half maandloon kosten” en “tien diëten
zonder suiker, zout, vet of smaak op basis
van Johannesbroodboompittensap die echt
werken” hebben we onrechtstreeks aan Mr.
Reuter te danken.
Ondertussen zijn we aangekomen bij het
ontstaan van onze moderne vorm van duivensport. Vooral in en rond Luik en Antwerpen werd er steeds meer en meer met duiven
gespeeld. Voor onze Nederlandse lezers,
Luik is een stad in Wallonië waar men u niet
verstaat. Antwerpen is “het stad” van België,
u zeker bekend omwille van zijn vogeltjesmarkt, sinksenfoor en zijn kathedraal die u al
eens verwart met een openbaar toilet.
Later zal het epicentrum van duivensport
meer opschuiven naar de stad Lier. “Lierke
plezierke” of “de poort der Kempen” is de
stad van de Grote Nete, de grote klok van
de Zimmertoren, de grote bek van Walter
Grootaerts en zijn grote markt waar tot op

Geen sport natuurlijk zonder sportbond.
Dwergslingeren, diarreespurten, kerstboomverbranden en kunstpoepen (u mag zelf kiezen, de Vlaamse of Nederlandse betekenis)
hebben geen eigen sportbond en zijn dus
geen echte sporten.
Tijdens een internationaal duivenliefhebberscongres op 16 oktober 1910 besloten
de Belgische afgevaardigden tot het oprichten van een nationale bond. Ongetwijfeld
na het nuttigen van teveel gerstenat en gestookte graanproducten en ingegeven door
het feit dat ze een excuus zochten om heel
de zondags op café te kunnen hangen zonder ruzie met moeder de vrouw of mijnheer
pastoor.
Op 27 november 1910 werd dan ook de Belgische DuivenliefhebbersBond /Fédération
Colombophile Belge gesticht. De bondsbobo’s waren zo goed in het organiseren van
recepties, galadiners, conferenties, roze balletten en het allen tesamen ontkennen van
het bestaan van buitenechtelijke dochters,
dat ze vanaf 1954 als beloning hiervoor de
titel “Koninklijke” mochten voeren.
De vereniging had tot doel organisatie van
de duivensport, verdediging van de belangen van de duivenmelkers en bescherming
van de reisduif. Dit laatste was zeker geen
overbodige zaak, zo was het schieten van
levende duiven nog een officiële discipline
op de Olympische zomerspelen van 1900
in Parijs. Beetje jammer wel, want dit was
net een sport waar ons land goed in was,
in 1900 won Leon de Lunden met 21 dode
duiven een gouden medaille uit zilver(!) gemaakt en vooral het toen fenomenale bedrag
van 5000 franken.
Ondanks het nog niet geboren zijn van Michel Vandenbossche, An Lemmens, Chris
Dusauchoit en andere dierenvrienden kwam
hier toch behoorlijk wat protest tegen. Tijdens de Spelen van 1908 in Londen had
men de discipline dan ook al aangepast en
gebruikte men voortaan dode in plaats van
levende duiven. Het schieten van dode duiven! Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee
wat ik me hierbij moet voorstellen, maar erg
moeilijk kan het niet geweest zijn. Het lijkt
mij zoiets als het omver duwen van dronken
Duitsers, het belachelijk maken van Belgische politici of het iets wijsmaken aan blonde typistes.
Uiteindelijk verdwijnt ook deze vorm van
duivensport zodat de er enkel nog overblijven schoonheidswedstrijden, wedvluchten
en zoals in Amsterdamse en Rotterdamse
volkswijken het stelen van mekaars duiven.
Hier stopt mijn verhaal en mijn zoektocht
naar de oorsprong van de duivensport. Hier
stopt ook “de Moderne Tijd” en begint de
“Nieuwste Tijd”. Gedaan met rommelen in
vochtige kelders en stoffige zolders. Gedaan
met het dronken voeren en daarna uithoren
van oude melkers.
Wat beide wereldoorlogen betreft, daar valt
zoveel te vertellen op duivengebied dat ik
hier aparte artikels aan zal wijden. Later leest
u dus alles wat den Duitsch, de Moffen en de
Hunnen hebben uitgestoken in Belgenland
en meer specifiek duivenland.
Alles wat er nu nog rest is de moderne duivensport, de snelheid, de grote en kleine
halve fond, de fond en de zware fond. Hierover kan ik u niets bijbrengen beste lezer, u
weet het toch allemaal zelf beter!
Mike
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De oorlog in Vlaanderen en de reisduiven
Op onze website (www.deduif.be) duiken we komende weken ook de geschiedenis in.
We volgen het verhaal van de “Groote Oorlog” aan de hand van artikelen die kort voor en
na de Eerste Wereldoorlog in ons blad verschenen. De rode draad wordt gevormd door
het dagboek van een “anonieme medewerker” van De Duif.
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Duiven voor

DUMMIES

Victor & Nathan van der Veen

Na drie boeiende bezoeken aan startende liefhebbers uit België, reizen we voor de volgende in het rijtje door naar Nederland. In Kollum raakten Victor en Nathan heel recent
in de ban van de postduif.
Pas op, het zijn altijd heel grote dierenvrienden geweest. Maar hun fascinatie voor de
reisduiven is van een heel andere grootorde.
Het begon eigenlijk al bij hun eerste mail die
ze verstuurden in het kader van onze oproep.
Bij het lezen van hun avontuur kreeg je instant
een glimlach op het gezicht. Dat zijn ‘echte’,
dacht ik bij mezelf. Maar met ‘echte’, bedoel
ik naast hun passie vooral echte starters.
Zonder kennis storten ze zich bij de familie
van der Veen in de avontuurlijke duivenwereld. Ik laat jullie meelezen in hun startverhaal.

In september 2019 komt een collega naar Victor. “Hey Victor, jij woont tocht in Kollum? Wel
daar is een duifje van mij binnengelopen in
een centraal hok. Zou jij het zien zitten om dat
duifje voor mij op te halen?” Victor stemde in,
maar had hierbij één belangrijke voorwaarde,
het duifje moest daarna nog een eerlijke kans
krijgen. Maar het was al gauw duidelijk dat
de duivenman in kwestie het duifje echt wel
terug wou. Victor kreeg een duivenmandje
mee naar huis en ging de volgende dag de
duif ophalen. “Hey, ik kom een duifje ophalen!” Victor wis niet waar hij zich aan moest
verwachten... Hij werd meegenomen naar
een grote schuur, met in volières overal duiven. Het duifje werd teruggevonden en in het
mandje gestopt. De gebruikelijke 5 euro werd
overhandigd en Victor was vertrekkensklaar.
Toch bleef Victor nog eventjes staan en vragen stellen over de duiven en de duivensport.
Na een spervuur aan vragen bood de man
Victor 3 jonge duiven aan. Stof om over na te
denken, dat was toen al duidelijk. Eenmaal
thuisgekomen met het mandje, werd er elke
vijf minuten toch even een wandelingetje ingelast. ‘Hoe zou het nog gaan met het duifje?’
Victor kreeg die gedachte niet meer uit zijn
hoofd. Enige tijd later kwamen ook zijn twee
zonen Ruben en Victor thuis. Beiden gaan
nog naar de lager school. “Hey Pa, wat zit er
in dat mandje?” “Een postduif!” Het antwoord
kwam er bij Victor met heel veel enthousiasme uit. De interesse was bij beide zonen
onmiddellijk gewekt en zo kon het volledige
verhaal nogmaals verteld worden.
De volgende dag ging Victor zoals gebruikelijk werken. Voor de nieuwsgierigen, Victor
werkt als vorkheftruckchauffeur in Drachten.
Bij het horen van dit beroep, moest ik instant
denken aan een vakantiejob waarbij ik erin
geslaagd ben om een pallet frituurolie van 10
meter hoogte naar beneden te keilen met een
vorkheftruck... Dat beeld blijft op mijn netvlies
gebrand en ik vrees ook op dat van de chef
die het zag gebeuren!
Maar goed, we gaan nu niet verzanden in een
technische uitleg over het opkuisen van frituurolie en focussen terug op Victor. Tijdens
zijn werkshift kon er maar aan één ding gedacht worden, die drie reisduiven. Gelukkig
heeft Victor wel al voldoende métier, zodat
dit niet voor ongelukken op het werk zorgde.
Op de terugweg van een dagje werken, ging
de autorit recht naar het centraal hok. “Heb je
die duifjes nog? Ik wil ze graag meenemen...”
De man pakte een doosje en ging wat roefelen in het hok. “Ik zorg voor wat kleur op je
hok. Ik geef je een kras en een vale!” Victor
keek de man aan en knikte instemmend. Maar
eigenlijk had hij totaal geen idee wat die man

aan het uitkramen was. De kennis van duiven was bij Victor op dat moment dan ook
verwaarloosbaar.
Even snel zat Victor opnieuw in de auto, nu
wel op weg naar huis. In zijn koffer stond het
doosje met drie niet geringde duiven en een
doosje met wat voeder. Eenmaal thuisgekomen begon het besef te dagen van zijn actie.
Dit werd nog wat aangesterkt met de reactie
van zijn vriendin, die prompt de vraag stelde
wat hij hiermee wou aanvangen. Maar Victor was niet meer van de wijs te brengen. Hij
belde even naar goede vriend Abele Dijkstra.
Die had duiven, misschien kon die wel een
handje helpen... “Hey Abele, ik ben hier thuisgekomen met drie reisduiven! Ik ben super
enthousiast! Er is maar één probleem, hoe
verzorg ik die?”
De telefoon haakte zo goed als onmiddellijk
in, maar even snel stond Abele op de oprit. De
koffer ging open en lag vol attributen voor de
duiven. Voederbakken, drinkfonteinen, nestschotels, zitplankjes en ook voeder werden
uit de koffer getoverd. De dag erna werd door
Victor ook een hokje gekocht. Dat was wat
aan de kleine kant, maar de duiven hadden
een hok. Op dat moment waren de duifjes
trouwens een zestal weken oud. Tussen die
drie duiven zat er helaas ook een zieke! Abele
gaf het advies om deze eruit te halen, maar
dierenvriend Victor kon dit niet over zijn hart
krijgen op dat moment. De duif bleef aan
boord en het verzorgen kon starten.
Maar,je raadt het al, die zieke duif maakte een
volgend slachtoffer en dat betekende dat er
twee van de drie duiven dienden opgeruimd
te worden. Zonde, maar niet getreurd want
Abele zorgde via vrienden voor nieuwe duiven. Stap bij stap leerde Victor samen met
zoon Nathan de eerste beginselen van de
duivensport. De vier niet geringde duiven die
gehuisvest waren in Kollum dienden hierbij
als ideaal oefenmateriaal. Er werd ook gekeken naar een groter hok en ondertussen is er
plaats voor ongeveer een 15-tal duiven.
Tevens werden de volgende stappen gezet
in hun tocht naar echte ‘duivenmelkers’!
Victor en Nathan maakten zich lid van een
duivenclub en bestelden prompt 15 voetringen en 20 chipringen naast een elektronisch
kloksysteem. Er werd ook al werk gemaakt
van versterking onder de vorm van een aantal bonnen. En toen kwam onze oproep naar
beginnende duivenliefhebbers...
Voor ons was het meteen duidelijk, we proberen voor wat extra ondersteuning te zorgen.
Pas op, de hulp die Victor krijgt van goede
vriend Abele moet zeker bestendigd blijven!
Maar we gingen nog voor dat tikkeltje meer...
Totdat ikzelf op de kaart van Nederland keek.
“Friesland! Jawadde, dat ligt op het uiteinde
van Nederland...” Gelukkig woont in de buurt
goede collega Foppe van der Meer. “We fiksen dat wel!” Klonk het aan de andere kant
van de lijn en zo kon Foppe de accommodatie van Victor en Nathan gaan aanschouwen. Langs deze weg: Foppe, een hele grote
dankjewel!
De dagen voorafgaand aan het bezoek was
ikzelf ook bijzonder nieuwsgierig. Je probeert
je van alles voor te stellen, maar wat zal het
uiteindelijk worden. Het moment was aangebroken en Foppe belde aan. De deur ging
open en daar stond een fris gewassen Victor
die onmiddellijk op zijn enthousiaste manier
van wal stak. “Ik was best wel zenuwachtig
voor jouw komst, ik heb er zelfs speciaal
een halve dag verlof voor genomen!” Het
zette meteen de toon van een interessante
namiddag.
Na het overlopen van de start en uiteraard het
tonen van een aantal duifjes, kwamen we bij
de vaardigheden die Victor en Nathan ondertussen hadden verworven. Het vastpakken
van de duiven zal nog wat extra handeling
vragen. Maar het is duidelijk dat de duiven
dit al gewoon zijn, want ze laten zich graag
vastpakken. Ook aan alle andere aspecten
is duidelijk dat ze nog veel te leren hebben,
maar daarnaast ook vooral met volle teugen
genieten. Als je elke dag van het werk naar
huis spurt, om je duifjes te kunnen koesteren
en voederen... That’s the spirit!
Maar toch zijn er op vlak van duivenverzorging al een mooi aantal stapjes gezet. Zoals
daarnet geschetst had Victor op een bepaald
moment 4 niet geringde duifjes om de stiel

Victor en Nathan met hun mentors Pieter en Jelle.
onder de knie te krijgen alvorens met geringde duiven te starten. Het aan huis vliegen van
de duiven lukte aardig en dus werd gestart
met het voorzichtig leren van de duiven. De
eerste stappen lukten vrij aardig. Maar toen
kwam er die ene leervlucht. De woorden van
Victor maken duidelijk dat de emoties op zo’n
moment alle richtingen uitgaan.
“Na wat vlotte leervluchten, besloten we nog
een stapje verder te gaan. We losten de duiven op een tochtje van ruim 30 kilometer.
Op de terugweg naar huis had ik er wel niet
zo’n goed gevoel bij. Eenmaal thuisgekomen
begon de lucht ook dicht te trekken en kwam
de regen uit de lucht gevallen. Aiaiai, dacht
ik, dat wordt een moeilijke. Na ettelijke uren
wachten, was er nog geen enkele van de 4
duifjes thuis geraakt. Om halfzes kwamen er
toch twee door. De emotie van totale wanhoop sloeg om in een gevoel van euforie. Ik
had er plots terug goede hoop op dat die andere ook nog zouden komen. Helaas zagen
we er de dag zelf geen enkele meer thuiskomen. De dag nadien was ik bij het krieken van
de dag al op post. Het was mooi weer en ik
was er zeker van ze toch nog terug te krijgen. Na lang wachten landde er plots eentje.
Vreugde alom, alhoewel ik ook bleef hopen
op die vierde. Helaas is deze er niet meer
doorgekomen.”

Het klonk inderdaad wel dat het de juiste
richting uitging. Maar bij het tonen van de
duiven, zagen we er twee verschijnen en had
er eentje een ring om. Er was in het leren
sprake van drie duiven zonder voetring.
Dat vroeg toch een woordje verduidelijking.
“Wel na het leren hadden we drie duivers
over. Ten minste dat dachten we, maar hier
later meer over. We wilden dit jaar toch wel
duiven met een ring op ons hok krijgen. Ik
kreeg te horen dat die duivers misschien
wel iets te dominant zouden zijn voor mijn
jonge duiven. Dus ik diende er twee van de
hand te doen. Ik koos degene die altijd aan
het vechten gingen. Een aangename man
is deze komen halen en mijn zonen hielden
er een zak chocolade aan over. Van Abele
kreeg ik nog een duivin en ik kon dus beginnen kweken. Maar toen bleek die overblijver
plots ook een duivin te zijn... Ja, wij kunnen
het onderscheid tussen doffers en duivinnen nog niet echt maken. Die duif zonder
voetring is trouwens die ene duivin waarvan
wij dachten dat het een duiver was. De duif
met ring op hebben wij meegenomen van de
beurs in Houten. Daarnaast willen we ook
nog eens de duivenmarkt in Lier bezoeken
voor een aantal duiven en hebben ons ook in
de vereniging een aantal bonnen voor jonge
duiven aangeschaft. Ik weet het, het wordt

een allegaartje en dat is niet goed. Maar ja,
we moeten toch ergens de duiven bij elkaar
zoeken.”
Helemaal ongelijk konden we hen uiteraard
niet geven. Je moet ergens mee starten.
Het verhaal kon nu naar onze mening ook
echt van start gaan. De doelstelling was duidelijk: verder duivenplezier opbouwen met
een aantal jonge duiven. Daarnaast was
misschien nog een hokje bijbouwen voor
de oude duiven aan de orde en zo leek de
trein definitief vertrokken.
Hoog tijd om de mentoren te bezoeken.
Hiervoor hadden we contact gezocht met
de gebroeders Atema. We willen ook nogmaals benadrukken dat de hulp die Victor
krijgt van goede vriend Abele zeker noodzakelijk zal blijven. Maar Pieter en Jelle kunnen
voor die surplus gaan zorgen. Zij hebben
namelijk bergen ervaring en uiteraard ook
al een indrukwekkende prijzenkast. Dat was
ook het eerste waar Nathan van onder de
indruk was, al die trofeeën met als top of the
bill de twee als winnaar van de Gouden Duif
Nederland. In Kollum begon men duidelijk
al te dromen. Meteen was het ijs helemaal
gebroken en kon overgegaan worden op de
orde van de dag, kennismaken en de eerste
wijsheden bijbrengen.
Victor en Nathan werden hierbij heel snel
met de voetjes op de grond gehouden. ‘Hou
het zo simpel mogelijk’ was de leuze die ze
van Pieter en Jelle meermaals te horen kregen. Geen folliekes, geen speciallekes, maar
werkelijk de basis van de duivensport onder
de knie krijgen. Daar moest de focus op gelegd worden. Daar hadden Victor en Nathan
wel oren naar.
De kennismaking draaide vooral uit op het
overlopen van alle aspecten die onze duivensport vorm geven. Het voederen van de
duiven, de medische verzorging, het opleren
en het kweken passeerden de revue. Gezien we deze zaken ook al zagen passeren
in voorgaande reportages, willen we hierbij
niet in herhaling vallen. Maar het werd voor
Victor en Nathan een bijzonder leerrijke namiddag. Over een aantal zaken kon er gericht nagedacht worden en daarnaast kregen ze ook nog de nodige lectuur mee naar
huis om zich verder in te lezen in de basiskennis van de duif. Ook het telefoonnummer
van de gebroeders verhuisde mee richting
Kollum. Eenmaal het ploegje jonge duiven
gevormd zal zijn, kan het contact geïntensiveerd worden. Vanuit de ‘De Duif’ kijken we
er in ieder geval naar uit om de avonturen
verder te volgen. Daarnaast zijn wij net als
Victor en Nathan bijzonder erkentelijk voor
alle barmhartigheid binnen de duivensport.
Er zijn nog veel duivenliefhebbers met het
hart op de juiste plaats! Langs deze weg
ook nog een bijzonder grote dankjewel aan
Pieter, Jelle en uiteraard ook Abele.
Graag willen wij dit artikel afsluiten met
nog één belangrijke en wijze raad voor de
vader-zooncombinatie uit Kollum. ‘Je mag
gerust luisteren naar iedereen. Je mag nadenken over alles wat aangereikt wordt
qua duivenkennis. Maar bij het toepassen
beperk je je het best tot één manier van
aanpak.’ Wij hopen dat Victor en Nathan dit
in hun achterhoofd houden. We zijn ervan
overtuigd dat de gebroeders Atema en ook
Abele Dijkstra het nodige advies kunnen
geven. Met hun wijze raad kunnen zij al een
heel stuk op weg. Hopelijk kunnen zij bij hun
eerste stappen in de duivenwedstrijden genieten van een aantal successen en weten
zij de tegenslagen een plaats te geven. We
supporteren alvast mee vanop de zijlijn en
zijn heel benieuwd naar het verdere reilen en
zeilen van de familie van der Veen!
KC

