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AAfgelopen weekend ging, na 1,5 jaar corona-uitstel, eindelijk de 37e Olympiade door in het 
Roemeense Oradea. Geen wereldstad, maar op het eerste zicht best charmant. De aftrap 
werd vrijdagochtend 12 augustus gegeven met de openingsceremonie op de imposante 
trappen van de prachtige “Polyvalent Hall”. Een mooie, moderne en duidelijk nog heel 
nieuwe basketbalzaal die kan omgetoverd worden tot één grote hal.

De openingsceremonie begon met enige 
vertraging en verliep nogal chaotisch, ach-
teraf gezien heel symptomatisch voor heel 
het gebeuren. Ze deden hun verdomde best, 
maar vaak was het toch net niet wat het had 
moeten zijn.
FCI-voorzitter Istvan Bardos, organisator (en 
vicevoorzitter FCI) Marius Tunduc, een Roe-
meense prins, de burgemeester van Oradea 
en nog enkele politici gaven een openings-
speech die door de presentator van het eve-
nement zo goed en kwaad als de man kon, 
werden vertaald. Op de tonen van Queens 
“We are the champions” werd een flinke hoop 
duiven gelost en de deuren van de duiven-
beurs, die binnen in de grote hal plaatsvond, 
werden geopend.
Heel groot was die beurs niet, wat eigenlijk 
ook maar goed was. De opkomst was be-
neden de verwachtingen, maar door de be-
perkte oppervlakte was er gelukkig af en toe 
nog wel een gezellige drukte. In de inkom-
hal werden de aanwezige Olympiadeduiven 
tentoongesteld. Buiten aan de hal stond een 
tentje waar bezoekers tickets konden kopen, 
tickets die, beetje bizar, door de massaal 
aanwezige beveiligingsmensen wel niet ge-
controleerd werden.
Catering was er binnen in het gebouw niet, 
alleen voor de vips. Buiten stonden een ham-
burgerkraam, een parasol met daaronder een 

minitoogje met drie tapkramen en één tapper 
en een andere parasol met daaronder twee 
koelkasten waar je frisdrank kon kopen. Eerst 
leek 8 lei (€1,6) voor een flesje frisdrank ons 
nog heel schappelijk. Wetend echter dat onze 
taxirit 12 lei kostte en je in een mooi restau-
rant in de stad een voorgerecht had voor 8 lei 
en zelfs een hoofdgerecht voor 16 lei, zijn dit 
eigenlijk Roemeense woekerprijzen. En dan 
hadden ze ook nog eens geen wisselgeld op 
een briefje van tien! 
Frappant was dan ook dat bezoekers, ondanks 
de hitte en het feit dat binnen geen drank kon 
gekocht worden, dit drinken niet mee binnen 
mochten nemen. Gelukkig voorzagen ver-
schillende standhouders daar de bezoekers 
wel van een natje en soms zelfs een droogje.
Om 13u vond in de binnenstad, in het prachti-
ge gotische stadhuis, het FCI-congres plaats, 
maar daarover leest u meer elders in deze 
krant. De eerste olympiadedag werd afgeslo-
ten met een mooie viering waar de olympiade-
winnaars en de World Best Pigeon-winnaars 
werden gelauwerd. De vertalingen liepen we-
derom niet zo vlot en halverwege de ceremo-
nie merkte de voorzitter op dat de winnaars 
allemaal verkeerde medailles hadden gekre-
gen. Een medewerker wist blijkbaar niet dat op 
de achterzijde van de medailles de naam en 
categorie van de winnaar stond gegraveerd.
Ook jammer was het feit dat - ongetwijfeld 

Rijkevorsel – Rijkevorsel is een landelijke ge-
meente in de Noorderkempen in de provincie 
Antwerpen. Ze hebben er een bruisend uit-
gaansleven, de veldrijders Toon en Thijs Aerts 
en Zwarte Leeuw als bekende voetbalploeg. 
Vroeger hadden ze veel steenbakkerijen 
langs het Kempisch Kanaal en ze hebben er 
ook nog een 30-tal duivenmelkers. Reden 
van ons bezoek was de prestatie van Jos 
Peeters (83) die van de kampioenschappen 
oude en jaarse van Union Antwerpen West 
een waar Peeters-festival maakte.

Niemand in de familie
Jos Peeters had in de familie niemand die 
zich geroepen voelde tot de duivensport, 
maar zijn overbuur Jos Vermeiren had wel 

duiven. Daar ging Jos op zondag met hem 
de duiven letten. Tot die ene zondag dat 
Jos Vermeiren zoveel duiven mee had op 
een wedstrijd dat Jos Peeters moest hel-
pen bij het constateren van de duiven. Dat 
veranderde zijn leven en hij had voor goed 
de duivenmicrobe te pakken. Al gauw had 
hij enkele duiven in het hondenhok onder-
gebracht. Jos was timmerman van stiel en 
in 1975 had hij al zijn eigen hok gebouwd 
en begon zelfstandig met duiven.
In Rijkevorsel had hij snel de eerste prijs op 
de vitesse. In 1976 was hij al kampioen met 
de jaarlingen. In 1977 ging hij samen met 
Jos Vermeiren op de halve fond spelen in 
Union Antwerpen.

Lees verder blz. 14 en 15.

De setting in het prachtige stadhuis van Ora-
dea voorspelde veel goeds, maar helaas! Het 
werd een congres gedomineerd door chaos, 
ruzies en weinig ophelderingen. Over veel 
zaken kunnen wij niet berichten om de sim-
pele reden dat wij niet precies weten waar-
over gestemd werd. Er werd gestemd over 
amendementen aan de statuten, het bedrag 
van het lidgeld FCI en andere zaken waar-
over de congresdeelnemers eerder reeds de 
nodige informatie hadden gekregen, maar 
wij leden van de pers niet. Ongetwijfeld 
zullen we u hier later over kunnen berich-
ten wanneer we van de FCI het uitgetypte 
verslag van het congres krijgen. 
De FCI werd op het congres vertegen-
woordigd door Istvan Bardos (Hongarije), 
voorzitter FCI, dr. David Madeira (Portugal), 
vicevoorzitter FCI, Marius Tunduc (Roe-
menië), vicevoorzitter FCI, Geert Philips 
(België), secretaris, Matteo Grappa (Italië),  

voorzitter sportcomité, Charles Scerri 
(Malta), voorzitter financieel comité en dr. 
Elisabeth Peus (Duitsland), voorzitster ve-
terinair comité. 
België werd vertegenwoordigd door Danny 
Van Den Berghe (voorzitter PE West-Vlaan-
deren) en Nederland door NPO-voorzitter 
Ben Geerink.
Het congres begon met de nodige chaos 
omwille van technische problemen. Ste-
mapparatuur werkte niet naar behoren, 
vertalingen kwamen niet door en meer 
van diens. Polen begon al onmiddellijk te 
protesteren en vroeg zich af of het hele 
congres wel rechtsgeldig was. Statutair 
bepaald moeten de helft + 1 van de lan-
den vertegenwoordigd zijn om geldige 
stemmen te hebben. Er zijn 68 leden dus 
dit betekent 35 landen die moeten kunnen 
stemmen.

Lees verder blz. 18

FCI-CONGRES ORADEA 2022
JOS PEETERS

De vedette van Union West

Vader Jos Peeters en zoon Denis. Vader is de vedette in de kampioenschappen van oude en 
jaarse duiven in Union Antwerpen West.

OLYMPIADE ORADEA 2022

door het tijdstip van de Olympiade - heel 
weinig winnaars persoonlijk aanwezig waren 
en veel trofeeën door steeds weer dezelfde 
plaatsvervangers afgehaald werden. Veel 
melkers konden of wilden zich natuurlijk niet 
vrijmaken zo midden in het seizoen. De or-
ganisatie had echter gekozen voor dit tijdstip 
omdat ze vreesde voor eventuele nieuwe  
coronamaatregelen in de winter die nog 
komen moet.
Ondanks de minpuntjes was deze avond met 

voorsprong het hoogtepunt van de Olympia-
de. De locatie, Union Square, was betoverend 
mooi. Het imposante plein was omringd door 
prachtige gebouwen die feeëriek verlicht wer-
den. De hele opzet was groots en eigenlijk 
een beetje te groots. De reden hiervoor was 
eenvoudig, de hele set-up moest ook dienen 
voor een klassiek concert op zaterdag en 
een groot popconcert op zondag, waar een 
massa Roemenen op afkwam. 

Lees verder blz. 17.

Het FCI-bestuur en enkele comissievoorzitters tijdens het FCI congres. V.l.n.r.: Matteo 
Grappa (Italië, voorzitter sportcomité), Charles Scerri (Malta, voorzitter financieel comité), 
Geert Philips (België, secretaris), Istvan Bardos (Hongarije, voorzitter), dr. David Madeira 
(Portugal, vicevoorzitter), Marius Tunduc (Roemenië, vicevoorzitter), dr. Elisabeth Peus, 
Duitsland (voorzitster veterinair comité).
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Eindstanden Standaard- & Sportklasse Olympiade Oradea
SPORTKLASSE TEAM A (2019-2020)`

Snelheid (cat. A)
1. SK 2016-0107-1294 Kval Tibor Slowakije 15,631
2. IT 414933/18 Montalti Gabriele Italië 16,941
3. NL17-1743820 K. & K. Meijers Nederland 22,400

8. NL18-1734043 Anneke & Pierre Faes Nederland 30,887
9. NL18-5002454 Team Hooymans NL Nederland 31,485
17. B18-5082123 Vrancken Willy & Sandra België 34,652
29. B17-5071284 Janssens Johny België 49,008

Halve fond (cat. B)
1. PL-0436-17-6895 Loj Krzysztof Polen 11,980
2. CZ 16-0266-6373 Michael & Martin Polasek Tsjechië 12,805
3. DV01100-17-510 Hans Lekscha Duitsland 15,389

8. B18-2135111 Herbots Jo & Raf (Gebr.) België 21,893
14. B18-4076038 Dobbelaere Philippe België 26,725
19. NL18-1053319 P.C. van Gelder Nederland 33,336
21. B19-6091085 Van Oeckel Bart & Nance België 35,368
24. NL17-1832786 Willi Linsen Nederland 44,253
25. NL18-1509619 Derksen-Van de Keuken Nederland 45,422

Fond (cat. C)
1. RO-17-5535 Scripcaru Vicentiu Roemenië 14,422
2. PL-0458-1502800 Czech Michael Polen 15,290
3. PL-0344-16-5416 Skucha Stanislaw Polen 21,141

4. NL17-1598351 Comb. Sijbesma-Klaver Nederland 23,174
10. NL18-1752082 H.C. Pothuizen Nederland 33,645
13. B18-4070849 Van Gaver Tom & Marnik België 40,808
14. NL18-1771257 M. & M. Kramer Nederland 42,894
15. B16-2188933 Bosmans-Leekens België 48,681

Allround (cat. D)
1. CZ 15-0266-1060 Michael & Martin Polasek Tsjechië 8,631
2. CZ 17-0178-7677 Zdenek Jochman Tsjechië 27,196
3. RO-17-245058 Circiumaru Adrian Roemenië 29,691

4. B18-2093024 Derwa-Luxem België 31,817
7. B18-2088799 Derwa-Luxem België 37,634
11. NL17-1389465 D. de Vrede Nederland 47,766
17. NL17-1827431 Rink Wijnstra Nederland 58,949
22. B18-6168744 Herbots Jo & Raf (Gebr.) België 67,192
24. NL17-1087064 J. Poelstra en Zonen Nederland 76,237

Marathon (cat. E)
1. RO-16-500907 Fratii Ivanciu Roemenië 9,994
2. RO-17-9408 Malinche Iulian Roemenië 12,002
3. PL-0408-16-1614 Glandys Mieczyslaw Polen 12,580

8. NL15-1038762 W. Dircks Nederland 27,324
9. NL16-4027498 Jo Manders Nederland 36,685
10. B17-4095274 Van Oeckel Bart & Nance België 42,860
11. NL17-1753579 Comb. Niks Nederland 44,085

Jonge duiven (cat. F)
1. PL-0353-20-5431 Jasinski Zbigniew Polen 0,749
2. RO-20-354051 Calin + Buzura Roemenië 1,167
3. B20-5031856 Vrancken-Berden België 1,612

5. NL20-1244458 Freek Wagenaar Nederland 1,793
10. NL12-1264831 Willi Linsen Nederland 2,401
11. NL20-1323771 Comb. Van Rooij Nederland 2,615

Jaarlingen (cat. G)
1. DV01197-19-304 Dybizbanski Mariusz Polen 5,305
2. DV 02098-19-1037 Günter Prange Duitsland 5,928
3. CZ 19-0198-4207 Marek Skrbek Tsjechië 9,174

5. NL19-1034826 Comb. Hermens-Vogels Nederland 9,450
6. NL19-7007134 Lotte Eijerkamp Nederland 9,961
9. NL19-1696001 Combinatie Lin Nederland 10,572
10. B19-6091088 Van Oeckel Bart & Nance België 11,892
11. B19-6210159 Baertsoen L. & M. België 12,654

Oude duiven (cat. H)
1. CZ 17-0202-171 Stanislav Skovran Tjechië 9,265
2. SK-2018-02903-336 Polacek V. + M. Slowakije 18,723
3. RO-18-2085284 Flostoiu Marius Roemenië 19,306

13. B18-2076078 Schroeven-Hermans België 52,889
15. NL17-1280486 Comb. Burg & Waard Nederland 58,822
16. B18-4149922 Steveninck Benny België 60,109
17. B18-2093030 Derwa-Luxem België 65,384
20. NL18-1503242 F. Wilpstra Nederland 75,413
25. NL18-5125448 Comb. Romein-Klein Nederland 93,579

Fond 1 jaar (cat. I)
1. PL-0178-18-300 Zapart Jerzy Polen 2,094
2. PL-034-18-680 Handerek A. Marek Polen 2,109
3. PL-0190-18-865 Kapielski Marek Polen 2,122

9. NL19-3940039 Comb. Van Wanrooij Nederland 10,126
10. B17-4077398 Van Gaver Tom & Marnik België 10,262
13. NL18-1455908 C. & G. Koopman Nederland 16,921
17. NL19-1318265 F. Kwekkeboom Nederland 19,042
20. B18-5014726 Bosmans-Leekens België 23,187

SPORTKLASSE TEAM B (2020-2021)`
Snelheid (cat. A)
1. CZ 18-0282-216 Fajmon Team Tsjechië 15,225
2. PT 18-8260412 Os Marques Portugal 15,945
3. PT 18-8319742 Americo J Costa Almeida Portugal 19,353

7. NL19-1626922 J. & M. Hameeteman Nederland 23,953
9. NL19-1270312 Comb. Huisman Nederland 25,222
11. NL18-1733990 Anneke & Pierre Faes Nederland 28,619
14. B19-1087435 Van Renterghem Bernard België 34,462

Halve fond (cat. B)
1. PL-0388-18-1093 Medrysa Pawel Polen 9,117
2. DV 03806-19-415 Konrad U. Sascha Liermann Duitsland 10,737
3. PL-0226-18-9897 Czechowicz Sylwester Polen 24,522

6. B19-5077443 Hermans Ruben België 25,721
7. B19-2131005 Herbots Jo & Raf (Gebr.) België 26,272
19. NL19-1636427 Richard van den Bos Nederland 46,546
27. NL20-1141214 J. Doldersum & Zoon Nederland 60,262
29. NL18-1466675 F. Wilpstra Nederland 69,190

Fond (cat. C)
1. PL-0284-18-9665 Wisniak Wladyslaw Polen 14,367
2. PL-0344-16-5484 Skucha Stanislaw Polen 14,824
3. PL-0384-18-3090 Mocarscy Tadeusz, Witold Polen 15,566

5. NL18-1752605 C. van Rijn Nederland 21,346
7. B19-4184154 Casaert-Sénechal België 27,785
9. NL19-1693970 J.J. Eskes Nederland 36,592
11. NL18-1395160 H.T. Deurning Nederland 38,767
12. B18-6056571 Broeckx Niels België 55,132
14. B18-6055458 Voeten Paul & Hendrik België 59,674

Allround (cat. D)
1. DV 02948-19-194 Robert Kittel Duitsland 22,465
2. CZ 17-0179-7343 Jaroslav Bures Jun. Tsjechië 28,622
3. CZ 19-0234-3315 Lubomir Kubacek Tsjechië 37,294

15. NL19-1401651 Comb. Van Zoeren Nederland 57,790
16. B18-4194210 Ariën-De Keyser België 58,441
18. NL18-1222348 Geert-Jan Meuwese  Nederland 63,591
19. NL16-1663249 Team Hooymans NL Nederland 66,391
20. B19-2039070 Derwa-Luxem België 75,353
22. B19-1064659 Palm-Krücker Jean-Pierre België 77,384

Marathon (cat. E)
1. PL-0452-15-9275 Zabrodzki Dariusz Polen 9,363
2. RO-18-9004970 Nedea Emil Roemenië 12,414
3. PL-0479-17-4165 Zymlinski Krzysztof Polen 13,920

6. NL17-3744488 Verhagen-V.d. Steen Nederland 16,823
8. NL17-1735080 H. Sabel Nederland 24,641
11. B16-1141782 Bragard Daniel & Xavier België 31,034
12. NL16-1239903 Comb. Ten Cate Nederland 32,470
15. B19-2028667 Rans Alex & Annie België 46,832
17. B19-2027269 Rans Stijn & Jeroen België 73,588

Jonge duiven (cat. F)
1. SK-0999-21-8894 Baranowski Team Polen 0,948
2. RO-21-866712 Staicu Nicolae Valentin Roemenië 1,000
3. RO-21-51201 Dragoiu Damian Roemenië 1,110

4. NL21-1449345 J. & S.K. Broos Nederland 1,400
18. B21-6154237 Van Vugt-Donckers België 2,815
19. NL21-1049926 Anneke & Pierre Faes Nederland 3,732
20. NL21-4773636 A. Majid Nederland 3,961
26. B21-6154240 Van Vugt-Donckers België 5,100

Jaarlingen (cat. G)
1. DV 0127-20-628 SG. Puest U. Berling Duitsland 5,382
2. RO-20-20655 Olteanu Cosmin Roemenië 6,255
3. HU-2020-26-98313 Szekrényesi József Hongarije 6,372

5. NL20-1233614 Comb. Vierhout Nederland 7,946
6. NL20-1279487 Peter Janssen Nederland 8,191
8. NL20-7025905 Comb. Grinwis & Van Alphen Nederland 8,572

Oude duiven (cat. H)
1. DER-002090-19 Bodnar V. Oekraïne 11,152
2. HU-2020-D-545730 Rongits Tivadar Hongarijë 11,703
3. RO-18-105003 Vieru Liviu Roemenië 12,823

11. B19-2095525 Schroeven-Hermans België 24,669
18. B19-5011137 Herbots Jo & Raf (Gebr.) België 29,945
19. NL19-1298802 Derksen-V.D. Keuken Nederland 29,972
20. B19-2095614 Schroeven-Hermans België 29,984
24. NL19-1270308 Comb. Huisman Nederland 38,976
30. NL19-1333822 F. Strikker Nederland 48,266

Fond 1 jaar (cat. I)
1. DV0925-19-189 Zambrzycki Artur Polen 1,220
2. HU-2016-26-63769 Vatai Gyula Hongarije 1,683
3. PL-0238-20-40 Gruszka Joanna Polen 2,408

9. NL20-1188077 Jan Nijboer Nederland 4,525
12. NL19-4740540 Gebr. Schrik Nederland 6,171
14. NL20-4215319 Comb. Fokkinga Nederland 7,004
16. B19-4184595 Ariën-De Keyser België 8,769

STANDAARDKLASSE
Doffers 2020-2021
1. SK-2017-0105-82 Jozef Cingel Slowakije 93,500
2. DV0309-19-621 Jaroslaw Dawidowicz Polen 93,500
3. SK-2018-02908-65 Peter + Stefan Buc Slowakije 93,417

14. NL20-1293320 R. Beestman Nederland 93,083
26. NL17-1047644 R. Beestman Nederland 92,917
38. NL18-1205054 H. Schepens Nederland 92,750
43. NL18-1560502 Th. Kreemers & Zn. Nederland 92,750
57. NL19-1346064 Th. Kreemers & Zn. Nederland 92,583

Duivinnen 2020-2021
1. HU-2018-11-25225 Viglidán Ágoston Hongarije 93,500
2. DV 08570-17-90 Gottfried Dietl. U. Monika Grät Duitsland 93,500
2. DV 01591-16-358 Erwin Ismaier Duitsland 93,500 

43. NL18-1205031 H. Schepens Nederland 92,500
48. NL20-1467465 J. Kroeze Nederland 92,500
51. NL17-1083379 C.J.J. Van Wijk & Zn. Nederland 92,417
52. NL17-1393612 H. Schepens Nederland 92,417
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55. NL18-1205077 H. Schepens Nederland 92,417

Jonge doffers 2020-2021
1. PL-0152-21-279 Aleksander Topola Polen 93,333
2. CZ 21-0132-604 Janku Petr Tsjechië 93,167
3. CZ 21-0132-624 Janku Petr Tsjechië 93,083

22. NL21-1578152 F. Kwekkeboom Nederland 92,417
28. NL21-1037101 Comb. Hendriks Nederland 92,250
35. NL21-1606011 Th. Kreemers & Zn. Nederland 92,000

Jonge duivinnen 2020-2021
1. DV05941-21-211 Kurt Gensheimer Duitsland 93,167
2. CZ 21-0132-676 Janku Petr Tsjechië 93,167
3. PL-0152-21-251 Aleksander Topola Polen 93,083

7. NL21-1646926 B. Van Dijk Nederland 92,917
29. NL21-1166241 J. Kroeze Nederland 92,167
33. NL21-1606002 Th. Kreemers & Zn. Nederland 92,083

Landenklassement oude duiven
1. Polen 931,500
2. Duitsland 931,417
3. Slowakije 931,000
10. Nederland 926,333

Landenklassement jonge duiven
1. Duitsland 557,583
2. Polen 557,333
3. Tsjechië 557,333
8. Nederland 553,833 

Vervolg van blz. 1

De FCI-ceremonie werd afgesloten met een 
optreden van de Roemeense K3 en daarna 
werd een feestnacht ingezet. Aan de gezich-
ten ’s anderendaags te zien was dit een nacht 
die voor velen tot in de vroege uurtjes had 
geduurd.

De tweede dag was weer een beursdag en 
nog steeds konden de olympiadeduiven be-
zichtigd worden. ’s Namiddags vonden in 
een hoekje van de hal de uitreikingen plaats 
van de World Championships 2019, 2020, 
2021 en de Grand Prixs 2019, 2020, 2021. 
Ditmaal gaven nog minder winnaars present. 
Deze uitreiking stond in schril contrast met de 
ceremonie van daags voordien. Het prestige 
van deze prijzen is duidelijk van een andere 
orde. Het kleine podium was amper een halve 
meter hoog en de uitreiking werd bijgewoond 
door twee man en de spreekwoordelijke paar-
denkop. Deze ceremonie werd afgesloten 
met het huldigen van Stefaan Van Bockstaele 
als ere-ondervoorzitter van de FCI.
Ook zaterdag was de opkomst voor de beurs 
niet overweldigend. Niet alleen de buitenlan-
ders gaven massaal forfait, maar ook Roeme-
nen hadden niet echt in groten getale de weg 
naar de beurs gevonden. Volgens Roemenen 
die wij te spreken kregen kwam dit hoofdza-
kelijk door de keuze voor Oradea. De stad ligt 
vlak bij de Hongaarse grens, voor veel Roe-
menen een slecht bereikbare uithoek van het 
land. De wegen in centraal Roemenië zijn blijk-
baar behoorlijk slecht en je moet ook nog eens 
het Karpatengebergte over. We spraken een 
Roemeen die 9u had moeten rijden om daar 
te geraken, en, zo zei hij, het kan nog erger.

De dag werd afgesloten met het traditionele 
“Friendship Banquet” in de poepchique Am-
basador Events Hall. Hier werden kosten noch 
moeite gespaard, maar ons verbaasde vooral 
te zien wie er niét waren. Dit was blijkbaar 
echt wel voor een zeer select gezelschap.

Zondag was er nog de teruggave van de 
olympiadeduiven en het duivenspektakel 
zat erop. Een spektakel dat wat ons betreft 
een 5/10 verdient, net niet gebuisd, maar 
ook niet meer dan dat. De VIP’s werden als 
koningen in de watten gelegd, maar de ge-
wone duivenliefhebber bleef toch al te vaak 
in de kou staan. Het contrast met de voor-
gaande editie, georganiseerd door Polen, 
was vrij groot.

Natuurlijk hadden de Roemenen brute pech 
dat ze met de coronapandemie te maken 
kregen, een gegeven dat veel evenementen 
kopzorgen heeft bezorgd. Bovendien mogen 
we niet vergeten dat Roemenië als land nog 
volop in ontwikkeling is, iets waarvan wij 
meermaals getuige zijn geweest. Ze missen 
nog de ervaring, de knowhow en ongetwijfeld 
de financiële middelen om dit soort mondiale 
evenementen te organiseren. Zoals we eerder 
al aangaven deden ze meestal hun best maar, 
het kwam er niet altijd uit. Laten we ook niet 
vergeten dat de eerste editie die Polen orga-
niseerde ook van veel mindere kwaliteit was 
dan hun tweede editie. 
Hopelijk voor Roemenië krijgen ze dus in de 
toekomst nog eens een kans om te laten zien 
dat ze geëvolueerd zijn en bijgeleerd hebben 
uit hun fouten, want die waren er zeker. Leren 
doe je nu eenmaal met vallen en opstaan.

Mike

Maarten Herbots, één van de weinige aanwezige Belgen, poseert hier bij één van zijn winnende 
duiven.

Stefaan Van Bockstaele ontvangt uit handen van voorzitter Bardos de erespeld die hoort bij zijn 
ere-ondervoorzitterschap van de FCI.

Dr. Henk de Weerd, de kersverse voorzitter van de dopingcommissie, op het “Friendship 
Banquet” in de poepchique Ambasador Events Hall.

De beurs was klein, maar gezellig. De stands met Belgische voeding, duiven en bijproducten 
genoten veruit de meeste aandacht.

Vlaggendrager voor België, Danny Van Den Berghe, tevens stemgerechtigde voor België op het 
FCI-congres en voorzitter PE West-Vlaanderen. Toch opmerkelijk dat niemand van het dagelijks 
bestuur van de KBDB aanwezig was...

Het imposante openluchtpodium op "Union Square" waar vrijdagavond de olympiadewinnaars 
en de World Best Pigeon Awards werden gevierd.
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21 Stemgerechtigde landen waren aanwezig 
en 9 landen namen online via Zoom deel aan 
de vergadering. Dit is samen 30 en dus te 
weinig. Secretaris Philips stelde waarom dit 
geen probleem zou zijn. 18 Landen (de vol-
ledige lijst hebben we niet kunnen noteren, 
maar o.a. Australië, Canada, Colombia, Costa 
Rica, Egypte, Marokko, Ierland, Nicaragua, 
de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Trinidad, Hong-
kong, Turkije en de USA) hebben al twee jaar 
hun lidgeld niet betaald. Hierdoor verliezen zij 
hun stemrecht en blijven er 50 stemgerechtig-
de landen over en zijn er dus genoeg landen 
aanwezig om geldig te stemmen.
Een voorstel van voorzitter Bardos was om 
deze landen nog één vraag tot betaling over 
te maken en anders ze uit de FCI te zetten. 
Polen nam hier echter geen vrede mee en 
vond dat ze kans genoeg hadden gehad en 
dat de FCI alleen gebaat is met leden die de 
zaak ernstig nemen. Het eindcompromis was 
dan dat deze 18 landen voor aanvang van het 
congres uit de FCI werden gezet, en zo kon er 
dan eindelijk toch begonnen worden. 
Voor de commissievoorzitters aan het woord 
kwamen werd er nog snel gestemd over het 
voorstel om het officiële adres van de FCI te 
verhuizen van Halle naar de Hasseltsesteen-
weg 61E in 3720 Kortessem. Dit voorstel 
werd met unanimiteit aangenomen. Hier-
na gaven enkele commissievoorzitters een 
woordje uitleg over hun verantwoordelijkheid.

Sportcomité
Matteo Grappa legde uit dat zijn commissie 
zich had beziggehouden met het opstellen 
van de Olympische criteria, de World Best 
Pigeon - waar steeds meer landen aan deel-
nemen - de Grand Prix, waar 42 one loft races 
aan deelnemen en ook komt er een nieuwe 
olympische categorie voor OLR-duiven. Bar-
dos nam hierna even het woord om erop te 
wijzen dat, volgens de FCI, one loft races de 
toekomst zijn van de duivensport (de orga-
nisatie van de Grand Prix-races is de “melk-
koe” van de FCI, met over 2017/2018 samen 
63.000 euro aan inkomsten of bijna 40% van 
het totale budget).

Financieel comité
Charles Scerri gaf een opsomming van de uit-
gaven en inkomsten van de afgelopen jaren. 
Dit ging echter veel te snel om allemaal te no-
teren, meer hierover wanneer het verslag ge-
publiceerd wordt. Verder benadrukte hij dat de 
FCI in de toekomst meer onnodige kosten wil 
vermijden, nieuwe inkomsten wil zoeken en de 
winst gebruiken om de toestand van de sport 
te verbeteren. Hij stelde dat de FCI tenslotte 
geen bank is die geld moet gaan oppotten. 

Veterinair Comité
Dr. Elisabeth Peus gaf aan dat haar commis-
sie nauw samenwerkt met de WHO en andere 
internationale organisaties en overheden in 
de strijd tegen vogelgriep en Newcastle di-
sease. Eén van de wapens in deze strijd zou 
eventueel een duivenpaspoort kunnen zijn.

De voorzitter
Istvan Bardos begon zijn betoog met een 
uiteenzetting over duiven als symbool van 
vrede en de oprichting van een “Immortals 
Association”. Helaas was het toen de beurt 
aan ons vertaalsysteem om er de brui aan te 

geven, dus meer uitleg hierover moeten we u 
nog even schuldig blijven.
Hij kondigde aan dat er in 2024 een nieuwe 
voorzitter en een nieuw bestuur zal worden 
verkozen. Er zal een nieuw ringsysteem 
komen, de duivensport zal zich moeten aan-
passen aan de klimaatverandering en er komt 
een nieuw opleidingscentrum in België, van 
wat is niet duidelijk, want het vertaalsysteem 
faalde weer.

De secretaris
Volgens Geert Philips heeft de FCI nood aan 
een nieuwe, duidelijkere structuur en betere 
IT. Deze structuur zou gestoeld worden op 
voorbeeld van de voetbalsport waar je over-
koepelend de FIFA hebt, daaronder, voor 
Europa, de EUFA en ten slotte voor België 
de KBVB. Hopelijk betekent dit niet in de toe-
komst een Olympiade in Qatar, het was hier 
al heet genoeg!
Ere wie ere toekomt. Wij Belgen zijn meertalig 
en gewoon om compromissen te sluiten. Tus-
sen de discussies en chaos die later nog zou-
den volgen was dhr. Philips vaak een baken 
van rust die probeerde de vergadering niet te 
laten ontsporen.

 De vicevoorzitters
Marius Tunduc had graag nog twee amen-
dementen willen laten toevoegen aan de 
statuten.
1. Verkiezingen kunnen alleen plaatsvinden 
op een fysiek congres en de kandidaten moe-
ten daar dan ook aanwezig zijn. 
Argumenten pro zijn dat je op die manier de 
kandidaten echt kan ontmoeten en compu-
ters zijn ook niet onfeilbaar. (Tunduc gaf aan 
dat hij ooit verkozen werd tijdens een online 
stemming met 101% van de stemmen.) Als 
contra kan je stellen dat corona heeft uitge-
wezen dat zoiets soms niet kan en ook is het 
voor kleine federaties uit verre landen een 
(te) dure grap steeds naar Europa te moeten 
afreizen.
Dit leidde tot hevige discussies, zoals dit 
hoort in een democratisch orgaan. Het liep 
echter wat uit de hand bij de stemming. Er 
verscheen een uitslag op het scherm, deze 
verdween en plots verscheen er een ande-
re uitslag. Dit deed de Poolse voorzitter een 
Pools spreekwoord uit de tijd van de com-
munistische dictatuur citeren: “Het is niet be-
langrijk wie stemt, wel wie de stemmen telt”. 
Het voorstel werd uiteindelijk met een be-
hoorlijke meerderheid weggestemd al is nog 
altijd niet duidelijk wat de juiste uitslag was.
2. Mensen die eender welke functie bekle-
den binnen de FCI moeten te allen tijde de 
steun genieten van hun lokale federaties. Zij 
vertegenwoordigen immers hun land. Tunduc 
zei op de openingsceremonie mensen gezien 
te hebben wiens aanwezigheid bij hem de 
wenkbrauwen deed fronzen.
Dit voorstel werd met unanimiteit 
aangenomen.
De ander vicevoorzitter, David Madeira, heeft 
niet heel veel gezegd tijdens de vergadering. 
Hij bleef vooral zijn eigen, kalme zelve. Wan-
neer hij het woord nam was het zalvend of 
scherp, maar steeds naar eigen geweten en 
doordacht.

Ontslagen en benoemingen
Jean-Pierre Nell neemt om medische rede-
nen ontslag als voorzitter van het financieel 
comité en wordt erelid van het FCI. Hij wordt 

vervangen door Charles Scerri die daardoor 
ontslag als voorzitter van het auditcomité 
neemt. Scerri wordt in die hoedanigheid ver-
vangen door Gasper Tompa.
Nieuwe leden van het auditcomité zijn Macus 
Mihajlo (Servië) en Huang Jian (China). Nieu-
we leden disciplinair comité Florin Bilan (Roe-
menië), Francesco Malvicini (Italië) en dr. Fe-
renc Gerencser (Hongarije). Beroepscomité, 
Lana Stevic (Servië).
Interessant voor onze landen is echter het ont-
slag, om professionele redenen, van Maurice 
van der Kruk als voorzitter van het dopingco-
mité en de aanstelling van dr. Henk de Weerd 
in deze functie. Stefaan Van Bockstaele ten 
slotte wordt ere-ondervoorzitter van de FCI.

Toetreding nieuwe leden
Hadden de technische problemen al regelma-
tig tot verhitte discussies geleid, het ergste 
moest nog komen. Elf landen willen nieuw lid 
worden: Irak, Vietnam, Jordanië, Wit-Rus-
land, San Marino, Ecuador, Iran, Palestina, 
Paraguay, Bolivia en Algerije. Sommige lan-
den vonden dit niet zo verstandig. De Poolse 
afgevaardigde bijvoorbeeld stelde dat de FCI 
pas 18 landen hadden buitengegooid en nu 
komen er weer bij. Polen heeft zijn twijfels 
over hoe ernstig die landen het gingen nemen 
en of ze aan al hun verplichtingen zouden 
voldoen.
Vier landen krijgen er een tweede federatie bij, 
India (heel begrijpelijk, dit is eigenlijk een con-
tinent, één bond kan dat hele land niet verte-
genwoordigen), Oekraïne (nogal ingewikkeld 
maar heeft alles te maken met de politiek in-
stabiele situatie daar), maar ook Bulgarije en 
het piepkleine Albanië. Enkele landen vonden 
vooral deze laatste twee zeer gevaarlijke pre-
cedenten. Als zulke kleine landen twee bon-
den krijgen, waar eindigt het dan?
Ten slotte zijn er nog twee confederaties die 
willen toetreden. De “Mediterranean Racing 
Pigeon Confederation” (landen rond de Mid-
dellandse zee) en de “United West European 
Pigeon Association”.
Plots staken enkele landen hun hand op. Ze 
vonden het niet kunnen om Wit-Rusland toe 
te laten gezien hun steun aan de oorlog in/
tegen Oekraïne. Anderen merkten dan weer 
op dat het hypocriet zou zijn om hen niet toe 
te laten want Rusland is immers nog gewoon 
lid van de FCI. 

Tunduc stelde dat Rusland wel lid is, net zoals 
ze nog steeds lid zijn van het Int. Olympisch 
Comité, maar dat ze niet aanwezig waren en 
geboycot worden zolang de oorlog duurt, ook 
zoals bij de Olympische Spelen. Hij stelde ook 
voor Wit-Rusland zijn lidmaatschap pas te 
laten opnemen wanneer de oorlog voorbij is.
De voorzitter stelde dat art. 2 van de FCI stelt 
dat ze een apolitieke organisatie zijn, Madei-
ra was tegen toetreding van Wit-Rusland en 
voor schorsing van Rusland en zo had eigen-
lijk bijna iedereen een eigen mening. Polen 
en Slovenië verlieten toen woedend de zaal 
en de meest wijze woorden kwamen wat ons 
betreft van de vertegenwoordiger van Irak. “Ik 
ben geboren in een land waar het grootste 
deel van mijn leven één of andere oorlog heeft 
gewoed. Straf de burgers van een oorlogvoe-
rend land a.u.b. niet, want zij zijn sowieso al 
de grootste en eerste slachtoffers”.
Uiteindelijk werden 16 kandidaten met una-
nimiteit van stemmen toegelaten. Over Wit-
-Rusland werd apart gestemd, maar een vrij 
duidelijke meerderheid was duidelijk onder de 
indruk van de verklaring van de Irakese afge-
vaardigde en stemde voor toetreding.

Olympiade 2024 Maastricht
Om af te sluiten mocht de Nederlandse voor-
zitter het congres in primeur de locatie en 
data van de volgende Olympiade meedelen. 
Deze zullen plaatsvinden in Maastricht op 26, 
27 en 28 januari 2024. Over waar de daarop-
volgende zullen plaatsvinden werd nog niets 
gecommuniceerd, ook weten we nog niet of 
de Olympiades vanaf nu altijd in even jaren 
zullen plaatsvinden.

Conclusie
De technische problemen zullen we een 
schoonheidsfout noemen. Verhitte discussies 
en zelfs ruzies horen bij democratie, maar ons 
grootste probleem ligt bij het feit dat we veel 
holle woorden en slogans hebben gehoord 
en heel weinig daadwerkelijke beslissingen 
waar duivensportliefhebbers iets aan hebben.
Er is inderdaad een hervorming nodig van 
de FCI-werking en -structuren. Wij hopen 
dan wel dat deze hervormingen in de juiste 
richting zullen gebeuren. Ik heb achteraf een 
prominent aanwezige het woord circusvoor-
stelling en klucht horen gebruiken, pijnlijk!

Mike

FCI-CONGRES 
ORADEA 2022

World Best Pigeon Long distance 2019 werd een volledig Nederlands podium. De winnaars  
1. Jo Hendriks en zoon, 2. P.C. van Alpen en 3. Wout Spierings, werden op het podium 
vertegenwoordigd door respectievelijk dr. Techavichian (een Thaise vriend van de familie 
Hendriks), NPO-voorzitter Ben Geerink en penningmeester Hans van Dijk. Deze laatste 
twee waren vestimentair duidelijk niet voorbereid op een podiumceremonie. 


