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Koekelare – Koekelare is een plaats in de provincie West-Vlaanderen. Koekelare vormt 
de overgang van de Westhoek en De Polders met het Houtland en ligt op 18 km van de 
kust, binnen de driehoek Diksmuide, Torhout en Gistel. 

Vandaag ben ik afgezakt naar Turnhout. Waar anders dan in het hart van de Antwerpse 
Kempen vind je de mooiste verzameling duiventoebehoren uit België duivenland. On-
langs nog, op de beurs Fugare in Kortrijk, moest ik constateren dat menig standhouder 
stikjaloers was op de drukte op Toms stand en de meer dan terechte belangstelling van 
de bezoekers en medestandhouders voor zijn fantastische collectie.

Na de Eerste Wereldoorlog werd Lange Max 
een belangrijke toeristische attractie. Het was 
een enorm kanon waarmee de Duitsers het 
Franse Duinkerke probeerden plat te leggen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Lange 
Max weggehaald door de Duitsers en vandaag 
is er nog alleen de geschutsbedding te zien.
Gekende duivenmelkers gedurende de tachti-
ger en negentiger jaren waren Hector Debou, 
Louis Montaigne, Gebr. Pollin en Gebr. Van-
lerberghe. Het aantal duivenmelkers is de 
laatste jaren ook sterk verminderd. Het laat-
ste decennium is het trio Willy, Jo en Hans 
Dekeyser er de blikvangers op fond en grote 
fond. In 2019 werden ze Algemeen Kampioen 
Belgische Verstandhouding. 

Nog gekoerst
Willy Dekeyser zijn vader was geen duivenmel-
ker. Willy heeft in zijn jonge jaren nog gekoerst 
en ook nog aan veldrijden gedaan. Hij heeft in 
de sneeuw nog Roger Devlaeminck geklopt in 
een wedstrijd in het naburige Vladslo.
Willy zijn schoonvader, Maurice Portier, was 
wel duivenmelker en Willy moest hem met 
de wagen naar het duivenlokaal brengen. Zo 
is hij voor het eerst in aanraking gekomen 
met de duivensport. Na het overlijden van 
schoonvader is hij in 1975 zelfstandig met 
duiven begonnen.
Willy nam een volledig nieuwe start met dui-
ven (eieren gekocht) van Raoul Verstraete, 
Oostakker en Maurits Verheye, Oeselgem.
Een volgende inbreng kwam van Meester Lu-
cien Decock, Keiem waar een aantal jonge 
duiven gehaald werd. Nu wordt er nog onder 
de naam Mevr. Lucien Decock gespeeld en 

zij is nu de ploegmaat van Willy, Jo en Hans 
Dekeyser in de Zesdaagse van de Belgische 
Verstandhouding. Verder kwamen er nog dui-
ven bij van Georges Bolle, Kortemark (zeer 
succesvol) en Georges Coutteau, Ramskapel-
le (goed gelukt). In 1990 zijn Jo en Hans vader 
komen vervoegen aan het roer van de kolonie.
Met Roger Florizoone, Nieuwpoort werd er 
aan samenkweek gedaan. Uit de combina-
tie Florizoone x Gebr. Vanoverschelde werd 
de 3e Asduif Fond KBDB 2004, de 1e Asduif 
Belgische Verstandhouding 2004 en de 4 e 
Asduif Fond KBDB 2004 gefokt. De schoon-
vader van Hans Dekeyser werkte samen met 
Ignace Viaene, Loppem wiens kolonie op-
gebouwd was met voornamelijk duiven van 
Noël Peiren, Zedelgem en Lucien Staelens, 
Wevelgem en ook van hem kwamen er duiven 
naar Koekelare.
De meer recentere aanwinst kwam van Gebr. 
Commeyn, Kanegem. Deze duivin heeft maar 
vier eieren meer gelegd maar het werden vier 
cracks op fond en grote fond. Duiven van 
Marc en Geert Pollin, Snellegem zijn in bijna 
al hun duiven verweven. Ook bij Ferdinand 
en Karel Denduyver, Ichtegem werd er top-
kwaliteit gehaald. Er kwam ook nog goede 
soort van Gino Depestel, Ichtegem en Chris 
Hebberecht, Evergem.
Van Hendrik Mortier, Sint-Kruis werd er 
Barcelona- en Perpignansoort gehaald. Van 
Norbert Ally, Aarsele kwam een kleinzoon 
van “Schumi” de gelederen versterken. An-
dere goede inbreng kwam er nog van Mevr. 
Lucien Decock (dochter van “Rain Man”), 
Ameel-Vanlake, Dadizele en Verleye Amber 
& Davy, Brugge.

Veel meer nog dan zijn prachtige verzamel- 
objecten is Tom zelf echter de grote blik-
vanger. Zijn passie voor het verzamelen, zijn 
liefde voor de sport en zijn kennis van zaken 
maken van hem voor iedere colombofiel een 
gesprekspartner uit de duizend. Bij elke ring 
weet hij een mooie anekdote, uit elke vijs 
sleurt hij moeiteloos een boeiend verhaal. 
Mijn job maakt dat ik reeds vele grote namen 
uit de duivensport heb mogen ontmoeten. Wei-
nigen hebben mij echter zo gecharmeerd en zo 
een diepe indruk op mij gemaakt als deze klei-
ne, nuchtere man opgetrokken uit de gekende 
bescheiden, Kempense, Molse klei. Je hoeft 
geen groot kampioen te zijn om toch terecht 
een grote mijnheer genoemd te worden.
Na het lessen van de grote dorst krijg ik eerst 
een privé-rondleiding in de arbeiderswoning 
die letterlijk uit zijn voegen barst van de  
duivenprullaria. In de was gezet hout, opge-
blonken koper, strak metaal en opgepoetst  
kunststof, elk materiaal passeert hier de tijds-
revue. Ingeoliede radarwerkjes, prachtige an-
tieke stukken ambachtskunst en vintage ba-
keliet staan hier zij aan zij. Klokken, vlaggen, 
boeken, ringen, oorkondes, langspeelplaten, 

video’s, de lijst is eindeloos. Uren zou ik kun-
nen doorgaan de pracht van dit alles te be-
schrijven, maar de kracht van het geschreven 
woord is te beperkt om al dit moois tot zijn 
ware recht te laten komen. Ik zal mij moeten 
beperken tot het doel van mijn bezoek, een ge-
sprek met de bezieler, beheerder en drijvende 
kracht achter dit alles, Tom Aerts.

Tom, eerst en vooral bedankt voor de gast-
vrije, hartelijke ontvangst. Je woont hier heel 
gezellig en je gezin vormt duidelijk een warm 
nest. Dit brengt mij bij mijn eerste vraag, kom 
je zelf uit een duivennest ?

Ik zit van mijn 4 jaar tussen de duiven, er be-
staan foto’s dat ik op het kot zit met onze pa 
met duiven op mijn hoofd. Hoewel er veel uit 
die tijd uit mijn hoofd is verdwenen, toch heb 
ik die foto’s niet nodig, want weten en beseffen 
doe ik dat allemaal nog. Als de duiven buiten 
waren voor hun trainingsvluchten was ik ook 
altijd buiten, vooral om te sjotten maar ook om 
met mijn fietske naar de spoetnik te trappen, 
mijn handen uit te steken en de duiven op te 
vangen die op mijn armen kwamen zitten. 

WILLY, JO & HANS DEKEYSER

TOM AERTS

ALGEMEEN KAMPIOEN BELGISCHE VERSTANDHOUDING

CONSERVATOR VAN ONS DUIVENPATRIMONIUM

Willy, Jo en Hans Dekeyser bekroonden een goed 2019 met de titel van Algemeen Kampioen 
Belgische Verstandhouding.

Het was net de tijd van het liedje van Jo 
Hoogendoorn “Daar komt munne witpen 
aan”, en toevallig hadden we op dat moment 
ne witpen die zowat onze eerste beste duif 
was. Uiteraard galmde dit lied door de tuin 
telkens de witpen arriveerde. Als we stonden 
te letten zagen we duiven vallen van 6 mel-
kers waarvan 3 binnen de 75 meter. Drukte 
alom dus.
Onze grootste sportieve thriller vond plaats in 
1989. De laatste vlucht van de zesdaagse op 
Noyon zou bepalen wie won, de buurman of 
wij. Gezien we buren waren was het simpel, 
wie eerst klokte won. Om verder te gaan in 
liedjestijl en met de woorden van de Strangers, 
het was onze “blauwe geschelpte” die eerst 
arriveerde en wiens caoutchouc als eerste in 
de klok zat, onze eerste beker was binnen !

Wat waren na het letten bij je pa, je volgende 
stappen in de duivenwereld ?

Toen onze pa werd gevraagd te helpen met 
inmanden wou ik altijd meerijden om er uit-
eindelijk niets te doen dan aan tafel te zitten 
bij de regelaars. Een gastje van 7-8 jaar wou 
men niet echt “officiële” handelingen laten 
doen in de club qua inkorfwerk.
Het moet bij de regelaars zijn opgevallen dat 
ik daar maar wat droevig zat te staren en toch, 
toch wou ik altijd mee naar den duivenbond.

Lees verder blz. 8-9

Zorg voor de laatkomers
Willy, Jo en Hans komen aan de start van 
het seizoen met een ploeg van 60 weduw-
naars. De eerste koppeling heeft plaats de 
eerste week van december en er wordt een 
koppel jongen groot getrokken. Eind maart 
staat een tweede koppeling van vijf dagen 
gepland en in die periode worden de we-
duwnaars opgeleerd. Ze worden iedere dag 
weggevoerd en in vijf etappes gaan ze tot 15 
km. Deze ploeg wordt gespeeld van Arras 

tot Barcelona met voornamelijk de wedstrij-
den tot 800 km.
Er wordt tweemaal daags 1 u getraind en de 
manier waarop wordt goed in het oog gehou-
den. Wanneer de doffers er hard tegenaan 
gaan dan is er conditie onder de vliegploeg.
Bij de inkorving krijgen de doffers alleen de 
nestschotel in hun woonbak en een tamme 
duivin moet soms een handje toesteken om 
de minder makkelijke jongens vlot in de mand 
te krijgen.

Lees verder blz. 6-7

Tom Aerts uit Turnhout heeft een passie voor 
het verzamelen van alles wat met de duiven- 
sport te maken heeft.
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Georges De Keyser  
Topresultaten in 2019 

en 1e Prov. Blois
Messelbroek – Messelbroek ligt in 
Vlaams-Brabant en is een deelgemeente van 
Scherpenheuvel-Zichem. Toeristisch gezien 
geniet deze streek grote bekendheid, denk 
maar aan de Basiliek van Scherpenheuvel, 
een gekend bedevaartsoord. Deelgemeen-
te Zichem is dan weer bekend geraakt door 
schrijver Ernest Claes. Zijn bekendste werken 
zijn Wannes Raps, Charelke Dop en de Witte. 
Het boek de Witte werd tweemaal verfilmd, en 
er werd een populaire TV-reeks van gemaakt 
“Wij Heren van Zichem”. De mensen die hou-
den van natuur en boswandelingen kunnen hun 
gading vinden in Averbode aan de abdij. Langs 
de rivier de Demer is het ook mooi wandelen. 
Deze vloeit via Diest naar Zichem, Testelt, Mes-
selbroek en vervolgens Aarschot. 
In Messelbroek bezoek ik halve fond-kampioen 
Georges De Keyser, 74 jaar. Hij woont op een 
boogscheut van de Demer. Georges is groot 
geworden met de duiven van  vader en non-
kels van Georges hadden allemaal duiven. Hij 
werkte in de schrijnwerkerij van vader en daar 
werd veel over duiven gepraat, het was hun 
uitlaatklep om het weekend aan te vangen. 
Hij startte op zelfstandige basis met de dui-
vensport in 1972 en van in het begin was hij 
succesvol. Overal waar hij ging inkorven was 
hij kampioen op de halve fond en dat van 1972 
tot op vandaag.

Uitslagen die tot de verbeelding 
spreken

Als het van Georges afhangt krijg je weinig 
uitslagen te horen en zegt hij “het was een 
goed seizoen dat ik gespeeld heb”. Hij houdt 
zelf geen enkel resultaat bij en daarom ben ik 
zelf zijn resultaten eens gaan opzoeken bij de 
“Verenigde Vrienden” Scherpenheuvel. Ik denk 
dat veel liefhebbers eens in hun haren zullen 
krabben als ze deze zien :
06/4 Momignies 167 oude : 1, 2, 4, 5, 6, 23/47 
- 111 jaarse : 1, 2, 5, 6, 10, 11, 11/26.
13/4 Momignies 101 oude : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & 
19/44 - 52 jaarse : 1, 2, 3, & 10/23.
01/5 Soissons 287 oude : 2, 7, 8, 9, 13, 23, 
25, 26, & 22/44 - 182 jaarse : 4, 13, 15, 18, 
19, 11/23
04/5 Chevrainvilliers 55 oude : 1, 2, 3, 4, 5, & 
18/44 - 31 jaarse : 1, 2, 3, 4, 5, & 9/23.
12/5 Chevrainvilliers 131 oude : 1, 2, 3, 7, 9, 10, 
& 12/22 - 99 jaarse : 1, 2, 7, 8, & 7/13.
18/5 Chevrainvilliers 212 oude : 1, 5, 7, 12, 14, 
15, & 13/22 - 134 jaarse : 4, 7, 9, 10, 14 & 8/13.
25/5 Chevrainvilliers 173 oude : 1, 2, 5, 7, 9, 10, 
15, 16, & 15/23 - 87 jaarse : 1, 2, 6, 7, & 7/13.
08/6 Etampes 141 oude : 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, & 16/22 - 91 jaarse : 1, 2, 4, 5, 7, & 8/13.

15/6 Etampes 122 oude : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, & 18/22 - 84 jaarse : 1, 2, 3, 4, & 10/13.
22/6 Etampes 96 oude : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, & 
18/20 - 70 jaarse : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & 11/11.
29/6 Nanteuil 247 jonge : 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, & 
24/52 - 61 oude 1, 2, 3, 4, & 13/20 - 29 jaarse :  
1, 2, 3, & 6/11. 
06/7 Chevrainvilliers 44 oude : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, & 11/16 - 23 jaarse : 1, 2, 3, 4, 5, & 6/8 - 126 
jonge : 1, 2, 4, 6, 11, 12, & 12/48.
13/7 Nanteuil 147 oude : 1, 5, 7, 13, 14, & 8/12 
- 317 jonge : 1, 2, 5, 11, 13, 14, 15, 16, & 22/40.
Fay aux Loges 72 oude : 1, 2, 3, 4, & 14/15 - 46 
jaarse 1, 2, & 5/6. 

Met deze uitslagen werd Georges De Keyser 
verdiend “algemeen kampioen van de Verenig-
de Vrienden Scherpenheuvel 2019”. Sommige 
liefhebbers zullen denken dat deze uitslagen 
behaald zijn tegen een beperkt aantal duiven 
maar in Sector 2 tegen meer dan 1000 duiven 
zijn dit ook heel sterke resultaten met ook gere-
geld de 1e prijs. In Scherpenheuvel speelt men 
1/3 prijs en komen liefhebbers inkorven die zich 
zowel provinciaal als nationaal geregeld in de 
kijker spelen. Enkele namen die er inkorven 
van Momignies tot en met de nationale vluch-
ten : Lucien & Leon Geerts (kampioenen van 
de snelheid), halve fond kampioenen Jef Van 
Winkel, Maurice Van De Velde, Gerd Schots-

mans, Louis Verheyen, Gommaire Verbruggen, 
Libert Naulaerts en Marcel De Keyzer. Het zijn 
allemaal namen die provinciale en nationale 
ereprijzen gewonnen hebben. Georges laat 
zich ook op provinciaal en nationaal niveau 
geregeld gelden. 
Zo won hij op 12/5 in Vlaams-Brabant de pro-
vinciale vlucht uit Blois van 863 oude : 1, 18, 
51, 94, 96 & 9/11. In de Brabantse Unie 917 
oude : 1, 19, 57, 105 & 9/11. Op 22/6 won hij op 
Etampes in sector 2 van 2378 oude : 1, 2, 3, 11, 
16, 21, 22, 54, 97, & 19/20. Bij de 1457 jaarse 
won hij 1, 2, 3.10, 14, 17, 42, 61, & 11/11. 
Als ik dan aan Georges vraag hoe hij er in 
slaagde om van bij de start 1972 tot 2019 zo 
sterk te presteren is zijn antwoord “dat hij van 
bij de start op zoek ging naar duiven van lief-
hebbers die sterk presteerden”. Zo kocht hij 
de nestbroer van “De Sonny” van Houben uit 
Itegem. Bij Carlens in Zepperen kocht hij af-
stammelingen van “Mona Lisa” en bij de Remi 
De Mey uit Booischot een broer en zuster 
van de beroemde “Paula”. Met deze duiven 
heeft hij een stam opgebouwd die bij moeilijk 
weer topprestaties kunnen leveren. Georges 
is geen grootprater maar altijd op zoek naar 
goede duiven. Zo verwisselde hij duiven met 
Wouters-Coremans uit Langdorp en met Luc 

Van Hoecke uit Oedelen. Van regiokampioenen 
zitten er ook enkele duiven op het kweekhok : 
Marcel De Keyzer, Roger Fonteyne, Louis 
Frederickx en Verreckt-Arien. De laatste aan-
winsten komen van Olivier Geyskens uit Veer-
le-Laakdal en van de Gebr. Van Landschoot 
uit Maldegem.

Spelsysteem
Georges speelt weduwschap met jaarlingen en 
oude duiven, in totaal 24 doffers met een vaste 
partner waar ze een ronde jongen mee groot-
brengen. Dan speelt hij ook met 24 duivinnen 
met vaste partner, deze hebben ook een ronde 
jongen grootgebracht. Bij de inkorving wordt 
de partner altijd getoond, ze mogen 10 minuten 
samen, dan begint hij ze in de korf te zetten. 
Bij de thuiskomst van de wedstrijd blijven ze 
altijd samen tot de volgende dag. Hij vindt dit 
vooral belangrijk voor de duivinnen. Die zullen 
zo minder goesting krijgen.

Training
De duiven krijgen een vrije training, ze mogen 
ongeveer een uur trainen per dag en dan zijn 
de ramen dicht. Na de training worden de dui-
ven binnengeroepen. Slenteren of op het dak 
liggen is er niet bij, duiven moeten luisteren. Bij 
mijn bezoek zaten ze in de rennen voor het hok 
maar van het moment dat Georges zijn voe-
derbus bovenhaalt zijn ze onmiddellijk op het 
appel. Het is nodig dat duiven goed luisteren. 
Georges heeft veel last van roofvogels. Sper-
wers en slechtvalken broeden in de bomen die 
voorzien zijn van nestbakken door Natuurpunt 
aan de oevers van de Demer en iedere dag 
hebben ze het gemunt op de duiven van Geor-
ges. Dus als de duiven trainen staat Georges 
of zijn zoon Davy klaar om de duiven binnen te 
roepen als er gevaar dreigt.
De duivinnen vliegen de nationale vluchten 
Vierzon, Bourges, Chateauroux, Argenton en 
La Souterraine. Het zijn vluchten van ongeveer 
500 km. De doffers vliegen de hafovluchten 
Etampes, Chevrainvilliers en Melun, vluchten 
van ongeveer 350 km.

Opleren duiven
De duiven worden een paar keer zelf opgelaten 
5, 10, 15 km en daarna gaan ze met de maat-
schappij tweemaal naar Momignies, tweemaal 
Soissons en dan startten ze op de halve fond. 
De jonge duiven worden met de schuifdeur 
gespeeld, de doffers worden verduisterd van 
15 februari tot 15 mei. De duivinnen worden 
verduisterd tot 21/6.
Het opleren is hetzelfde als bij de oude dui-
ven. Bij het inkorven van de wedstrijd komen 
de jonge duiven in het begin van het seizoen 

een half uur bij elkaar. Naar het einde van het 
seizoen loopt dat op tot 2 uur. Bij de thuis-
komst blijven ze altijd samen tot de volgende 
ochtend. 

Bijproducten
De duiven krijgen iedere dag verse grit, allerlei 
en zout. Jos leerde zijn duiven zout eten. Het 
is niet dat je een potje zout op het hok zet, je 
moet een kleine hoeveelheid geven. Wanneer 
je een potje op het hok zet eten de duiven er te 
veel van als ze de smaak te pakken krijgen en 
dat bekopen ze met hun leven, dus iedere dag 
een klein beetje geven. In zijn aanvangsperiode 
maakte hij alle weken thee maar daar is hij van 
afgestapt. Nu krijgen zijn duiven ieder week 
Forta Vita, een krachtig natuurproduct en zijn 
vervanger voor de thee. De duiven krijgen het 
allemaal één dag per week het hele jaar door. 
Bij thuiskomst van de wedstrijden krijgen ze 
druivensuiker en bicarbonaat in het drinkwater.

Veearts en voeding
De verplichte inentingen gebeuren door die-
renarts Mertens uit Herselt. Tegen tricho kuurt 
Georges 1 x per maand 2 dagen met Alazol.
Georges voert het ganse jaar door 4 seizoe-
nen van Mariman en geeft voorts klein zaad 
en pinda’s.

Blauwe 2071287/18
7e Nat. Asduif kleine hafo jaarse

Deze topper won :
12/5 Etampes Sector 2 : 4/3192 d. (lokaal 1/87 d)
18/5 Chevrainvilliers 17/3006 d., lokaal 1/131 d,
25/5 Chevrainvilliers Nieuw Hafo Verbond 
12/4858 d., lokaal 1/173 d.
01/6 Toury Nieuw Hafo Verbond 14/4580 d., 
lokaal 1/106 d.
22/6 Etampes Sector 2 : 2/2378 d., lokaal 
2/651 d.

Klaas Oosterhof
Klaas Oosterhof, fondspeler en juwelier uit Ne-
derland, woont nu in de buurt van Zwolle maar 
20 jaar geleden was hij buurman van Georges. 
In die periode is er een vriendschapsband 
ontstaan met Georges en bij de verhuis van 
Klaas terug naar Nederland werden de hokken 
verplaatst naar de tuin achter de woning van 
Davy, die naast zijn vader woont. Georges ver-
zorgt gans de week de fondduiven van Klaas. 
Ze hebben veel telefonisch contact en in het 
vliegseizoen komt Klaas van Nederland naar 
Messelbroek om zijn fondvliegers te zien thuis-
komen. Deze duiven trainen apart en hebben 
een ander voedingssysteem en Georges doet 
hier zoals Klaas het hem voordraagt.

Swa

Als schrijnwerker een koud kunstje om te maken … duiven drinken uit bloembakken die Geor-
ges van in de gang vult.

Partners van oude en jaarse weduwnaars komen via een kleine opening op het hok voor de 
inkorving. Ze zitten de ganse week achter de hokken.

Georges De Keyser voor zijn hokken. Rechts het hok van Klaas Oosterhof.
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Cees, tot zijn 30 gestudeerd, is nog ver fa-
milie. Even leek het erop dat hij met duiven 
zou beginnen, maar eerst wilde hij beter ge-
informeerd zijn. Of hij die dag langs mocht 
komen? Waarom niet. Dat kwam zelfs mooi 
uit. Dan moest ik inmanden, een prachtge-
legenheid dus om hem wegwijs te maken. 
Dacht ik...

POULEBRIEVEN
Hij was op de afspraak. Voor me lagen wat 
poulebrieven: Allemaal verschillend. Of ik 
daar allemaal nog wijs uit kon? Nee, niet 
echt. En dan te weten dat ik geen grote fond 
speel. Daarvoor had je nog andere poulebrie-
ven nodig. 
Wat de inleg was, wilde hij weten. Ligt eraan 
waar je woont, antwoordde ik. 
En de uitslag? Zelfde antwoord. De volgen-
de vraag was onvermijdelijk: Hoe je wat kon 
verdienen. Nu begon ik te vertellen over pou-
les, hoofdprijzen, speciaals , heeft wie heefts, 
‘den heb’, scheerwegs, krabberspoulen, da-
mesprijzen, attractiepoul, buffetprijs, midden-
prijs enzovoorts. 
Kosten? En wat je er voor moest presteren? 
Weer afhankelijk van waar je woonde. 

UITSLAGEN
Ik liet wat uitslagen zien. Mooi verzorgde 
boekjes met fraaie omslag tot grote losse 

vellen met de kleur van toiletpapier. Een blik 
in de uitslagen maakte de verwarring enkel 
groter. In de ene club leverde een speciaal 
10 euro op, inleg 50 cent. Elders moest je 10 
cent betalen en kon je een euro ‘vangen’. In 
weer andere samenspelen bracht een speci-
aal 5 euro op, (kwartje zetten) ergens anders 
waren vier soorten: per 4, per 10, per 25 en 
per 50. Waarom je voor dezelfde inleg in de 
ene club meer kan winnen dan elders? Waar-
om dezelfde poulen hier ‘speciaal’ heten en 
elders ‘scheerweg’? Ik wist het niet. Cees: 
‘Dus als iemand zegt dat hij een hoofdprijs 
won kan dat evengoed een euro zijn als 
1000?’ Ik knikte. 
Hij weer: ‘Leg dan het simpelste maar eens 
uit: Gewone poulen.’ Hangt er weer van af, zei 
ik. Wij spelen 1 op 3, elders 1 op 4, of zelfs  
1 op 2. In Nederland is veel meer uniformiteit, 
maar daar wordt nog amper gepould. 

KAMPIOEN WORDEN
We gingen naar de club. ‘Ha kampioen’ 
werd ik door iedereen enthousiast begroet. 
De zaterdag voordien was ik voor de vijfde 
opeenvolgende keer met al het geld weg, 
vandaar die bewondering. Ik bloosde als 
een sterappeltje onder al die complimenten 
en schouderklopjes en zei, zonder dat Cees 
erom vroeg, dat ik daar al jaren kampioen 
was. Had ik mijn mond maar gehouden. Want 

nu wilde hij weten hoe je in duivensport kam-
pioen wordt! Hij was immers gekomen om te 
leren. Weer overal anders zei ik en vroeger 
was het nog triester. 
Ik vertelde over een Nederlander die kampi-
oen was geworden omdat de laatste vlucht 
zijn 74e en 83e getekende kop vlogen. Alle 
duiven telden er voor het kampioenschap. 
Tenminste in zijn club, elders telden alleen de 
3 eerst getekende. Waar je woonde was toen 
belangrijk. Met hetzelfde resultaat werd je in 
de ene club kampioen en zou je in de andere 
op je bek gaan. Hij stond perplex.
En hoe zit het met ASduif? In ZAV telt het 
grootste aantal prijzen per tiental. Elders tel-
len alle gewonnen prijzen. ‘Ook al is dat we-
kelijks de laatste prijs?’ wilde Cees weten. 
Ook dan, zei ik. ‘Je kan in België nationaal 
kampioen worden met zes punten, maar er 
zijn ook clubs met 30 leden waar 12.000 
punten niet genoeg is om vijfde kampioen te 
worden.’ ‘Vijfde kampioen in een club van 30 
leden?’ 
Ik nam mijn voorlichtersrol weer op me. 
‘Kijk dat zit zo: Je hebt kampioenschappen 
vitesse, halve fond, fond, jonge, jaarlingen, 
algemeen met fond, zonder fond enzovoorts. 
Terloops werd ik nog gelukgewenst door een 
clubgenoot toen die zijn mandje met vier dui-
ven naast mijn 8 dubbele manden neerzette. 
Cees: Jij hebt ruim 80 duiven mee en je vriend 
vier?’ Ik legde hem uit dat die maar een klein 
tuintje had met daarin een hok van vier meter. 
Je kon van hem toch niet verwachten dat hij 
daarop 80 duiven hield? En nu wat zachter: 
‘Weet je. Die man heeft eigenlijk betere dui-
ven dan ik. Die is met zijn paar duifjes amper 
te kloppen. Maar het hoogseizoen is voor mij. 
Dan zijn er in één weekend vluchten van 150, 
250, 400 en 600 km. En al die vluchten tellen 
voor het Koningschap.’ Cees schudde niet 
begrijpend het hoofd.

‘MUNNE WITPEN’
De sportgenoten waren inmiddels begonnen 
uitbundig te toosten op mijn successen. ‘Te 
toosten’ was zacht uitgedrukt. Ze zetten het 
op een liederlijk zuipen en het duurde niet lang 
of een vrolijke polonaise maakte zich meester 
van de meute. Met de handen bewegingen 
makend als waren het vleugels zongen ze in 
koor: ‘Daar komt munne witpen aan.’ 
Ik besefte dat mijn vriend zich zat af te vra-
gen of hij in de hemel was beland of in een 
gekkenhuis. Om hem van die kwellende twijfel 
te verlossen fluisterde ik hem in het oor: ‘Ze 
zingen de schlager van de duivenmelker.’ 
De melodie echter maakte bij hem geen her-

inneringen los en hij sloeg met open mond de 
dweilende menigte gade. ‘Zijn dat duivenmel-
kers? Die zijn toch helemaal gek?’ ‘Nee, nee’ 
antwoordde ik gehaast. ‘Die zijn niet gek, die 
doen gek.’ Hij knikte. Sprakeloos. Nog een 
vraag: ‘Wanneer moet je inmanden voor Bar-
celona? ‘Nou ja, ligt er aan. In Nederland...’ 
Cees was al weg. 
Die nacht kon ik slecht slapen. Die hossende 
menigte spookte door mijn hoofd. Die deed 
denken aan de rattenvanger van Hamelen. 
Zingend de ondergang tegemoet. 
Een maand later lag er een brief in de bus. 
Cees was toch maar bij de biljartclub gegaan. 
Daarin had je duidelijke regels en lagen de 
kansen voor iedereen gelijk. 

NIET MEE
Duivensport is te lang stil blijven staan en 
werd te lang geleid door kleurloze podiumbe-
klimmers die zich als drenkelingen vastklam-
pen aan het spreekgestoelte. Maar mensen 
die het bij praten laten, zich daarbij verslik-
ken in hun eigen geleuter en daarmee alleen 
maar hun overtolligheid demonstreren, kan 
de sport missen. Die geraakt niet uit het slop 
met mensen die een rookgordijn optrekken 
van woorden en meters paperassen. Want 
achter die rook is duivensport een vrije val 
aan het maken en geen enkele sport kan zich 
als een Baron von Munchausen aan de eigen 
pruik optillen uit het moeras waarin die dreigt 
te verzinken. 
In een sport zonder gelijke kansen zijn velen 
als vissen die willen vliegen maar als een Icar-
us gedoemd neer te storten en te verstikken 
in het zand. Alles vanwege een structuur die 
niet meeging met de tijd. Ook dat stond in de 
brief. Was getekend: Cees

NASCHRIFT
Aan uniformiteit is in Nederland wel hard ge-
werkt. Nu België nog. Nederlandse Maurice & 
Co zullen wel de beste bedoelingen hebben 
gehad. Wat ze opbrak was dat ze te snel te 
veel wilden en..., het ergst van al: Dat ze dat 
zelf niet in de gaten hadden omdat ze niet 
luisterden. 

Ad Schaerlaeckens

Ter lering ende vermaak 

Dé webshop voor 
Belgavet producten 

www.pigeonfeed.be 
Gratis bezorgd vanaf 50 € 

in België & Nederland 
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Belgasol is een unieke combinatie van elektrolyten en vitamine B2 op basis van energie-
dragers, die bij vochtverlies (uitdroging) voor een supersnelle vochtopname (rehydratie) 
vanuit de darmen zorgt. De werking is beter en sneller dan bij gewone elektrolyten.

Belgasol is ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorbereiding op zware 
vluchten of vluchten bij warm weer. Bij thuiskomst 25 ml/liter water, daarna 1 à 2 keer per 
week 15 ml/liter water. Belgasol kan zelfs tot aan het inkorven gegeven worden.

In het kweekseizoen is Belgasol de perfecte remedie bij plotseling optredende waterige 
mest bij de overgang van pap naar hard voer. Geef uw duiven daarom gedurende vijf 
opeenvolgende dagen 25 ml Belgasol per liter water vanaf dat de jongen ca. 1 week oud 
zijn. Belgasol kan gecombineerd worden met alle andere Belgica De Weerd producten.

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

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!
Belgasol ®

Ons trouw en markant “Vliegensvlug lid” 
is niet meer.
Op 25 maart is Gerrit van der Weijst op 84 
jarige leeftijd overleden. 
Gerrit kon met duiven omgaan als geen 
ander.
Verbazingwekkend waren zijn uitslagen. 
Dorpsgenoot Will Geudens won 1e Natio-
naal Le Mans Sector 1 tegen 13.214 dui-
ven in 2005 met dank aan Gerrit van der 
Weijst.
Gerrit is in stilte begraven en later volgt er 
nog een herdenkingsdienst.
Wij wensen zijn familie en vrienden heel 
veel sterkte met dit verlies.

Vliegensvlug Knegsel

In memoriam 
Gerrit van der Weijst



Gerrit met links naast hem zijn compag-
non Peter Soetens waar hij een aantal 
jaren mee samenspeelde.
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Comb. Flipse
1e Hok- en Asduifkampioen 
Marathon in Samenspel West 2019

Westkapelle. Wim en echtgenote Marjan hou-
den er gemiddeld 120 oude duiven op na. Ver-
deeld in ongeveer 50 koppels vliegduiven en 
de overige voor de kweek. In de zomer komen 
daar dan nog pakweg 60 jonge duiven bij. 
De Marathonvluchten zijn al vele jaren de spe-
cialisatie van deze Combinatie. Toen Wim nog 
een drukke baan had was deze discipline, uit-
gevoerd met een zo efficiënt mogelijk systeem 
inzake verzorging en spelwijze, het beste te 
combineren met die drukke baan. Overigens 
daarbij te vermelden dat zonder de hulp van 
echtgenote Marjan zelfs dat absoluut onmo-
gelijk zou zijn geweest. 
Het systeem werkte en samen met de uitste-
kende kwaliteit van hun kolonie fondduiven 
zijn er de afgelopen decennia vele aanspre-
kende successen geboekt. Zoals nagenoeg 
ieder seizoen in de top tien van de fondkampi-
oenschappen in Samenspel en Afdeling maar 
ook Nationaal, waarvan diverse malen eerste 
en andere podiumplaatsen. Ook Nationale 
overwinningen op de Marathon sieren hun 
palmares. Sinds kort is Wim met pensioen en 
om meerdere redenen nam de Combinatie het 
besluit om de uitdaging aan te gaan om over 
een paar seizoenen op de Dagfondvluchten te 
gaan presteren. Verder in dit stukje kom ik daar 
nog even op terug.
Ook had Wim de ambitie om e.e.a. (extra) voor 
de sport in zijn club en in Zeeland op bestuurlijk 
terrein e/o bij de uitvoering van de Zeeuwse 
pilot inzake GPS 2021 te gaan betekenen. Met 
belangstelling werden de verrichtingen van de 
Zeeuwse project groep t.w. Afdelingsvoorzit-
ter M. Laban, Stichting Nishoek voorzitter A. 
van Iwaarden en NPO voorzitter M. van der 
Kruk gevolgd. Toen gaandeweg het project de 
haarscheurtjes uitgroeiden tot grote barsten 
als het ging over uitvoering, communicatie 
en duidelijkheid (o.a. over de situatie van het 
elektronisch constateren met bijbehoren e.d.) 
groeide bij Wim in zijn functie van voorzitter 
van PV De Zwaluw Westkapelle, net als bij veel 
anderen, de zorg om de aanpak en het ver-
loop van dit project. In het westelijk deel van 
Zeeland werd een bijeenkomst met de vier 
grootste verenigingen belegd over dit onder-
werp. Iedereen was bezorgd en met de beste 
bedoelingen werd in april 2019 een door alle 
vier de clubs ondertekende, positief kritische 
brief opgesteld en aan betrokkenen gestuurd 
met het verzoek tot een gesprek te komen met 
het Afdelingsbestuur. Volgens de onderteke-
naars van de brief en ook tot hun verbazing, 
werd door de leden van de projectgroep hier-
op totaal verkeerd gereageerd. Om een lang 
verhaal kort te maken was het gevolg dat aan 

Wim Flipse als initiatiefnemer en notulist van 
de gezamenlijk opgestelde brief, de toegang 
tot het inkorflokaal (IC ZLU) in Nishoek werd 
ontzegd en dat blijkbaar met steun van de Af-
delingsvoorzitter. (inmiddels is dat opgeheven). 
Wim trok zich dat geweldig aan en stopte on-
middellijk als voorzitter en werkgroep lid en het 
scheelde niet veel of hij had zijn duivenjas voor 
goed uit gedaan. Gelukkig is dat niet gebeurd 
en nu met de nieuwe uitdaging op de Dagfond 
komt het plezier in de sport wellicht ook weer 
terug. Wim ziet seizoen 2019 als een zwarte 
pagina in zijn duivenbestaan en volgens hem 
heeft de aanpak van de Zeeuwse pilot inmid-
dels geleid tot ca. 16 % leden verlies en is een 
derde van het aantal verenigingen opgeheven. 
Zelfs een grote vereniging op Walcheren zou 
volgens de projectgroep in haar voortbestaan 
worden bedreigd. Wim staat dus niet te juichen 

bij het verloop van e.e.a.
Ondanks het hiervoor geschrevene behaalden 
Wim en Marjan op hun geliefde fondspel toch 
weer mooie successen in 2019 zoals:
In hun club 1e prijs Dax en Cahors, 7 asduiven 
in de eerste tien op de fond waaronder 1e en 
3e, en Hokkampioen totaal op de fond.
In de CC. Walcheren Hok: onaangewezen 1e, 
aangewezen 1e, totaal 1e. Asduif 1e.
In Samenspel West: idem als CC en nu zelfs 
voor de negende maal 1e Hokkampioen totaal.
In Afdeling Zeeland: Hok: onaangewezen 11e, 
aangewezen 3e, totaal 4e. Asduif 4e. 
Deze resultaten werden behaald met volgende 
uitslagen in Samenspel West. De prijzen van de 
Asduif zijn vet gedrukt.
St Vincent 236 d. – 23, 28, 32, 36, 48 (10/5). 
Bordeaux 348 d. – 12, 17, 66, 84 (14/4). Agen 
207 d. – 5, 16, 27, 28, 35, 42 (8/6). Dax 262 d. 
– 5, 26, 43, 44, 47, 57 (9/6). Cahors 166 d. – 7, 
17. 40 (10/3).
Bergerac 401 d. – 7, 8, 10, 11, 12, 17, 43, 60 
(12/9).
De 1e Asduif Marathon in Samenspel West en 
4e in Afdeling Zeeland is de NL15-1759140 
“Zn. 1e Nat. Dax” een geschelpte doffer. 
Zijn vader is de NL07-1884635 “DE DAX” win-
naar 1e Nationaal Dax Sector 1 tegen 11743 d.
Die komt uit de NL06-0704626 een zoon van 
de 1e internationaal Barcelona duivinnen van 
Carlo Dominicus uit Goes x de NL97-1613256 
Comb. Flipse. Ook eentje met prima prijzen op 
de fond. Komt van vaderskant uit de lijn van 
de”800” van wijlen Cas van der Graaff gekop-
peld aan een duivin met in de voorouders de 1e 
nationaal Barcelona via J. Westerbeke.
Zijn moeder is de NL11-3055225 een doch-
ter van het superkoppel van Aart Jan Maljaars 
uit Zoutelande. Ze is een volle zus van o.a. 1e 
provinciaal Bordeaux, 2e Nat. Pau, 3e Nat. Nar-
bonne, 11e Nat. Bordeaux, 18e Nat. Bordeaux, 
31e Nat. Tarbes enz. Dat ‘superkoppel’ van A. 
Maljaars is de NL03-1459511 “Vale Jan Thee-
len” (Nouwen-Paesen x Theelen/Vertelman) 
gekoppeld aan de NL05-0543197 uit de beste 
lijnen van Cas van der Graaff.
De basis van de kolonie fondduiven van Wim 
en Marjan is gevormd met duiven van Herman 
Brinkman, wijlen Cas van der Graaff en zn., Jan 
Theelen en Arjan Beens. Daar zijn duiven op 
ingekruist van Carlo Dominicus Goes o.a. uit 
diens 1e internationaal Barcelona duivinnen en 
ook een viertal uit het ‘superkoppel’ van Aart 
Jan Maljaars uit Zoutelande (zie bij de Asduif 
fond). Overigens stelt Wim zeer hoge eisen aan 
de in te brengen duiven. Ze moeten bij voor-
keur 1e provinciaal of kop Nationaal gevlogen 
hebben en als dat niet kan dan jongen daar uit. 
Voorbeeld van zo een succesvolle inbreng is 
de 1e internationaal Bordeaux ZLU van Henk 
Biemans. 

Met de fondduiven is tot heden het klassiek 
weduwschap met de doffers gespeeld. Toen 
Limoges overnachtvlucht in september nog 
bestond werden daarop de duivinnen op nest 
nog gespeeld.
Voor de Dagfond zijn vnl. in 2019 duiven aan-
geschaft bij o.a. Comb. A. Houmes en zn., Gijs 
Baan en Mark Bugajski, allen uit Middelburg. 
Daar zijn inmiddels twaalf koppels voor de 
kweek mee gevormd. Succes en proficiat.

Gijs Baan, 1e Hok- en Asduif 
kampioen Midfond jonge in 
Samenspel West en 1e Asduif 
Midfond j.d. in Afd. Zeeland

Middelburg. Gijs mag de laatste tien jaar ge-
zien worden als een van de toonaangevende 
spelers van de Afdeling Zeeland. Hij speelt het 
gehele programma en gaat voor de Generale 

titels. Reeds verschillende malen was hij in die 
periode Generaal Hokkampioen van de Afde-
ling en had ook verschillende Generaal Asdui-
ven op het hok. Voor de programmavluchten 
beschikt Gijs over vierentwintig koppels vlieg-
duiven, ongeveer dertien kweekkoppels en 
zestig jonge duiven. 
De belangrijkste lijnen in de kolonie program-
maduiven worden momenteel gevormd door 
duiven van Koen Minderhoud, Rik Hermans, 
ook de latere inbreng van de duiven van Gebr. 
Leideman, inmiddels twaalf stuks, voldoen 
prima. Ook wil Gijs wel eens aan samenkweek 
doen bv. met Cees Schroevers of een ruiltje bv. 
met Peter Borremans.
Voor de fond zitten er negentien koppels vlieg-
duiven op een apart hok en zijn er zes a zeven 
kweekkoppels. De inmiddels ‘eigen fondstam’ 
komt oorspronkelijk uit duiven van gebr. Din-
gemanse Arnemuiden, Cees Suikerbuyk, Ver-
weij-de Haan en Jos Pepping. Van recentere 
datum zijn daarbij duiven ingebracht van Frans 
Belleter uit Nispen en ook een samenkweek met 
het beste van Aart Jan Maljaars uit Zoutelande. 
Met de programmaduiven wordt het dubbel 
weduwschap gespeeld. 
De fondduiven, zowel doffers als duivinnen, 
worden op nest gespeeld.
De jonge duiven van de programmaduiven 
worden niet gescheiden. De hokken worden 
gezellig gemaakt. Op de bodem ligt een laag 
stro. Met name de eerste ronde jonge duiven 
wordt verduisterd tot 21 juni. Nadien worden ze 
bijgelicht van 5.30 u. tot 22. 45 u. tot einde van 
het seizoen. Door zijn werk kan Gijs de jonge 
duiven niet veel opleren. Ze worden enkele 
malen weggebracht richting Zuid Beveland, 
maar niet over de Westerschelde. De eerste 
opleervluchten van de Afdeling korft Gijs ze 
ook niet in. Bij die eerste opleervluchten is de 
massa nog ‘dom’ en vliegen ze alle kanten op. 
Zodra daar wat selectie op zit en de meeste 
wat ingevlogen zijn korft Gijs ze gelijk in op de 
eerste Vitessevlucht. Ze vliegen dan met de 
grote groep mee naar huis en hij raakt er dan 
niet veel meer kwijt. 
Als er koppeltjes gevormd worden laat Gijs ze 
begaan, maar met jongen laat hij ze niet komen. 
Behalve als het naar de laatste Midfondvluch-
ten gaat in september dan mogen ze wel een 
jong in het nest hebben. 
De jongen van de fondduiven zitten groten-
deels apart en worden goed opgeleerd. 

De Asduif Midfond jonge duiven in Samenspel 
West en Afdeling Zeeland is de NL19-3905443 
een blauwe duivin.

Haar vader is de NL16-1578359. Die komt uit 
de NL10-1766546 (uit 08-1624994 ‘94 zoon 
420’ x 08-3812001 ‘Sproetje 001’) een top-
kweker van Koen Minderhoud x NL15-1767376 
‘Dreamgirl’ Gijs Baan. 
Haar moeder is de BE15-6285964 van Rik Her-
mans. Die komt uit de BE13-6308190 ‘Zoon 
Sphinx’ (uit BE11-6244568 ‘Sphinx’ 11e beste 
Bourgesduif België 2012 x BE11-6244526 
‘Proper Witpenneke’ 32e Nat. Chateauroux) x 
BE11-2122364 ‘364 Deno’ G. Vandenabeele 
(uit BE10-3047235 ‘Broer Spy’ G. Vandena-
beele x BE08-2236079 ‘Dtr. Blauwe Bliksem’ 
G. Vandenabeele). 
 
De NL19-443 won haar titels op de Midfond 
met de vier beste van volgende vijf prijzen in 
respectievelijk Samenspel West en Afdeling 
Zeeland.
Melun 1743 d. – 129, Afd. Zld. 3882 d. – 205. 
Fontenay 1413 d. – 110, Afd. Zld. 3050 d. – 157. 
Melun 847 d. – 4, Afd. Zld. 1952 d. – 65. 
Lorris 838 d. – 195, Afd. Zld. 2155 d. – 458. 
Orleans 842 d. – 8, Afd. Zld. 2620 d. – 15.

Uitslagen Midfond j.d. in Samenspel West.
Melun 1743 d. – 22, 71, 95, 114, 129, 158, 174 
enz. (41/14). 
Fontenay 1413 d. – 2, 6, 7, 15, 21, 33, 34, 67, 
76, 109, 110 enz. (36/16).
Melun 847 d. – 1, 2, 3, 4, 19, 21, 38, 39, 40, 45 
enz. 20 x 1:10 (35/23).
Lorris 838 d. – 3, 18, 20, 26, 33, 66, 69, 146 
enz. (26/11).
Orleans 842 d. – 8, 28, 69, 100 enz. (20/12).

Gijs behaalde volgende plaatsen bij de 
kampioenschappen in Samenspel West
Vitesse o.d. Hok: onaangewezen 7e aangewe-
zen 4e, totaal 3e.
Mifond o.d. Hok: onaangewezen 2e, aangewe-
zen 9e, totaal 8e. Asduif 4e.
Dagfond Hok: onaangewezen 16e, aangewe-
zen 18e, totaal 15e.
Marathon Hok: onaangewezen 4e, aangewe-
zen 4e, totaal 3e. Asduif 8e.
Vitsse j.d. Hok: onaangewezen 3e, aangewe-
zenn 4e, totaal 4e.
Midfond j.d. Hok: onaangewezen 1e, aangewe-
zen 3e, totaal 1e. Asduif 1e, 5e, 6e, 7e.
Natoer Hok: onaangewezen 5e, aangewezen 
7e, totaal 5e. 
Generaal Hok: onaangewezen 2e, aangewezen 
2e, totaal 2e. Asduif 4e, 9e. 
In Afdeling Zeeland werd hij 3e Generaal Hok-
kampioen. Proficiat.

Marcel Buijsse

Wim en Marjan Flipse gaan in de toekomst ook naar de dagfond.

Gijs Baan behoort al jaren tot de Zeeuwse top.

BCK

DE DIERENNATUURDROGIST
Velserbroek,  tel 0031 23 53 71 28 5  
info@dierennatuurdrogist.com
www.dierennatuurdrogist.com
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600 gr.
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en prestatievermogen.
Deze combinatie van hoogwaardige antioxidanten ver-
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steuning van de conditie en weerbaarheid tegen ziektes.
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gist, zilverbloem, probiotica e.d.
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Alles wat ik wens 
heeft nu een grens.

Leefden we tot voor anderhalve maand nog in 
een luilekkerland waarin alles wat we wens-
ten mogelijk leek te zijn, inmiddels lijkt dat 
al een eeuw geleden en ook in de toekomst 
zullen we onze verwachtingen danig bij moe-
ten stellen.

Afgelopen weekend zou de Ronde van Vlaan-
deren gereden zijn. Ik weet als Nederlander 
welk een geweldige impact die dag heeft in 
de Vlaanders. Wij kennen, eens in de zoveel 
jaar en misschien ook wel nooit meer, iets 
vergelijkbaars met de Friese Elfstedentocht.
De laatste keer beleefde ik De Ronde van-
uit huize Joost De Smeyter in Melden. Eerst 
Vlaamse stoofpot eten, geserveerd door zijn 
Elsie, en daarna te voet de Koppenberg op, 
en dat valt best tegen door de glibberige klei 
naast het parcours.
Door de enorme aantallen bezoekers zie je vrij 
weinig van de koers, aan de helikopters zie je 
dat het peloton in de buurt komt, en je ziet de 
renners vlak voor je stoempen en proesten. 
Maar de beleving te midden van zoveel 
enthousiaste mensen uit alle windstreken, 
Amerika, Engeland, Italië en nog veel meer 
landen, doet zoveel denken aan de spanning 
die wij ervaren als de duiven moeten terugko-

men van de vlucht. Zoiets is aan mensen, die 
daar geen gevoel voor hebben, bijna niet uit 
te leggen. Het is de magie van wielrennen en 
duiven, een voorrecht om het mee te mogen 
maken in ons leven.

Maar dat was vorig jaar. Nu denken we daar 
met weemoed aan terug en vragen ons te-
recht af, of en zo ja wanneer en in welke vorm 
wij de twee passies weer mogen beleven.
Ten opzichte van de coureurs zijn we gelukkig 
in het voordeel dat wij elke dag onze duiven 
naar believen kunnen verzorgen en rond het 
huis laten trainen. De coureurs doen dat of 
solo op de weg of op de rollenbank in de 
garage. In sommige landen niet eens op de 
openbare weg door de lock down.

Daar in deze tijd de roofvogels hun nest aan 
het bouwen zijn en de mannetjes door de 
hoeveelheid aan te bieden prooi aan het wijfje 
de oorzaak zijn voor de grootte van het leg-
sel, hebben zij in deze tijd een geweldige drift 
om prooien te slaan. Over een tijdje zullen 
ze minder actief worden en omdat dan ook 
de zwaluwen weer terug zijn uit Afrika, zullen 
de liefhebbers weer op adem kunnen komen.
De zwaluwen geven door hun angstkreet, 
wanneer zo’n rover op komst is, hun soort-
genoten en ook onze duiven een signaal om 
te vluchten. Wanneer ze dat geluid maken, 
juist als de duiven terugkomen van de vlucht, 
zullen ze blijven vliegen, uit angst bij de in-
gezette landing geslagen te worden door de 
roofvogel.

Geholpen door het uitstel van de wedvluch-
ten, hoeven we ons dus minder zorgen te 
maken wanneer we de duiven eens om de 
dag, of zelfs met iets langer ertussen, vrij 
laten vliegen. Het helpt in ieder geval om de 
roofvogel niet elke dag op hetzelfde tijdstip 
zijn diner op te laten halen. Nu zal hij het wat 
verder weg moeten zoeken.

Een aantal jaren geleden ben ik naar Spring 
Hill in Florida geweest. Daar noemen ze het 
Klein België, omdat er een paar honderd lief-

Willems Wel en Wee
hebbers uit het hele land na hun pensioen 
gaan wonen, om er in een heerlijk klimaat te 
leven en soms meerdere keren in de week 
met de duiven te spelen.
Door het hete klimaat in de zomer zijn ze 
daar verplicht de seizoenen om te draaien, 
wat spel betreft, dus in het najaar en vroege 
voorjaar.
Ook in de USA heb je (veel) roofvogels en 
in de winter trekken ze naar het zuiden, dus 
Florida.
Zoals je hier wel eens koppels meeuwen ziet 
vliegen, zie je daar hele koppels buizerds in 
de lucht zweven. Maar ook sperwers en havi-
ken zijn daar oververtegenwoordigd.
De liefhebbers hebben daar dus veel mee te 
maken en hebben er ook last én voordeel van.
Het voordeel is dat de duiven geweldig trai-
nen, uit angst voor de rovers, en bijna niet 
durven te landen. Pas als de klep opengaat 
stormen ze naar beneden en binnen.
Bij terugkeer van een wedvlucht zag ik zo’n 
havik drie keer een landende duif proberen te 
slaan bij het vallen, pas de vierde keer lukte 
het de duif veilig te landen en als een speer 
naar binnen te gaan.

De liefhebbers daar proberen van alles om het 
de rovers moeilijk te maken. Net als in Taiwan 
schieten ze vanuit de hand met kleine vuur-
pijlen als ze een havik zien, in de hoop dat hij 
knalt vlakbij de rover in de lucht, waardoor hij 
weg zal vliegen.
Bijna elke liefhebber heeft op of bij zijn hok – 
en dat is daar net zoals hier verboden – een 
klapval of een kooi met een lokduif erin, waar 
de roofvogel wel in kan springen, maar er niet 
meer uit kan. Op internet zijn er vast wel af-
beeldingen van te vinden. Let op: het is dus 
wel verboden.

Wat je daar niet ziet, zoals hier, is dat de lief-
hebbers van elke gewonde of opgevreten duif 
een of meerdere foto’s op de sociale media 
plaatsen met het jammerverhaal hoe zielig ze 
wel niet zijn.
Ze klagen en beschuldigen iedereen voor het 
onheil wat hen is overkomen en eisen maat-

regelen tegen de natuurliefhebbers die wél 
plezier beleven aan het kijken via een web-
cam naar het opgroeien van weer een koppel 
roofvogels.

Zó kansloos.

Klaag niet, probeer er zelf een oplossing voor 
te vinden, door bijvoorbeeld de duiven niet 
elke dag op dezelfde tijd los te laten. Nú kan 
het door de crisis.
Of koop een klappertjespistool, elke knal kan 
een aanval verstoren!
En accepteer dat in de huidige maatschappij 
jouw belangen er niet toe doen, kweek wat 
meer jongen als compensatie voor de op-
gevreten duiven, maar klagen helpt niet. Het 
geeft de tegenstanders alleen maar munitie 
om zich nog enthousiaster achter de roofvo-
gels te scharen, want in die discussie staan 
wij op voorhand met 1-0 achter.

Een paar jaar geleden zat ik in een forum te-
zamen met Jelle Jellema, die super fondspe-
ler uit Nijverdal. Hij zag alleen maar voordelen 
in de roofvogels. Bij zijn vader in Steggerda 
vlogen de duiven meerdere uren juist door 
de rovers, maar in Nijverdal was een project 
gaande van de Europese Unie voor de herin-
troductie van de korhoenders in Nederland. 
Dat moest slagen op straffe van een miljoe-
nenboete en daarom waren er in zijn om-
geving geen haviken. Jelle moest het doen 
zonder “trainers” voor zijn duiven.
Dus hoe je uit je nadeel ook een voordeel kan 
halen.

Klagen helpt zeker niet.

Een opmerkelijk geluid kwam deze keer van 
altijd komische Albert Derwa. Veel liefheb-
bers willen graag van hun duiven leven. Als 
door een ingekort vliegseizoen of helemaal 
geen wedvluchten, de liefhebbers met teveel 
duiven blijven zitten. Laat ze die duiven dan 
opeten, kunnen ze in ieder geval zeggen dat 
ze een jaar van de duiven geleefd hebben.

WdB

Toen Jef Meeusen in beperkte kring zijn idee 
lanceerde om de uitgestelde seizoenstart op 
te vrolijken met een virtuele vlucht, kon hij 
niet vermoeden dat daar zo enthousiast zou 
op gereageerd worden. De eerste uitdaging 
bestond er natuurlijk in om het idee informa-
tica-technisch vorm te geven. Maar met Peter 
Vervoort in de kerngroep was er alle vertrou-
wen dat dat zou lukken. 
“De essentie bestaat erin dat je de informati-
ca random snelheden laat toekennen aan de 
ingeschreven duiven. Dat is technisch niet zo 
moeilijk”, licht Peter Vervoort toe. “De critici 
zullen zeggen dat dit eigenlijk een gewone 
tombola is. En moesten we niet voor de no-
dige omkadering gezorgd hebben, is dat ook 
zo. We beseffen zelf ook wel dat dit geen dui-
vensport is. Maar we probeerden aan onze 
duivenliefhebbers een beleving aan te bieden 
in een weekend dat normaal ons startweek-
end zou zijn, maar zich nu door corona als 
saai aandiende.”
“Het feit dat de media zo gretig het idee 
oppikte, zorgde natuurlijk voor een extra di-
mensie”, vult Jef Meeusen aan. “Niet alleen 
De Duif, maar ook de regionale pers, ATV, 
Radio 2 en zelfs de website van VRTNWS 
gaven ruchtbaarheid aan het initiatief. We 
kregen van heel wat liefhebbers vragen om 
deel te nemen, ook vanuit Nederland. Maar 

om organisatorische redenen hadden we 
beslist om enkel de leden van Duivenbond 
Stabroek toegang te geven tot de wedstrijd. 
Die werden natuurlijk ook geprikkeld door de 
persbelangstelling. Bij hen groeide het idee 
dat het hier toch om een initiatief ging waar 
nog over vele jaren naar zal verwezen worden 
: de eerste virtuele duivenvlucht !”
Via een whatsappgroep werden de leden ge-
informeerd. Er werden poulebrieven rondge-
maild en waar nodig gebust. Er werd gegrapt 
over de voorbereiding van de duiven. Kansen 
werden afgewogen en excuses smolten als 
sneeuw voor de zon. Dit keer geen last van 
een slechte lossing, een slechte ligging, de 
trek van de duiven...
Op zaterdagavond werd de spiegellijst ver-
spreid. Leo Antonissen, Piet Callebert, Wim 
Coel-Geussens, Koen De Backer, Jos en Si-
monne Francken, Gebroeders Huybrechts, 
Paul Geens, Giovanni Grassi, Hopsta-
ken-Mees, Kermans-Vanbedaf, Alfons Mat- 
thysen, Marcel Matthysen, Jef Meeusen, Ludo 
Van de Wouwer, Chris Van Hooreweder, Jozef 
Van Ockel, Roger Vermeulen en Peter Voort 
hadden zich aangemeld voor een plekje in de 
geschiedenisboeken van de duivensport.
Op zondagochtend meldde Peter Vervoort dat 
er even met lossen zou gewacht worden om 
de duiven de kille nachtkoude te besparen. 
Een eerste golf van hilariteit trok door het deel-
nemersveld toen vervolgens werd meegedeeld 
dat we pas om 9u15 konden lossen omdat... 
de Hollanders virtueel om 9 u los gingen.
Op de achtergrond liet Peter zijn computer 
het nodige werk doen. De snelheden werden 
omgezet in aankomsttijden (ja, virtueel is de 
volgorde omgekeerd !). En om 11u25 meldde 
Jef Meeusen zich in de ether. Hij is ook op 
normale vluchtdagen het informele knoop-
punt waar heel veel informatie samenvloeit. 
Hij wist, onder voorbehoud, te vertellen waar 
er al duiven waren gesignaleerd. Zo kon het 
speculeren starten. Een filmpje van een duif 
die bij Jef de spoetnik binnenstormde, maak-
te de beleving compleet.
Een uurtje later rolde bij voorzitter Piet Cal-
lebert de uitslag uit de printer en echtgenote 
Chris Van Hooreweder zorgde voor een snelle 
verspreiding. De winnaar was gekend : Gio-
vanni Grassi wordt geboekstaafd als eerste 
winnaar in de virtuele duivensport !

Uitslag Soissons 05 april 2020 
198 oude duiven : Giovanni Grassi 1, 19, 26, 
75 (4/12); Wim Coel-Geussens 2, 25, 50, 55, 
56, 58, 60, 63, 68, 84 (10/12); Koen De Backer 
3, 30, 48, 72, 94, 98 (6/12); Piet Callebert 4 
(1/12); Paul Geens 5, 21, 31, 52, 78 (5/12); 

Gebroeders Huybrechts 6, 49, 51, 54, 67 
(5/10); Jef Meeusen 7, 17, 20, 23, 85 (5/12); 
Peter Vervoort 8, 14, 35, 44, 92 (5/12); Leo 
Antonissen 9, 11, 27, 28, 36, 37, 65 (7/12); 
Chris Van Hooreweder 10, 40, 66, 96 (4/12).

Wim Coel

Giovanni Grassi wint historische 
Soissons

Giovanni Grassi werd de glorieuze winnaar 
van de eerste virtuele duivenvlucht.

Peter Vervoort zorgde ervoor dat alles tech-
nisch mogelijk werd.

Jef Meeusen kwam met het idee voor dit 
bijzondere initiatief.
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B18-3027231 “LYNN”
31e Nat. Aurillac 3564 d.
     1e Nat. Zone A1 163 d.
16e Nat. Libourne 4354 d.
     2e Nat. Zone A1 311 d.

Medewinnares Limoges Nat. 
1e, 2e, 3e, 4e en 5e afgegeven duif 
Belgische Verstandhouding

B18-3027365 “ASKE 365”
6e Prov. Asduif fond jong KBDB 2018

5e Nat. Zone Chateauroux ’18 1275 d.
18e Nat. Zone Argenton ’18 998 d.
19e Prov. Tours ’19 2666 d.
348e Nat. Limoges ’19 10.783 d.
17x prijs in 2019 

Medewinnares Limoges Nat. 
1e, 2e, 3e, 4e en 5e afgegeven duif 
Belgische Verstandhouding

Vervolg van blz. 1

Na aankomst van een wedstrijd in het begin 
van het seizoen blijven doffers en duivin-
nen niet langer samen dan een uur. Na een 
fondwedstrijd blijven ze 2 à 3 u samen maar 
samen overnachten doen ze nooit.
In de loop van het seizoen wordt er gezorgd 
voor wat bijkomende motivatie. Er wordt al 
eens een nestvak open gezet en bij iedere 
woonbak is er een schabje opgehangen. En 
de laatste tien jaar mogen ze in Koekelare 
spreken van een hoogconjunctuur.
Het is ook zo dat Hans nooit naar het duiven-
lokaal gaat. Hij blijft paraat op het hok om de 
laatkomers van een wedstrijd op te vangen. 
Ze krijgen de nodige verzorging, ze krijgen 
ook allemaal nog hun duivin en hij tracht de 
oorzaak van het missen op te sporen.

Eerste jaar met duivinnen
In 2019 werd er voor het eerst gespeeld met 
duivinnen. Het ploegje van 16 duivinnen, 
waarvan 3 zomerjongen die in hun geboorte-
jaar niet opgeleerd werden, leverde 2 super 
duivinnen. Zij werden een eerste keer gekop-
peld de eerste week van maart en trokken 
ook een koppel jongen groot. De eerste wed-
strijden werden op een nestje gespeeld en 

daarna werd het weduwschap met een vaste 
partner.
De duivinnen trainen tweemaal daags en ze 
trekken vlot 10 minuten tot een half uur weg. 
Het opleren gebeurt in 4 à 5 etappes tot 15 
km en dan wacht de grote mand.
Het onderling paren zorgde voor wat pro-
blemen ofschoon de dametjes iedere week 
gespeeld werden. Een van de paarlustige 
dames werd op het hok van de jonge duiven 
gespeeld en deed het knap op Narbonne en 
Agen. Het “Zaffelaartje” bleef op het hok zit-
ten en werd 9e Provinciale Asduif Grote halve 
fond West-Vlaanderen.
Hans heeft de smaak van het duivinnenspel 
te pakken en voor 2020 zitten er reeds 30 dui-
vinnen klaar. De jongen hebben reeds twee 
hokken moeten inleveren om plaats te maken 
voor de duivinnenploeg.
Bij de inkorving krijgen de duivinnen eerst een 
nestschtotel in hun woonbak en ze krrijgen 
ook eventjes hun doffer te zien. Na aankomst 
van een wedstrijd blijven de partners maxi-
maal twee uur samen. De duivinnen worden 
veel gespeeld en de kwaliteit komt boven 
drijven. Ze worden gespeeld van de vitesse 
tot fond en afgelopen seizoen werd dat een 
geweldige meevaller.

Jonge duivinnen 
op grote halve fond

De 80 jonge duiven worden gekweekt uit 
kwekers en vliegers en worden gespeend 
aan de leeftijd van 22 à 24 dagen. Ze worden 
verduisterd van 1 maart tot 15 juni. Daarna 
worden ze niet meer bijgelicht. Ze trainen 1 
x daags na de weduwnaars. Ze worden op-
geleerd in een vijftal etappes tot 15 km. Eens 
opgeleerd worden ze tussendoor niet meer 
weggevoerd. De schuifdeur wordt ingevoerd 
bij de eerste wedstrijd op de halve fond. Bij 
de inkorving krijgt het jonge geweld een nest-
schotel in de woonbak en doffers en duivin-
nen komen 1 u samen. Bij thuiskomst van een 
wedstrijd blijven ze samen tot ’s avonds. De 
jonge duivinnen worden gespeeld op de nati-
onale wedstrijden van de grote halve fond, de 
jonge doffers blijven op de kleine halve fond. 
Bij Willy, Jo en Hans blijft het spel met de 
oude duiven prioritair maar met de jonge dui-
ven wordt er toch ook gescoord.

Eenvoudig voederschema
De weduwnaars op de fond worden om de 
veertien dagen gespeeld. Zaterdag bij aan-
komst van een wedstrijd vinden ze sportmen-
geling in hun voederbak en er zijn elektrolyten 
in het drinkwater. Van zondag tot drie dagen 
voor de volgende inkorving wordt er super-

WILLY, JO & HANS 
DEKEYSER

Binnenzicht van het weduwnaarshok.

Ook bij Willy, Jo en Hans Dekeyser hebben 
ze te maken met de gevolgen van het co-
ronavirus. De weduwnaars krijgen op regel-
matige tijdstippen hun duivin te zien want 
anders lopen ze niet meer zo vlot binnen 
na de training. Ze worden lichter gevoe-
derd en komen slechts om de drie dagen 
los om te vermijden dat ze nu al de conditie 
krijgen. Ook de tweede koppeling, om de 
weduwnaars op te leren, wordt uitgesteld 
in afwachting dat er kan gespeeld worden.
Maar een ongeluk komt nooit alleen en de 
klamper is ook van de partij. Hij heeft mo-
menteel al 10 jonge duiven geslagen en ook 
de 1e Asduif Belgische Verstandhouding 
is maar op het nippertje aan de dood ont-
snapt. Hij werd door Hans uit de klauwen 
van de roofvogel gered maar zal niet meer 

kunnen gespeeld worden.
De ploeg van 30 duivinnen heeft nu eie-
ren tegen het kippen in de nestschotel (28 
maart) en moest normaal starten op een 
nestje maar dat zal nu ook niet gebeuren. 
De duivinnen zullen rechtstreeks op het 
weduwschap starten.
De jonge duiven zullen langer verduisterd 
worden maar de schrik voor de klamper zit 
er duidelijk in wanneer ze los komen.
Het vliegseizoen bij de oude duiven zal 
hopelijk in een verkorte versie kunnen 
gespeeld worden. Met een beetje geluk 
zal dat bij de jonge duiven nog wel mee-
vallen. Het coronavirus is een ramp voor 
de duivensport maar de gezondheid 
van de bevolking gaat voor, aldus Hans 
Dekeyser.

Coronavirus

1e  Algemeen kampioen Belgische 
Verstandhouding

1e Asduif Belgische Verstandhouding
2e  Kampioen Zesdaagse met  

Mevr. Decock, Keiem
Ereprijs Bricon op Limoges Nat. met 
1e, 2e, 3e, 4e en 5e uitgegeven duif
3e  Algemeen kampioen 

Inter-Westvlaamse
4e  Kampioen oude duiven 

Inter-Westvlaamse
6e  Kampioen jaarlingen 

Inter-Westvlaamse
1e  Kampioen oude duiven Riddersclub 

(Ereleden)
1e  Kampioen jaarlingen Riddersclub 

(Ereleden)
4e Prov. Asduif fond jaarlingen
6e Prov. Asduif fond jongen
8e Prov. Grote Halve Fond jaarlingen
9e Prov. Grote Halve Fond jaarlingen
1e Nat. Zone A Issoudun jaarlingen
1e Nat. Zone A Aurillac jaarlingen
13 eerste prijzen in 2019

Kampioenschappen 
2019

dieet gevoederd. Op maandag, dinsdag en 
woensdag voor de inkorving wordt er over-
geschakeld op sportmengeling. Gedurende 
twee dagen voor de inkorving wordt er condi-
tiepoeder verstrekt. Bij het binnenlopen na de 
training wordt er royaal snoepzaad en soms 
pinda’s gevoederd.
De duivinnen worden iedere week gespeeld 
en zaterdag bij thuiskomst ligt er sportmenge-
ling op hen te wachten en er zijn elektrolyten 
in het drinkwater. Van zondag tot inkorving 
wordt er sportmengeling met een deel su-
perdieet gevoederd. Er wordt conditiepoe-
der verstrekt de laatste twee dagen voor de 
inkorving. Ook duivinnen krijgen snoepzaad 
en pinda’s bijgevoederd.
Er gaat ook regelmatig biergist over het voe-

der en appelazijn in het drinkwater, ook tij-
dens het vliegseizoen. Er wordt ook Sedochol 
over het voeder verstrekt.
De jonge duiven krijgen een mengeling van 
50% kweek + 50% zuivering en bij thuis-
komst zijn er ook elektrolyten in het drinken.

Degelijk medisch
Voor aanvang van het vliegseizoen wordt 
er 10 dagen “gekuurd” tegen paratyfus en 
daarna wordt er ingeënt.
Voor het seizoen worden de duiven vrij gezet 
van trichomonas via een 5-daagse behande-
ling. Tijdens het speelseizoen wordt er iedere 
maand ¼ pil Flagyl opgestoken bij de dof-
fers en de duivinnen. Om de drie weken na 
thuiskomst van een wedstrijd gaan er bij de 

V : B10-3013526
14e Nat. Limoges 13.781 d.
16/16 nationaal prijs

V : B14-3038160
1e Prov. Chateauroux 309 d. (2019) / 
7e Nat. 2780 d.
38e nat. Jarnac 5296 d. 2019

G.V. : B07-3144520
Supervlieger

G.V. : B07-3144585
Won 80 prijzen
Uit B03-066 “De Draaier” x B03-106

G.M. : B05-3126148
G.M. : B12-3020588
Uit B06-106 (Marc Pollin) 
x B06-471 (F. & K. Denduyver)

{ {
M : B14-3038031
9e Prov. Asduif fond KBDB 2014 M : B12-3170020

G.V. : B10-3013584
34e Nat. Montauban 6772 d.
50e Nat. Brive 11.130 d.
88e Nat. Souillac 7760 d.

G.V. : B04-3132007
Uit B02-922 “De Duits” (3e Nat. Asduif fond 2004) 
x B02-808

G.M. : B10-3013528
Halfzus 2e Nat. Valence 2017

G.M. : B06-3140055
De Weerdt, Kortemark

{ {
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B18-3027360 “ZAFFELAARTJE”
54e Nat. Limoges ’19 10.783 d.
9e Nat. Zone Chateauroux ’19 1523 d.
39e Prov. Tours ’19 1627 d.
51e Prov. Poitiers ’19 2371 d.

Medewinnares Limoges Nat. 
1e, 2e, 3e, 4e en 5e afgegeven duif 
Belgische Verstandhouding

B16-3028336 “DE WILLY”
1e Asduif Belgische Verstandhouding 2019
2e beste oude duif België (5 fondvluchten) 2019

68e Nat. Montauban ’19 5408 d.
104e Nat. Libourne ’19 4605 d.
153e Nat. Limoges ’19 9661 d.
208e Nat. Limoges ’19 13.568 d.
491e Nat. Tulle ’19 6206 d.
14e Bourges ’18 445 d.
2e Valence ’18 144 d.
8e Agen ’18 178 d.

Hok van de jonge duiven. Duivinnenhok en 1 hok van de jonge duiven.

Aurillac  Nat. Zone 163 jl. :  1, 14, 36 (3/4)
Libourne Club 117 jl. :  1, 9, 12 (3/4)
Libourne Club 146 o. :  4, 12, 20, 29 (4/4)
Limoges Club 147 jl. :  2, 6, 8, 9, 16, 17, 21 (7/8)
Limoges Nat. Zone 927 d. :  6, 38, 42, 43, 87, 92, 106 (7/8)
Limoges Nat. 10.695 d. :  54, 186, 335, 348, 748, 771, 868 (7/8)
Argenton Nat. Zone 1462 jl. :  4, 11, 86, 91, 92, 104, 248 (7/8)
Montauban Club 135 d. :  5, 14, 25, 35, 43 (5/6)
Montauban Nat. 5480 d. :  68, 307, 731, 978, 1280 (5/6)
Chateauroux Club 69 d. :  1, 3, 8, 9, 10, 13, 16, 22, 23 (9/12)
Chateauroux Club 125 o. :  1, 5, 11, 12, 14, 24, 33 (7/12)
Tours Club 206 jl. :  3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 19, 23, 26, 44, 60 (13/17)
Tours Club 317 o. :  8, 9, 11, 13, 14, 18, 21, 24, 30, 33, 39, 49, 85 (13/20)
Perpignan Club 104 d. :  9, 25 (2/3)
Perpignan Prov. 681 d. :  38, 127 (2/3)

Uitslagen 2019
doffers “gele druppels” in het drinkwater. Bij 
de duivinnen gebeurt dat iedere week.
Tegen de luchtweginfecties werd er 5 dagen 
behandeld voor aanvang van het vliegsei-
zoen. Bij de start van de fondwedstrijden 
werd er nog 3 à 4 dagen behandeld en daar-
na ging de medicijnkast op slot.
Willy, Jo en Hans kregen ook af te rekenen 
met Adeno. De jongen werden enkele dagen 
een lichtere mengeling gevoederd en kregen 
“4 in 1 mix” van Belgica-De Weerd toege-
diend en het probleem was opgelost.
De jonge duiven werden tweemaal ingeënt 
tegen paramixo. Bij de inkorving krijgen alle 
duiven oogzalf (Terramycine) toegediend.

Kop bij echt duivenweer
Van de oude weduwnaars wordt verwacht 
dat ze kopprijzen winnen en regelmaat is ook 
belangrijk. Ze moeten 1 à 2 keer kopvliegen 
bij echt duivenweer. Ook een jaarling moet 
zich eens tonen wil hij zijn verblijfsvergunning 
verlengd zien. Jonge duiven moeten goed 
opgeleerd worden en zoveel mogelijk erva-
ring opdoen ofschoon hier ook uitzonderin-
gen de regel bevestigen.
Bij de beoordeling geven vooral de resul-
taten de doorslag en de pedigree is niet 
echt belangrijk. De duiven worden hier hard 
gespeeld en vroeg of laat moeten ze zich 
tonen. Op de grote fond moet je natuurlijk 
meer geduld hebben dan op de fond. Fond 
tot 800 km en met enkele duiven Barcelo-
na en Perpignan spelen is bij Dekeyser de 
doelstelling 

Tuinhokken
De weduwnaars worden gespeeld op 14 m 
hok, de duivinnen op 4 m hok en de jongen 

op 8 m hok. Het zijn gemetste tuinhokken en 
1 houten tuinhok. In het plafond op de hokken 
is er een verluchtingspleet van 60 cm voor-
zien. Ook in de voorzijde van het hok zitten er 
verluchtingsroosters. Het zijn geen geïsoleer-
de hokken en de vloer wordt één maal daags 
en de woonbakken worden tweemaal daags 
gereinigd. Er is weinig glas op de hokken.

Het kweekhok
De kwekers worden gekoppeld de eerste 
week van december. In principe worden de 
duiven niet herkoppeld. Aan familiekweek 
wordt er niet gedaan of toch die ene koppe-
ling van zoon x dochter van het beste kweek-
koppel. Die twee zochten elkaar op en dit 
moet eerder als een experiment beschouwd 
worden dat wel schijnt te lukken.
De kweekduiven zijn hoofdzakelijk de beste 
oudere weduwnaars en de topvliegers van 
vroeger. Een kweekpaar krijgt twee jaar de 
kans om te bewijzen evenals de bijgehaalde 
duiven. Hebben ze nog geen succesvolle 
nakweek op de wereld gezet dan moeten 
ze verdwijnen. Er worden de laatste jaren 
geen duiven meer aangekocht en nakweek 
van de eigen duiven wordt op het kweek-
hok ingeschakeld. Trouwens het eigen ras 
kweekt zeer goed verder.

Een topkoppel
Een topkoppel is ongetwijfeld B10/3013584 
“Supervlieger” (G. Coutteau x dochter “Pélé” 
F. & K. Denduyver - 50e nat. Brive 11.130 d, 
88e nat. Souillac 7.760 d, 34e nat. Montauban 
6.772 d.) x B10/3013528 “Halfzus 2e nat. 
Valence 2017. Zij werden de ouders van :
*  B14/3038031 werd 9e Prov. Asduif Fond 

Jongen 2014. Is moeder van “Lynn” 

B18/3027231 met 31e nat. Aurillac 3.584 d, 
16e nat. Libourne 4.354 jl en 4e Prov. As-
duif Fond jaarlingen 2019. Is ook moeder 
van B18/3027222 die werd 8e Prov. Asduif 
Halve Fond Jaarlingen 2019.

*  B13/3162654 en zij is moeder van “De Willy” 
B16/3028336 en die werd 1e Asduif Belgi-
sche Verstandhouding en 2e Asduif Pipa 
Ranking 5 nat. Fondwedstrijden 2019.

*  B15/3065929 met 142e nat. Bourges ‘18 
20.280 d, 45e nat. Jarnac ’18 5.371 d, 271e 
nat. Bourges ’17 13.105 d, 148 nat. Limoges 
’17 9.149 d.

*  B17/3128602 met 285e nat. Brive 4.384 d, 
15e nat. Libourne 2.887 d, 68e nat. Angoulè-
me 5030 d.

*  B16/3133289 met 71e nat. Limoges 
15.738 d, 240e nat. Brive 9.278 d.

Enkele goede duiven
*  B14/3038103 “Den Agen” (soort Ignace 

Viaene) met 16e nat. Agen ’15 2767 jl, 102e 
nat. Limoges ’16 13.493 d, 84e nat. Cahors 
‘16 6164 d, 323e internat. St-Vincent ’17 
11569 d, 91e nat. Limoges ‘19 13564 d.

*  B17/3128610 “Late Mortier” (soort Adrien 
Daems x 720/16 Hendrik Mortier) met 22e 
Narbonne 94 jl, 18e Barcelona 177 d, 9e 
Perpignan 104 d.

*  B18/3027215 “Belle Blue” met 11e Fon-
tenay 112 d, 7e Chateaudun 181 d, 3e Cha-
teauroux 68 d, 9e Libourne 117 d, 10e Tulle 
126 d, 28e Argenton 307 d, 23e Tours 206 
d, 17e Limoges 147 d. Werd tijdens haar 
geboortejaar niet opgeleerd.

Hugo

V : B07-3144585
Supervlieger, 80 prijzen

V : B11-3077287
1e Limoges 540 d. (48e Nat. 14.271 d.)

G.V. : B03-3152066 “De Draaier” G.V. : B09-3170668
Zoon “Dax” G. Coutteau

G.M. : B03-3126106 G.M. : B10-3013600{ {
M. : B12-3020588 M : B13-3162654

G.V. : B06-3208106
Marc Pollin
Uit B05-008 x B05-005

G.V. : B10-3013584
50e Nat. Brive 11.130 d.
34e Nat. Montauban 6772 d.
88e Nat. Souillac 7760 d.

G.M. : B06-3155471
Uit B00-594 (G. Loutteau) x B02-930 “Dochter 
Pele” (F. Denduyver)

G.M. : B10-3013528
Halfzus 2e Nat. Valence 2017

{ {
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Vervolg van blz. 1

De verantwoordelijken wisten er raad mee 
en lieten mij constateurs uit de kast nemen 
en op de regeltafel klaarzetten, zo viel er een 
pak werk van hun schouders. De volgende 
taken volgden elkaar op en het openen van 
de constateurs werd aangeleerd, de “glazen” 
wegnemen, de band afscheuren, controle of 
er nog genoeg papier in de constateur zat, de 
klok opwinden enz. 

De regelaars konden in ijltempo verder doen 
omdat er zo een heleboel taken waren weg-
gevallen voor hen, er dienden toch al snel een 
200 constateurs geregeld te worden. 
Omdat het bestuur in een vernieuwing zat, 
en oudere langergedienden interesse had-
den om lessen te volgen in het regelen en 
afnemen van apparaten (constateurs), werd 
hiervoor in 1990 ingeschreven door onze 
voorzitter. Al wie wou mocht meedoen op 
kosten van de club, zo ook deze 9-jarige uk. 
Twee zaterdagen les volgen in Veerle. Een 
van de lesgevers was de mij toen nog totaal 
onbekende Maurice Van Bael, in ’52 stichter 
van de Konstateurscommissie BDB. De derde 
zaterdag was er dan het doorgedreven exa-
mens met een constateur naar keuze.
Niet als bij wonder want eigenlijk door ieder-
een verwacht, wekte het toch verbazing dat 
“die kleine” slaagde in zijn examen en van 
toen af mocht ik officieel constateurs regelen 
en banden aflezen, gezien de leeftijd natuurlijk 
enkel mits hulp van een volwassene die ge-
slaagd was. Als de jongste ooit moet het iets 
met me gedaan hebben. 
Nadien volgden: 
- Constateurs regelen en afnemen (gediplo-
meerd feb. 1990, net 9 jaar, de jongste ooit) 
- Hulp bij lesgeven regelaar/afnemers (eind 
jaren ‘90) - Hulp bij keuren constateurs (half 
tot eind jaren ‘90) - Bestuurslid club - Ad-
junct-schatbewaarder club - Tappen clublo-
kaal in eigen beheer - Koppelen vaste voet-
ring aan elektronische ring - Elektronisch 
duiven inmanden - Poulebrieven uittellen 
- Uitslag maken (kloktijden ingeven) - Be-
stuurslid Jeugd- en Beginnelingenclub KBDB 
Antwerpen (JCA) - Secretaris JCA - Inrichten 
Kampioenen- en feestdag JCA - Kampioe-
nenboekjes samenstellen Club - Kampioe-
nenboekjes samenstellen JCA - Wedstrijd 
organiseren JCA - Duiven lossen (tijdrit JCA) 
- Reportages liefhebbers maken - Reporta-
ges kampioenendagen maken - Duivenclub 
op internet reeds in de vorige eeuw - 1ste 
duivenmaatschappij met domeinnaam op in-
ternet - Hulp op beursstanden - Beursstan-
den inrichten TPM - ...
Het ene heb ik uiteraard langer en (veel) meer 
gedaan dan het andere, het verzamelen, van-
waar zou het komen... 

Zelfs voor de zoon van een duivenmelker is 
het niet vanzelfsprekend om zulke collectie 
uit te bouwen, hoe ben je hier in godsnaam 
mee begonnen ?

Half jaren ‘90 waren wij als fondlokaal Molse 
Fondclub als een van de eerste aan de beurt 
om de constateurs te laten keuren. Wat later 
werd onze regelaars gevraagd hetzelfde te 
doen als extra ploeg voor de provincie Ant-
werpen. Natuurlijk werd dit niet afgeslagen en 
zo passeerden we in de winterperiodes van 
‘95-‘96-’97 vele Antwerpse lokalen. 
Nadien werd hen gevraagd om les te gaan 

geven in provincie Antwerpen. Alle gehomo-
logeerde toestellen moest men kennen en 
kunnen regelen. Met als feit dat in bepaal-
de streken enkel de Junior werd gebruikt, 
met wat “geluk” zowel de mechanische als 
de quartz, maar ook daar kreeg men “oplei-
ding” om een La Lédoise, Benzing alsook een 
S.T.B. te regelen. 
In één van die lokalen vielen er enkelen flauw 
toen ze een S.T.B. zagen. Toegegeven, het 
is niet moeders mooiste klok en een van de 

aanwezigen merkte scherp op: wat is dat, een 
bunker? Plots zei één van de aanwezigen: ik 
heb nog wel wat anders staan hoor, als je DIE 
eens wil zien kom je maar eens mee. 
Zo gezegd zo gedaan, de vrijdag na de ex-
amens en uitspraak – al dan niet geslaagd 
– gingen we kijken bij Edgard Pauwels, Ede-
gem. Een prachtig schouwspel vervulde mijn 
netvlies en staat tot de dag van vandaag in 
mijn geheugen gebeiteld, een constateur of 
35, oude ringen met kaartjes, oude ringtan-
gen enz. Na een leuke duivenbabbel ver-
dween hij plots even en kwam terug met wat 
van zijn dubbele exemplaren. Hij richtte zich 
tot ons, meer bepaald tot de jongste van het 
gezelschap en zei, dit krijg je van mij als je 
de belofte maakt om ze ook te verzamelen. 
Overmand door zoveel goedheid kreeg ik de 
krop in de keel en zei maar snel ja, dat komt 
in orde, totaal onwetend waar ik aan begon, 
laat staan waar het ooit zou eindigen. 

Kunnen we stellen dat Edgard Pauwels je 
stichtende voorbeeld was ? De schuldige, 
de veroorzaker van deze besmetting met de 
verzamelmicrobe ?

Absoluut, hij was het die alles in gang heeft 
gezet. Uiteraard zijn er nog andere verzame-
laars uit die beginperiode die een indruk op 
mij gemaakt hebben als verzamelaar maar 
ook als persoon. Jammer genoeg is het net 
zoals bij onze melkers, er zijn er al verschil-
lende verdwenen maar gelukkig komen er 
ook nog nieuwe bij, zowel verzamelaars als 
melkers.
Maar met Edgards vrijgevigheid, en zijn in-
zicht dat ik zijn gift ernstig zou nemen en mijn 
belofte aan hem niet zou breken, is het echte 
werk inderdaad begonnen. De trein was toen 
definitief vertrokken. In de club werd gekeken 
en onze leden werden bevraagd. Zoals dat 
toen in 1997 nog ging werd de koopjeskrant 
gekocht om te zoeken naar aanbiedingen en 
er werden natuurlijk ook zoekertjes geplaatst. 
De verzameling breidde zich langzaam uit en 
in het seizoen 1998 stelde een lid van onze 

TOM AERTS

club voor om een tentoonstelling te houden 
in ons pas geopende lokaal (in eigen beheer). 
Met vier verzamelaars en de heemkunde kring 
Mol sloegen we de handen in mekaar en het 
tentoonstellingsweekend werd een ongekend 
succes. Dit heeft bij mij de verzamelmicrobe 
alleen maar verder doen woekeren. 
Natuurlijk meegaand met de tijd kwam ook 
zoeken op eBay erbij alsook de eerste con-
tacten via platforms als ICQ (waar ik nog 
met nickname “Voske” chatte, jaja, Etienne 
Devos, Deerlijk), MSN Messenger, duivensi-
tes, Kapaza, en natuurlijk “live” op beurzen, 
rommelmarkten, garageverkopingen, enz 

Wat was het eerste stuk in je ondertussen 
meer dan indrukwekkende collectie ?

Het eerste stuk in de verzameling waren er 
eigenlijk meteen meerdere maar slechts één 
ervan heeft verzamelnummer 1, een grote 
Plasschaert model 1905 voor 20 constataties, 
nagenoeg in een perfecte conditie. Bij de eer-
ste exemplaren was er ook een “Belgica”, ik 
kan mij nog herinneren dat ik dagenlang naar 
school fietste en er telkens door mijn hoofd 
spookte, zeg ‘k heb nen Belgica, how jom. 
Zulke zaken blijven je voor eeuwig en altijd bij. 
Wanneer ik later uit het raam van mijn kamer 
in het rusthuis naar de duifjes buiten staar zal 
ik daar ongetwijfeld nog vaak bij wegdromen.

Het is natuurlijk een cliché-vraag, maar welk 
stuk zou je als eerste redden als je huis in 
brand stond? 

Cliché of niet, dit is de moeilijkste vraag ! Ik 
heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht, 
het zou sowieso een catastrofale “wrieje” 
ramp zijn. Het zal er denk ik aan liggen waar 
ik mij bevind in huis. Dit voordeel heb ik wel, 
overal in huis staan verzamelstukken uit de 
duivensport, overal in huis kan ik grabbelen 
waardoor ik altijd wel een (redelijk) zeldzaam 
item kan redden. 
Ik heb eens even nagedacht en ga je alvast 
een half antwoord geven op je vraag. Het 
waardevolste stuk is niet noodzakelijk het 
duurst betaalde, niet het mooiste, niet het 
uniekste, maar wel een item dat een combi-
natie van al deze en met een mooi verhaal, 
maar welk...? 

Welk is dan het stuk met het mooiste verhaal ?
 
Op een mooie zomerdag in ‘99 werd ik op-
gebeld naar aanleiding van een zoekertje in 
de koopjeskrant. De man aan de andere kant 
van de lijn had twee constateurs staan en ik 
mocht ze komen ophalen. We reden ernaar-
toe en daar aangekomen stonden er twee op 
tafel, een Toulet Bijou en een hele rare. Na 
een onderhoudend gesprek, zelf was hij ja-
renlang regelaar geweest, zei hij dat hij er na 
onze afspraak nog eens over had nagedacht 
en er toch maar één ging wegdoen. 
Uiteraard vrees je dan aan het ergste en hoop 
je op het beste, in dit geval het tofste. En ja 
hoor, ik had geluk die dag, hij schoof die “rare” 
naar me toe en zei, is het voor jou oké dat je 
deze meeneemt en dat ik die andere houd. 
Man, echt waar wat was ik toen content. Uiter-
lijk bleef ik cool, maar vanbinnen sprong ik een 
gat in de lucht, een toch wel zeldzame Mossiat 
kon worden toegevoegd aan mijn verzameling.

Wat zou je nog heel graag toevoegen aan je 
collectie?

Die is nog heel veel, pas als je veel hebt besef 
je hoe klein je verzameling is. Maar er zijn en-
kele zaken waarvoor ik hemel en aarde wil 
verzetten om ze aan mijn collectie te kunnen 
toevoegen : een duivenring met opschrift 
Moll, minstens in 1908 waren deze er al, een 
maatschappijvaandel of -vlag van voor 1900, 

1 van de 3 eerste constateurs automatique 
(drie merken/personen kwamen ongeveer ter-
zelfder tijd met een constateur automatique) 
en een loopzak waar men een duif instak om 
naar het bestatigingsbureel te lopen. 

Hoeveel tijd steek je gemiddeld in het 
verzamelen?

Bij verzamelen denk ik eerder aan de manier 
hoe ik het vroeger deed, iets krijgen en nadien 
wegzetten in de verzameling. Het verzamelen 
is ook een beetje zoals in de duivensport: sei-
zoensgebonden en afhankelijk van het spel 
waar je je op toelegt. Laat duidelijk zijn dat ik 
echt alle soorten toebehoren uit de duivens-
port verzamel. 
In de zomer word er in principe minder tijd ge-
stoken in het documenteren, dat is een mooie 
bezigheid voor de lange winteravonden. De 
markten vol rommel en antiek worden wel af-
geschuimd maar eerder beperkt. Gemiddeld 
mag je toch rekenen op 2 à 3 uur per dag.

Wat bedoel je als je zegt dat verzamelen vroe-
ger alleen maar uit iets bijzetten in de collectie 
bestond, is het dat nu niet meer dan ?

Nee, ondertussen komt er zoveel meer bij kij-
ken. Laten we het verzamelen even opsplitsen 
in verschillende delen: Zoeken - Halen - Con-
troleren - Documenteren - Opzoekingen - Lin-
ken leggen - Toevoegen aan collectie – digitale 
kranten uitpluizen op zoek naar nieuwe wé-
tjes – bijhouden van een lijst met ooit bestane 
duivenbonden (op verschillende locaties) enz. 
Last but not least, proper maken en al dan 
niet herstellen. Vooral de constateurs worden 
vaak helemaal uit elkaar gehaald, af en toe 
zelfs tot het kleinste schroefje en opgepoetst 
om het tikkende geluid weer helemaal tot leven 
te brengen.
Op deze manier kom je dus al snel aan die 
2 à 3 uur per dag gemiddeld, een exemplaar 
gaan halen aan de andere kant van land of een 
tentoonstelling nog niet eens meegerekend. 
Voor iets wat je met liefde doet is geen uur 
teveel he !

Een constateur Lefebrve uit 1895.

Een constateur Remy 1890-92.

Opbergdoosje voor een gummiring.

Bij deze wil ik graag ons medium mis-
bruiken om een oproep te doen aan u 
allen. Heeft u iets liggen dat weg mag, 
hoe klein en ogenschijnlijk nietsbeteke-
nend het ook mag lijken, contacteer Tom!
U doet er hem, de duivensport en mijzelf 
een groot plezier mee !

Whatsapp: +32479933218 
Mail: aerts.tom@telenet.be 
Internet: www.aerts-leys.eu 
Facebook en Instagram: 
Tom’s Pigeon Museum

Oproep

Pas als je veel hebt, besef je hoe klein je 
verzameling is !
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Tom, je ogen sprankelen van enthousiasme 
en je blinkt van trots. Kunnen anderen hier-
van meegenieten, kan je museum bezocht 
worden ?

Het is niet echt een museum zoals je je een 
museum zou voorstellen. Zowel bij mij thuis 
als bij mijn ouders staan gewoon overal ver-
zamelstukken. Bezoeken kan zeker, maar 
enkel op afspraak en zeker niet in groep. Ik 
heb tot nu toe elk jaar een stand op Fugare 
in Kortrijk, zo ook in 2021, laat ons natuurlijk 
hopen dat het doorgaat, en stel regelmatig 
tentoon als onderdeel van een heemkundige 
kring en/of erfgoedcel-project. Wat ik ook 

wel eens doe is tentoonstellen op bv. een 
opendeurdag, zoals vorig jaar bij de KBDB, 
of in een duivenmaatschappij. Momenteel 
is het afwachten op het verloop van Covid-
19 en de bijhorende maatregelen maar een 
grote tentoonstelling zou ik nog wel eens 
willen doen. 

Wat moet iemand doen die nog wat heeft 
liggen dat misschien voor jou interessant kan 
zijn en die hier afstand van wil doen ?

Wat hij of zij zeker niet mag doen is zomaar 
iets weggooien, maak er een foto van en 
contacteer mij a.u.b. Om maar een voor-

beeld te geven: vaak worden constateurs 
bijgehouden omdat men denkt dat ze soms 
letterlijk goud waard zijn en waardevol  voor 
de geschiedenis van de duivensport. Vaak 
is niets minder waar, men is dan in het bezit 
van een constateur die ze met tientallen naar 
je hoofd gooien, terwijl men een klein heb-
bedingetje dan weer heeft weggegooid. Een 
hebbedingetje is soms interessanter om toe 
te voegen dan een zoveelste dubbele con-
stateur omdat er bijvoorbeeld misschien ar-
tikels in de pers aan zijn gewijd. Je hebt dan 
een link die een meerwaarde aan dit artikel 
kan geven door het beschreven item ernaast 
te kunnen leggen. 

Ik wil iedereen bedanken die me ooit heeft ge-
holpen alsook iedereen die me in de toekomst 
nog aan items kan helpen ! Zo ben ik nog 
naar van alles op zoek, gaande van ringen 
met bijhorend eigendomsbewijs, constateurs, 
moederklokken, oude boeken over duiven- 
sport etc. Laat maar komen zou ik zeggen !

Op mijn beurt wil ik jou, Tom, bedanken voor 
deze zeer aangename babbel, de leerrijke 
rondleiding met de bijhorende verhalen en uit 
naam van alle melkers wil ik je bedanken voor 
wat je doet voor onze sport. Wie het verleden 
in ere houdt, geniet meer van het heden !

Mike

Diverse duivenklokken en oorkondes.

Reusel – De hoofdplaats van de gemeente 
Reusel-De Mierden, gelegen aan de grens 
met Arendonk. Reusel kreeg in het verleden 
aanzien in de duivensport door grote namen 
als Jos van Limpt “De Klak”, Jan van Limpt 
“De Prut”, Bol de Bruin, Gebr. Borgmans, 
Peter Gijbels, Trio Gijbels enz.
Maar Annie en Cor van Gestel (67) - ze spelen 
tegenwoordig onder de naam van Cor - droe-
gen afgelopen seizoen ook hun steentje bij op 
afdelingsniveau. Met brio behaalden ze het 1e 
Duifkampioenschap midfond Afd. Oost-Bra-
bant Rayon West. En ook in het samenspel De 
Kempen werd de weduwduivin NL17-1445564 
als 1e Duifkampioen midfond afgevlagd. 
Annie en Cor zijn in duivensportkringen geen 
onbekenden. Cor genoot jarenlang bekend-
heid in binnen- en buitenland als hokverzorger 
van Jos van Limpt “De Klak” en als het van-
wege zijn rugklachten even niet lukte sprong 
Annie ook op de hokken van “De Klak” bij. 
Na het overlijden van “De Klak” werd door 
Annie en Cor het vizier op de dagfond gericht 
en dat wierp al snel zijn vruchten af met in 
2007 de afdelingsoverwinning op Chateau-
roux tegen 6.619 d. Cor bleef echter kam-
pen met ernstige rugpijnen, zijn rug werd 
vastgezet en de kolonie werd afgebouwd. 
Hij overwoog zelfs om met de duivensport 
te stoppen. Daar wilde Annie niet van weten, 

Cor moest en zou via de duivensport zijn so-
ciale contacten onderhouden. Daarom werd 
er onder de naam van Cor verdergespeeld 
en teruggekeerd naar het vitesse/midfond- en 
jongeduivenspel. Annie nam de verzorging 
volledig voor haar rekening, Cor hoeft zich 
enkel te bekommeren om de dagelijkse trai-
ningen en het voeren. “Je zult begrijpen dat 
als ik Annie niet had, de duivensport voor mij 
al lang voorbij was geweest,” aldus Cor.
Inmiddels behoort Cor met totaal 12 kop-
pels, waaronder 11 vliegduiven, tot de kleine 
melkers. In het voorbije seizoen werden hier 
nog 26 jongen aan toegevoegd. Gewoonte-
getrouw wordt er rond 14 december gekop-
peld. Nadat er in 2019 twee rondes jongen 
gekweekt waren, werd er gescheiden en 
kwamen de duivinnen op weduwschap. Als 
voorbereiding op de vluchten werd er 3 keer 
opgeleerd, daarna werd het afdelingspro-
gramma voor vitesse en midfond gevolgd. 
De voeding bestaat vanaf thuiskomst tot aan 
de 5 laatste voerbeurten uit 50% Gerry Plus 
en 50% Champion Plus van Versele-Laga. 
De laatste 5 voerbeurten bestaan alleen uit 
Champion Plus en snoepzaad. Regelmatig 
gaat er Naturaline van Natural in de drinkpot. 
Tijdens de koudere voorjaarsmaanden wordt 
er een keer per dag getraind. Van zodra de 
temperatuur stijgt wordt overgeschakeld naar 
2 x daags trainen. De dagelijkse trainingen 
worden door Cor nauwkeurig gevolgd en 
bepalen of er iets aan voeding of verzorging 
gewijzigd moet worden. Een tweetal weken 
voor het vliegseizoen wordt er gekuurd tegen 
het geel. Als Cor de indruk heeft dat de vorm 
terugloopt wordt dierenarts Stijn Rans van Gi-
antel geraadpleegd. Zijn advies is dan maat-

gevend. De jonge garde wordt in 6 à 7 keer 
naar een afstand van 25 km gebracht. Vanaf 
de 3e vlucht worden doffers en duivinnen ge-
scheiden en op de deur gespeeld.
De vliegduiven zijn ondergebracht op een ste-
nen hok dat met het voorfront op het noorden 
is gericht. “Ik heb er best veel aan moeten 
veranderen,” aldus Cor, “maar het vormt nu 
geen belemmering meer om er goed op te 
kunnen spelen.” De jonge garde is onder-
gebracht op een tuinhok. De duiven die de 
hokken thans bevolken komen voornamelijk 
van Gebr. van Herk Netersel, Harrie Kennes 
Hapert, Jos van de Wijdeven Casteren en Leo 
van Erp Berghem. 

De Duifkampioen
Zoals eerder vermeld behaalde de geschelpte 
duivin NL17-1445564 het 1e duifkampioen-
schap van zowel de afdeling Oost-Brabant 
als Samenspel de Kempen. Ze werd gespeeld 
op weduwschap en vloog op de vijf midfond-
vluchten (die gezien het temperatuurverloop 
wel doorgingen), in het samenspel De Kem-
pen, afdeling Oost-Brabant Rayon West en 
de totaaluitslag van de afdeling, 5 keer raak. 
Als volgt : 
4e Nanteuil S.S. De Kempen 1943 d. tevens 
39e afd. Rayon West 7803 d. en 45e van 
16.173 d. 
69e Sezanne S.S. De Kempen 1754 d. tevens 

96e afd. Rayon West 6559 d. en 250e van 
12.830 d.
14e Melun S.S. De Kempen 1371 d. tevens 
38e afd. Rayon West 5368 d. en 63e van 
11.563 d.
88e Sens S.S. De Kempen 1073 d. tevens 
148e afd. Rayon West 3802 d. en 388e van 
7.720 d.
5e Sezanne S.S. De Kempen 612 d. tevens 7e 
afd. Rayon West 2033 d. en 123 van 3947 d.
Eerder won ze als jong al de 1e Laon van 784 
j.d., werd 2e kampioensduif jong 2e ronde en 
schitterde ook nog met de 1e Nanteuil 637 d.
Haar vader is de NL16-1700259, als ei ge-
haald bij Jos van de Wijdeven uit Casteren 
(uit NL15-553 x B14-354 André Roodhooft). 
Moeder de NL15-1024500 komt rechtstreeks 
van Harrie Kennes uit Hapert (uit NL13-291 x 
NL11-169).
Niet alleen het vitesse/midfond seizoen ver-
liep aan de Guldenekker 20 in Reusel cres-
cendo, ook de jonge garde deed het prima. 
Uitsmijter werd Dizzy-le-Gros van 14-9 met 
1-4-6-7-8-10 enz. 20 mee en 16 prijzen. 
Met het behalen van het 1e Duifkampioen-
schap Midfond van de afdeling Oost-Bra-
bant c.q. Samenspel De Kempen en laatst 
genoemde uitslag bewijst Cor dat hij ook als 
kleine melker nog altijd tot grootse daden in 
staat is.

P.v.B.

Cor van Gestel  
Duifkampioen Midfond 

Afd. Oost-Brabant Rayon West

Een oud menubordje.

Kampioenen kiezen 

voor Habru!

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

Volg Habru Duivensport ook op facebook!

Henri van Doorn
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Het ei van Columbus
Propolis

Bijenproduct
Ondertussen hebben we al een belangrijke 
hint gegeven: propolis vind je aan de ingang 
van een bijenverblijf, hetzij een door de mens 
geïnstalleerde bijenkorf of -kast hetzij een 
door de bijen gebouwde huisvesting in bv. 
een holle boomstam.
De bijen gebruiken die propolis uiteraard met 
een duidelijk doel: hun kolonie beschermen, 
en dat op verschillende manieren.
1.  De eerste bescherming die propolis biedt, 

is gewoon een  fysieke bescherming tegen 
weer en wind. Bijen zijn ervoor gekend erg 
ijverig te zijn - we spreken niet voor niets van 
een bezige bij. Zo zijn ze voortdurend bezig 
met het onderhoud van hun leefomgeving en 
wordt elke kier of onnodige opening afge-
dicht met een soort hars waarvan zij alleen 
het recept hebben: propolis. Op die manier 
beschermen ze zichzelf tegen weer en wind 
maar ook tegen ongewenste bezoekers 
zoals bv. andere insecten (mijten bv.).

2.  De tweede bescherming  bestaat erin dat 
al wie de kolonie in of uitgaat ontsmet 
wordt aan de drempel door de propolis, 
een soort steriele inkomhall als het ware. 
Straks meer over dat ontsmettend vermo-
gen, want dat is nu net wat ons interesseert 
aan die propolis...

3.  Een derde aanwending van propolis is om 
kadavers van ongewenste bezoekers die 
toch de kolonie binnengeraakt zijn, vak-
kundig te balsemen tegen verrotting. En 
dat kunnen zelfs kleine dieren zijn zoals 
veldmuizen aangetrokken door de honing 
in de kast. Eerst maken ze die indringers 
genadeloos dood met bijengif en daarna 
worden die volledig ingepakt met propolis...

4.  Bij het bouwen van de zeshoekige cel-
len in de honingraten wordt door de bijen 
ook een laagje propolis toegevoegd aan 
de was als ontsmetting maar ook voor de 
stevigheid.

Social distancing
Als er iets is wat bijen niet kennen, is het 
wel afstand houden. In volle seizoen leven 
ze opeengepakt met zo een 20 à 50.000 in 
een heel beperkte maar goed georganiseerde 
ruimte. OK, overdag gaan de werkbijen ‘naar 
hun werk’ om honing en stuifmeel te verza-
melen. Ze doen dit vooral om de koningin te 
verwennen maar nog meer om reserves aan 
te leggen tegen de herfst en winter. Bijen ken-
nen geen winterslaap, dus hebben ze genoeg 
voedsel nodig om zich warm te houden in de 
winter. In het koude seizoen daalt de popula-
tie wel tot zo een 10.000 individuen.
Omdat ze zo kort op elkaar leven, kunnen 
de bijen zich geen besmetting of ziekte per-
mitteren en daartegen wapenen ze zich met 
propolis die zowel schimmels als bacteriën en 
virussen buiten houdt. Misschien kunnen we 
wel iets van hen leren. Wat we zeker kunnen 
leren is hun strikte sociale orde, discipline en 
organisatie. Iedereen kent er zijn plaats en zijn 
taak. En één van die taken is het onderhoud 
van de ‘polis’ en daarbij hoort dus het verza-
melen van propolis.

Samenstelling
Er zijn weinig natuurproducten die wereldwijd 
zo grondig bestudeerd en geanalyseerd zijn 
als propolis. Vandaag, april 2020, staan er 
meer dan 3200 wetenschappelijke studies 
over propolis gepubliceerd op PubMed.gov, 
de officiële medische bibliotheek van het NIH 
(National Institute of Health - USA).

Dank zij de modernste technieken (spec-
trumanalyse, gaschromatografie) heeft men 
ondertussen zowat 300 verschillende stofjes 
ontdekt en geïdentificeerd in propolis... In 
grote lijnen kunnen we die stoffen indelen in:
• harsen, ongeveer 55%
• bijenwas, ongeveer 30%
• flavonoïden (minstens 26 soorten, waaron-

der quercitine...). Het zijn veelal geel-bruine 
pigmenten die we ook vinden in kleurrijke 
groenten en fruit

• terpenen, stoffen die de planten bescher-
men, vooral in de vorm van - meer dan 30 
verschillende - etherische oliën. Dit zijn 
aromatische stoffen zoals vanilline, kaneel-
zuur, pijnboomolie, bergamotolie enz.

en in mindere mate, via het aandeel stuifmeel 
en bijenwas:
• aminozuren, vetzuren (lipoïden) en suikers
• vitaminen, mineralen, sporenelementen

Formule
Dank zij de nauwkeurige analyses van de 
propolis is het mogelijk om de voornaamste 
bronnen van het goedje te achterhalen. De 
realiteit is zo dat propolis erg streekafhanke-
lijk is en dit vooral door de lokaal beschikbare 
bomen die het hars leveren. Het gaat overi-
gens wel degelijk over hars en niet over ‘gom’ 
wat eerder een suikerachtige, wateroplosbare 
substantie is.
In onze streken wordt het hars - letterlijk - 
met mondjesmaat verzameld op de toppen 
van verse scheuten van o.a. populier, berk, 
naaldbomen, wilg, paardenkastanje, eik enz. 
Maar dat is maar het begin natuurlijk. Er volgt 
immers nog een heel bewerkingsproces vóór 
die harsen omgezet zijn tot propolis. 
Wanneer de verzamelaars of haal-bijen thuis-
komen met hun kostbaar goedje, wordt het 
door andere bijen - ook weer met mondjes-
maat - overgenomen. Het hars wordt nu in 
minieme hoeveelheden gekauwd door de 
werkbijen waarbij er via hun speeksel enzy-
men en fermenten aan toegevoegd worden. 
Maar dat is niet alles. Bijen beschikken na-
melijk over wasklieren, waarmee ze onder 
andere de was produceren voor de honingra-
ten. Er wordt nu ook was toegevoegd aan 
de harsen en blijkbaar is die iets anders van 
samenstelling dan de was van de honingra-
ten. Ten slotte wordt er ook nog wat pollen 
toegevoegd aan het eindproduct waarmee 
de propolis gebruiksklaar is. Veel verzamel-, 
vlieg-, kaak- en pootjeswerk dus...
De propolis wordt binnen de kast gebruikt om 

alles wat enigszins los zit vast te cementeren, 
om ruwe oppervlakken glad en glanzend te 
maken, om spleten te kitten en zoals gezegd 
om van de ingang een soort ‘steriele door-
loopkamer’ te maken.

Hoeveel?
Een gemiddelde kolonie produceert jaarlijks 
tussen de 50 en de 100 gram propolis. Er 
zijn imkers die niet zo gelukkig zijn met de 
propolisproductie in hun bijenkasten. Wie 
enkel honing wil oogsten, ondervindt vooral 
hinder van het kleverige goedje dat overal op 
zit. Veel kans immers dat ook de honingraten 
muurvast gemaakt zijn door de ijverige be-
woners. Door sommige imkers wordt er zelfs 
geselecteerd op kolonies bijen die van nature 
minder propolis maken.
Maar er zijn ook imkers die graag veel pro-
polis oogsten. En om dat te bereiken wordt 
de binnenkant van de bijenkast extra ruw 
gemaakt: ongeschaafd hout, krassen in de 
wanden... De bijen willen dat niet en maken 
het ruwe hout glad omdat elke groef of kras 
een broeihaard kan zijn van microben.
De geschiedenis wil dat Stradivarius propolis 
toevoegde aan de vernis voor zijn wereldbe-
roemde violen. Of ze daardoor beter klonken, 
weten we niet. Ook de oude Egyptenaren 
kenden propolis en vermengden het in de 
balsem voor hun mummies. Bijenbalsem is 
overigens een andere, minder gebruikelijke 
naam voor propolis. Bijenkorfcement kan 
ook, al vinden wij dat toch nogal prozaïsch 
voor zo een kostbaar product.

Antibioticum
Niemand spreekt nog tegen dat propolis een 
natuurlijk antibioticum is. Dat is ondertussen 
ten overvloede ‘wetenschappelijk’ bewezen. 
Ons, liefhebbers, zal het wel interesseren dat 
het werkzaam is tegen bv. escherichia coli, 
streptokokken en salmonella. Maar de bac-
terieremmende werking is ook aangetoond 
voor stafylococcus aureus, shigella, proteus 
vulgaris, mycobacterium tuberculosis, pseu-
domonas aeruginosa, klebsiella pneumoniae, 
bacillus subtilis e.a.
Dat propolis niet als officieel geneesmiddel 
geregistreerd en voorgeschreven kan wor-
den, komt vooral door het feit dat de samen-
stelling ervan niet in een formule te vatten is 
en dat die samenstelling ook erg varieert per 
oogst, per streek enz. 
Maar dat laatste is ook een voordeel, want 
tot hiertoe is nog geen enkele bacteriestam 
gevonden die resistent is tegen propolis! En 
er is meer: onderzoek toont aan dat een ge-
lijktijdig gebruik van antibiotica en propolis 
de doeltreffendheid van het antibioticum (o.a. 
penicilline, tetracycline, neomycine, strepto-
mycine) met een factor 10 of meer versterkt.
Er wordt vanuit gegaan dat het vooral de 
flavonoïden zijn die zorgen voor de antibac-
teriële werking.
Het zou leuk zijn als propolis even werkzaam 
zou zijn tegen virussen...

Virussen
Maar er is een probleem... virussen gedijen 

enkel in levende wezens. Dat weet u onder-
tussen. Ze laten immers de gastheer het werk 
doen om zich 100- en 1000-voudig te verme-
nigvuldigen. Concreet betekent dit, dat je in 
een labo op een proefschaal niet kan testen of 
propolis het multiplicatieproces van virussen 
kan afbreken of vertragen.
Er zijn wel proeven gedaan met planten-
virussen (o.a. het mozaïekvirus op tabak) 
en die bevestigen dat propolis inderdaad 
een virusremmer is. Er zijn ook succesvolle 
proeven gedaan met het inperken van het 
influenzavirus op bevruchte en dus levende 
kippeneieren.
Maar voor de rest zijn we aangewezen op ge-
tuigenissen, persoonlijke ervaringen en proe-
fondervindelijke observaties. En die zijn posi-
tief: propolis zorgt voor een snellere genezing 
van onder andere koortsblaren, verkoudheid 
en griep. Misschien is dat overtuigend genoeg 
om in deze coronatijden ook zelf het gebruik 
van propolis te overwegen. Naar verluidt zou 
propolis werkzaam zijn tegen o.a. influenza, 
herpes, adeno en zelfs mogelijks tegen HIV.
Ook hier schat men dat de flavonoïden zoals 
quercetine, apogenine, chrysine, acacetine 
en andere zorgen voor het antiviraal effect.

Ontstekingsremmer
Wat ook onweerlegbaar is vastgesteld en 
wat je zelfs als leek met het blote oog kan 
vaststellen, is dat propolis een ontstekings-
remmer is. 
Een ontsteking is een reactie van het li-
chaam op een schadelijke prikkel: een 
bacterie, een insectenbeet, gifstoffen, cel-
beschadiging, verbranding enz. Het lichaam 
reageert hierop met een vaatverwijding (rood-
heid), toevoer van witte bloedcellen en vocht 
(etter, zwelling), plaatselijke of algemene ver-
hoging van de temperatuur (gloeien, koorts) 
en verwittigingssignalen zoals branderigheid, 
jeuk. Propolis, zowel inwendig als uitwendig 
gebruikt, tempert die ontstekingsverschijnse-
len en probeert de oorzaak weg te nemen of 
te milderen.
Wellicht hebt u onthouden van een vorig ar-
tikel dat de flavonoïden, die rijkelijk aanwe-
zig zijn in propolis, ook goede antioxidanten 
zijn. Dat is dan ook weer meegenomen en 
verklaart waarom propolis ook het weefsel 
beschermt tegen afbraak en bijvoorbeeld 
wondheling versnelt.

Waar is het goed voor?
Een betere vraag zou wellicht zijn: is er iets 
waar propolis niet goed voor is...? Misschien 
iets als zweetvoeten of een gebroken been. 
En zelfs dan ben ik niet helemaal zeker. De 
opsomming van toepassingen voor propolis 
is immers eindeloos. We noemen enkele be-
langrijke toepassingen waarvoor propolis met 
succes te gebruiken zou zijn:
• antibacterieel en antiviraal
• ontstekingsremmend
• versterkt het immunsysteem, tot 6 x meer 

antistoffen meetbaar aanwezig bij een 
infectie

• pijn- en jeukstillend, insectenbeten,  
allergie, aften

• lokale verdoving (via injectie bij 
tandheelkunde)

• huidproblemen zoals acne, eczeem,  
psoriasis, zweren, eelt, eksteroog

• versnelde wondheling, ook etterende 
wonden, brandwonden, doorligwonden, 
schaafwonden

• schimmelinfecties
• maagzweer, diarree, colitis, ziekte van 

Crohn, aambeien
• aandoeningen aan spieren en gewrichten, 

tenniselleboog, reuma, artritis

Athene, Sparta, Korinthe en Milete, dat waren zowat de bekendste “stadstaten” in het oude 
Griekenland. Een dergelijke stadstaat of autonome stedelijke kern heette in het oud Grieks 
polis, wat oorspronkelijk ‘burcht, versterking’ betekende. Zo betekent akro-polis een burcht 
op een steile rots. Van het woord polis zijn overigens heel wat van onze woorden afgeleid: 
politiek, politie, (verzekerings)polis, (bedrijfs)policies en dus ook propolis. Pro-polis betekent 
letterlijk voor-(de)-stad en de betekenis hiervan kan een beetje alle richtingen uit. Volgens 
sommigen wijst het op de lokatie van de bijenkolonies in de voorstad, dus buiten de woon-
kern. Volgens anderen betekent het de plaats waar de propolis te vinden is in een bijenkorf 
of bijenkast: vooraan, aan de ingang. En ten slotte kan het ook betekenen ‘gunstig voor, ter 
bescherming van’ de kolonie, zoals in ‘probiotica’, ‘ik ben pro’ enz. De derde interpretatie 
draagt mijn voorkeur weg.

Deze bijen zijn bezig de toegang tot hun 
kolonie met propolishars te beveiligen tegen 
mogelijke ziektekiemen of parasieten. Tegen 
de winter aan maken ze het invlieggat erg 
klein om de koude buiten te houden.

Bijen druk bezig met het dichtpleisteren van 
kieren. Door het plaatsen van ruwe planken 
in de kast, kan de productie en dus de oogst 
van propolis gestimuleerd worden.

Werkbijen voegen ook een kleine dosis pro-
polis toe aan de binnenkant van de cellen als 
ontsmetting en ter versteviging.

Een gespecialiseerd ploegje werkbijen heeft 
als taak het verzamelen van de harsen. Ze 
vervoeren de minidruppels hars met hun 
achterpootjes met behulp van de zogenaam-
de ‘pollenkorfjes’. De techiek is inderdaad 
vergelijkbaar met de manier waarop andere 
werksters pollen verzamelen en naar de 
kast brengen. Volgens waarnemers zou het 
verzamelen en vervoeren van de harsen erg 
vermoeiend zijn en moeten de haalbijen daar-
na vrij lang uitrusten.

Ruwe propolis is vrij hard bij lage tempera-
turen. Als het warmer wordt wordt het goedje 
eerst kneedbaar, dan kleverig en ten slotte 
vloeibaar. De bijen kunnen enkel de harsen 
oogsten als het warm genoeg is.
De harsen en de was zijn niet oplosbaar 
in water. Als supplement of, als u wil, als 
geneesmiddel wordt propolis daarom meestal 
opgelost in alcohol of olie. Ruwe propolis 
wordt door het organisme van mens en dier 
nauwelijks opgenomen.
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voor duiven. Interessant in dat verband is 
dat propolis ook werkzaam zou zijn tegen 
trichomonen.

Waarschuwing
Wie nog meer wil weten over het gebruik van 
propolis, vindt massa’s informatie op het in-
ternet. Toch een paar tips meegeven:
• vervang niet op eigen initiatief uw medica-

tie door propolis 
• er zijn weinig of geen bijverschijselen be-

kend bij normaal gebruik van propolis
• 1 op 2000 mensen kunnen aller-

gisch zijn voor propolis of één van zijn 
bestanddelen

• niet op eigen houtje samen gebruiken 
met bloedverdunners omdat propolis die 
werking kan versterken

• opgelet: propolis maakt hardnekkige vlek-
ken op kleren of op een poreuze onder-
grond. Kan ook een lichte aanslag nalaten 
op de tanden.

En het grootste nadeel om ermee aan de 
slag te gaan bij de duiven is misschien wel 
de prijs... Reken maar op 10 euro voor 30 
ml tinctuur (concentraat op alcoholbasis) van 
propolis. Mits wat zoeken, vind je het mis-
schien wel iets goedkoper, maar echt goed-
koop wordt dit natuurlijke goud nooit. Toch 
een lichtpuntje: je hoeft er geen liters van te 
gebruiken om resultaat te bekomen.

Michel Bommerez

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

En het gaat nog verder... Mogelijks is er 
ook een gunstige werking tegen duize-

ligheid, aids, kanker, multiple sclerose, 
hartklachten...
Uiteraard zijn dat allemaal toepassingen die 
vooral op mensen zijn getest. Duiven met een 
tenniselleboog zijn eerder zeldzaam. Maar dit 
neemt niet weg dat veel van deze applicaties 
ook gelden voor huisdieren en in ons geval 

 Propolis is in alle vormen te koop: 
granulaat, ruwe poeder, tinctuur, spray, 
siroop, olie, tabletten, capsules, zalf, oogzalf, 
balsem, zetpillen, talcpoeder, kauwtabletten, 
mondwater...
En daarnaast is er ook een heel gamma 
verzorgingsproducten op basis van propolis, 
gaande van shampoo tot gezichtsmaskers, 
tandpasta etc.
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Enkele weken geleden, nog voor we allemaal 
in ons kot zaten maar op een moment dat al 
duidelijk was dat er een storm op komst was 
waarvan niemand weet wanneer hij weer zal 
gaan liggen, was ik, en met mij ongetwijfeld 
vele collega’s, mijn hoofd aan het breken 
waarover te schrijven de komende weken. 
Zeker nu vele van onze lezers aan huis ge-
kluisterd zitten is het onze taak als schrijvers 
de mensen de broodnodige afleiding in de 
vorm van leesvoer voor te schotelen.

Een blinde kon toen reeds zien aankomen 
dat we op een pandemie aan het afstevenen 
waren, een virustsunami zonder voorgaan-
de. Maar klopt dit laatste wel? Hoe ingrij-
pend COVID-19 ook is, het is zeker niet de 
eerste ziektegolf die onze planeet treft.
Ik was nieuwsgierig, ik wilde wel eens weten 
hoe er in de duivenwereld op voorgaande 
tragedies van deze soort werd omgegaan, 
wat de impact was op het duivenspel. In de 
tijden dat de pest in verschillende golven de 
wereldbevolking decimeerde was er van ons 
blad nog geen sprake, immers er was nog 
geen duivenspel en op een pastoor links en 
rechts na kon er toch niemand lezen.
De eerste echte dodelijke epidemie die over 
de wereld raasde sinds de oprichting van 
dit blad was de Spaanse griep, een vreselijk 
virus dat naargelang de bron 100 miljoen 
slachtoffers maakte, de rijkswacht telde er 
maar 50 miljoen.

Voor mij was het een uitgemaakte zaak, ik 
trok mijn rubber laarzen aan, zette mijn mijn-
werkershelm op en dook in het archief van 
“De Duif”, op zoek naar verwijzingen over 
deze vreselijke ziekte. Met een stapel oude 
kranten uit het tweede decennium van de 
vorige eeuw trok ik huiswaarts. Vastbesloten 
was ik een artikel te brengen met als titel “De 
Spaanse griep in duivenland”.
Catastrofes zijn echter onvoorspelbaar, en 
alles draaide dan ook anders uit dan dat ik 
verwacht had. Als een ware Indiana Jones 
worstelde ik mij door stapels oude kranten, 
ruïnes van samengebonden documenten, 
grafkelders van nieuwsgaring. Papieren ar-
cheologie heet zoiets, denk ik.
Virussen zijn onzichtbaar en dus moeilijk 
te vinden. Nog voor ik ook maar één spoor 
vond van die Spaanse sluipmoordenaar 
werd mijn aandacht steeds opnieuw ge-
trokken door talloze verwijzingen naar die 
andere ramp die Europa en gans de wereld 
had getroffen in dat gitzwarte decennium, 
de Grote Oorlog.

“De Duif” was en is een sportkrant, een dui-
venkrant, en hoe groot en ingrijpend wereld-

nieuws ook moge zijn, in onze katernen zal 
het altijd bijzaak blijven. Media genoeg die 
zich over deze zaken buigen, zoals gezegd, 
wij zijn een duivenkrant. In de playboy of 
TV-Story vind je ook geen beursberichten, 
zelfs niet tijdens een mondiale beurscrash.
Bijzonder voor ons aan het hele gebeuren 
tussen 1914 en 1918 is echter dat onze 
sport, onze dieren en onze liefhebbers een 
bijzondere rol hebben gespeeld in deze 
bloedigste episode uit geschiedenis. U kent 
ongetwijfeld de verhalen van gevleugelde 
helden die met hun boodschappen menig 
soldatenlijf hebben gevrijwaard van vijande-
lijke kogels of bajonetten.
Wat veel minder bekend is zijn de kleine 
verhalen, de verhalen van de kleine man, 
van Jan met de pet, of pet en stofjas in dit 
geval. Plots bleek onze krant een schijnbaar 
onuitputtelijke bron van historische verhalen, 
schrijnende anekdotes over verloren gegane 
levens, van duiven, vaders en zonen, epos-
sen over grote en kleine helden die hun leven 
in de strijd gooiden voor hun vaderland, hun 
gezin en hun duivenhok.
Artikels, aankondigingen en verslagen van 
vergaderingen vol gruwel en barbaarsheid, 
maar tevens getuigen van volkse helden-
moed, onbaatzuchtigheid, verzet en solida-
riteit. Oorlog, rampen en andere tegenspoed 
brengen het slechtste, maar evenzeer het 
beste in mensen naar boven, de lelijkste 
kanten uit de diepste krochten van onze 
menselijke ziel in schril contrast met het 
mooiste en warmste wat de schepping ooit 
heeft voortgebracht.  Hoeveel actueler kan 
een thema zijn?

De vijand in dit verhaal is geen virus dat 
ons allen in zijn wurggreep heeft maar een 
Pruisische nietsontziende oorlogsmachine 
die als een pletwals over ons kleine, anders 
rustige, zelfs ietwat saaie landje rolt. De 
slechteriken zijn geen hamsteraars, politici 
meer bezig met hun eigen herverkiezing of 
gezichtsspuwers, maar meedogenloze mili-
tairen, crapuleuze commandanten en cyni-
sche collaborateurs.
De helden zijn geen dappere dokters, over-
werkte hulpverleners, plichtsgetrouwe post-
bodes of onmisbaar winkelpersoneel, maar 
jonge frontsoldaten, bejaarde duivenmel-
kers, opstandige pastoors en eigenlijk elk 
schaap dat het waagt zich buiten de kudde 
te begeven en zo de aandacht van de wol-
ven naar zich toe dreigt te trekken.
De slachtoffers zijn in wezen dezelfde, de 
mensheid! Niemand blijft gespaard in dit 
soort wereldrampen. Prins Charles, Marou-
anne Fellaini, Walter Grootaers en oh ironie 
zelfs Boris Johnson bewijzen dat niemand 
veilig is vandaag de dag. Wie ooit de kerk-
hoven van Flanders Fields bezocht weet 
dat ook toen niemand gespaard bleef voor 
de gruwel en de dood. Gas, een kogel of 
granaat maken geen onderscheid in rang 
en stand. 
Hertogen, prinsen en andere nobelen kre-
gen misschien een grotere, mooiere graf-
steen dan de boeren, arbeiders en ander 
werkvolk die naast hen ten eeuwige rusten 
werden gelegd, ze waren allen even dood. 
Maar natuurlijk en jammerlijk genoeg van-
zelfsprekend waren ook toen de zwakkeren 
de eerste en de grootste slachtoffers. Som-
mige zekerheden zullen spijtig genoeg nooit 
veranderen, daarom zijn het zekerheden!

Toen onze directie in deze tijden van isolatie 
en ophokplicht met natuurlijk de bijhorende 
overschot aan tijd en verveling besloot om 
u online wat extra leesvoer aan te bieden 
stond ik als een jong veulen, sommige zullen 
zeggen een irritant duracellkonijn, te sprin-
gen. Er was immers een goudader aange-
boord van prachtige verhalen een oliebron 

Over duiven, duivels en 
Duitschers!

onder druk, klaar om zijn zwarte, maar waar-
devolle inhoud naar boven te spuwen.
Wie interesse heeft in dit pijnlijk maar o zo 
boeiend hoofdstuk uit onze vaderlandsche 
geschiedenis kan de komende weken elke 
vrijdag zijn hart ophalen aan een bloemlezing 
van mijn vondsten. De rode draad doorheen 
deze reeks is het oorlogsdagboek van H.L. 
een tot nader order anonieme medewerker 
van dit blad die veroordeeld voor spionage 
en zo de laatste dagen van de oorlog sleet 
in Duitse gevangenissen. Deze dagboek-
fragmenten zijn de kapstok waaraan we 
andere artikels zal hangen, grote en kleine, 
oproepen naar de bevolking, lezersbrieven 
en editorialen.
Niet iedereen heeft natuurlijk belangstelling 
in oude, niet altijd even vlot te lezen histo-
rische teksten. Genoeg mensen die het al 
moeilijk genoeg vinden om het heden pro-
beren te begrijpen en zich liever niet te druk 
maken over achterhaalde feiten uit vervlo-
gen tijden. Ik kan hen perfect begrijpen, hoe 
breed mijn interesseveld ook moge zijn, 
Itegems kantklossen in de vijftiende eeuw, 
Noord-Franse pispotten in Louis XIV-stijl of 
prehistorische peniskokers uit Nederlands 
Indië kunnen mij ook maar matig boeien.
Toch raad ik ook hun aan het toch eens een 
kans te geven. Laten we eerlijk zijn, de kans 
dat u nu betere dingen te doen heeft, is voor 
de meesten onder ons relatief vrij klein. U 
zal er van verbaasd staan wat u er van kan 
opsteken.
Als duivenmelker zal het u verbazen welk 
een belang deze sport en hobby toen nog 
had, niet alleen maatschappelijk, maar in 
deze vooral natuurlijk militair. De idee dat uw 
hobby toen een zaak was van staatsbelang 

en meer dan eens zelfs van leven of dood 
kan u als colombofiel niet koud laten. Als 
mens kan het u hopelijk helpen deze noch-
tans niet gemakkelijke tijden toch een beetje 
te kunnen relativeren.

Het is bevreemdend en zelfs beangstigend 
verlaten straten te zien, politiecheckpoints 
en ambulanciers met mondmaskers. Kan u 
zich voorstellen hoe hartverscheurend en 
beklemmend de aanblik moet zijn geweest 
van verlaten slagvelden bezaaid met de lij-
ken van jonge mannen, kinderen, militaire 
checkpoints van vijandelijke soldaten en zie-
kenbroeders met gasmaskers die een halve 
soldaat afvoeren, ik mag hopen van niet.
Wees blij dat u zich druk kan maken over 
een sperwer die boven uw hok patrouilleert 
en enkele van uw beste doodt en niet over 
een patrouille Duitse adelaars die al uw lie-
velingen komen doden. Hoe erg ook, een 
rampvlucht is niets vergeleken met vluchten 
voor een ramp. Je kan klagen dat de wind 
op een belangrijke vlucht voor jou verkeerd 
zit, wanneer het mosterdgas je loopgracht 
vult, dan zit de wind pas echt verkeerd. Wie 
denkt dat sommige bobo’s machtsgeile dic-
tators zijn, weet dat het brave lammeren zijn 
vergeleken met de Kaisers en maarschalken 
uit het verleden.
Sterven van de zenuwen terwijl u wacht op 
het vallen van Bourges is net iets anders dan 
voor een vuurpeloton terechtkomen omdat 
je enkele duiven op de zolder had verstopt. 
Hoe vaak maken we ons niet druk omdat 
we vinden onterecht gestraft en beboet te 
worden, wie onterecht met een nekschot af-
gemaakt in de gracht ligt kan zich niet druk 
meer maken. Al wie denkt dat de duivensport 
vandaag moeilijke tijden doormaakt doet er 
misschien toch best aan enkele zinnen uit 
het verleden tot zich te nemen.

De uitbraak van “het geel” op uw hok, of 
corona in uw gezin zijn absoluut rampen. 
Toch vallen ze in het niets vergeleken met 
de uitbraak van een nietsontziende wereld-
brand in uw achtertuin. We mogen echter de 
huidige situatie zeker niet minimaliseren en 
we moeten met vereende krachten alles in 
het werk zetten om dit verschrikkelijk virus te 
bestrijden. Ieder van ons moet nu zijn plicht 
doen, niet voor het vaderland, maar voor uw 
gezondheid, die van uw geliefden en voor de 
gehele mensheid.

Daarom, en vanuit de grond van mijn hart: 
blijf gezond, blijf veilig en blijf in uw kot! Van-
uit mijn kant zal ik mijn zeer kleine steentje 
bijdragen en u proberen te onderhouden met 
die gruwelijke maar zo mooie verhalen over 
duiven, duivels en Duitschers!

Mike
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Belga Recharge
Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorkoming van eiwittekorten 
tijdens het sportseizoen, de rui en de kweek. Belga Recharge is niet alleen rijk aan eiwitten, maar ook aan 
vetten, mineralen, vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge eiwitgehalte in combinatie met de 
aanwezigheid van een breed spectrum vitamines, aminozuren en mineralen, in het bijzonder magnesium 
(2%) en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven na inspanningen ondersteund. Bovendien bevat 
Belga Recharge Excential Energy Plus om de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het 
herstel en de opbouw naar de volgende vlucht te optimaliseren.

In het sportseizoen 1 à 2  keer per week verstrekken, in het begin van de week.
In de rui- en kweekperiode 1 à 2 x per week ter ondersteuning van  de opbouw van een glanzend zijdezacht 
verenpak en de perfecte opgroei van uw jonge duiven. 

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

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

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

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

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

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

potten van 
300 gram

€ 20,00

BELGICA DE WEERD B.V.
Postbus 4607   I   4803 EP Breda   I   Nederland
T +31 76 560 02 22   I   F +31 76 565 35 70   I   info@belgicadeweerd.com   I   www.belgicadeweerd.com
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potten van 
300 gram

€ 20,00

potjes 
100 capsules

€ 15,00

potten van 
300 gram

€ 20,00

handige 
sachets 5 gram

€ 1,50


