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Voorwoord  
 

Net zoals vele van de lokalen in ons verbond, hebben wij geopteerd om het 

voorbieden te laten verlopen via de site van Q-pigeons. Onze bons zullen op de 

site staan vanaf vrijdag 6 januari 2023 en dit zal afgesloten worden op vrijdag 20 

januari 2023 om 22.00u 

Onze bons zullen dan terug opgeroepen worden op zaterdag 21 januari 2023 om 

19.30u en dit in ons lokaal de Handboog bij Anja Claeys. 

Surf naar www.q-pigeons.com of klik op deze link. 

Dus voorbieden kan vanaf vrijdag 6 januari vanaf 19u00 en dit tot vrijdag 20 

januari om 22.00 uur. 

Alle bons zullen initieel ingesteld worden aan € 20,00 

Opbod per € 5,00 en dit tot € 100,00 – daarna opbod met € 10,00 tot € 200,00 en 

daarna opbod met € 20,00, enzovoort,… 

Hoe het werkt staat perfect uitgelegd op de website, maar hierbij kort hoe nu alles 

zal verlopen : 

1. De liefhebber doet zelf zijn bieding via de site :  

 

Hij registreert zich via de knop in de rechter bovenhoek. 

Je vult je gegevens in en kiest uw wachtwoord dat u nadien gebruikt om in 

te loggen. 

Daarna kan je onze bon verkoop aanklikken en bieden op de bon(nen) van 

je keuze. 

 
Kies de bon van uw keuze en u kan uw bod plaatsen. Als je niet telkens deze 

stappen wilt herhalen als er een hoger bod komt kan je het vakje Auto. Bieden 

http://www.q-pigeons.com/
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tot: aanvinken en het bedrag invullen tot waar je maximaal wil bieden. Als 

iemand anders dan een nieuw bod doet, wordt deze automatisch overboden in 

jou naam en dit telkenmale tot het bedrag dat jij als maximum hebt ingesteld. 

 
2. De liefhebber geeft zijn bod manueel door :  

 

Indien je het als liefhebber niet lukt om je bod in te geven of je beschikt 

niet over een computer, dan is het mogelijk om jouw biedingen telefonisch 

door te geven en dit iedere avond tussen 20u00 en 21u00 via onze 

schatbewaarder Meyvaert Ronnie (GSM : 0471/07.88.58) of via onze 

secretaris De Sy Patrick (GSM : 0488/04.31.78). 

Die geeft het bod in en zal je op de hoogte houden indien er een hoger bod 

zou komen. De laatste dag (20 januari 2023) kunnen biedingen nog 

telefonisch doorgegeven worden van 20u00 tot 21u59 en dit op 

bovengenoemde GSM-nummers. 

 

3. Na afloop van de online veiling en het opnieuw oproepen van de bons: 

 

• Het bestuur verwittigt je dat de koop aan jou is toegewezen 

• Je schrijft het bedrag over (wanneer je niet aanwezig kan zijn bij het her 

oproepen) op de rekening van: 

Recht en Voouit 

Heulken 22 

9968 Bassevelde 

BE 14 8900 8409 4583 

 

Of je betaald met contant geld ter plaatse 
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• Wij verwittigen de schenker wie de koper is en bezorgen jou de gegevens van   

de schenker. 

• Daarna kan je contact opnemen om af te spreken om je bon af te halen. 

• Desgevallend bezorg je ons nadien het eigendomsbewijs zodat wij kunnen 

zorgen voor de mutatie op uw naam en dit uiterlijk op 31 maart 2023. 

 

Wie regelmatig in Bassevelde inkorft, weet dat we voor al onze liefhebbes onze 

uiterste best doen, maar ook wij hebben de steun van de liefhebbers nodig om 

dit alles te kunnen realiseren. 

 

Voor deze online verkoop hebben we een lijst samengesteld met lokale, 

regionale, provinciale en nationale kampioenen en winnaars. 

 

Kortom iedereen moet hier zijn gading in kunnen terugvinden en dit met het oog 

op de versterking van hun hok.  

 

Weet dat de totale opbrengst terug aangewend zal worden onder de vorm van de 

gratis Kampioenschappen en andere initiatieven gedurende het duivenseizoen. 

 

Alvast bedankt aan de schenkers en kopers van de bons, alsmede een woord van 

dank aan Q-pigeons voor hun medewerking aan deze bon verkoop. 

 

En aan de kopers veel succes gewenst met jullie aankoop! 

 

Verder is er één zak duiveneten voorzien en dit voor de het hoogste 

bod voor deze bon verkoop, geschonken door MARC VAN DE 

STEENE; een heel mooi gebaar !! 

Verder schenkt onze voorzitter 3 flessen Augustijn (1,5 liter) en dit 

voor de drie hoogste bieders aanwezig in ons lokaal; ook hier een 

mooie geste van onze voorzitter JOCHEM DHAEZE. 

Indien er meerdere liefhebbers zijn met hetzelfde hoogste bod, zal de 

maatschappij zorgen voor de bijkomende zak (ken) duiveneten. 

 
  

Sportieve groeten, namens het bestuur van Recht en Vooruit - Bassevelde  
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Bon verkoop 2023 
Volgende liefhebbers schenken een bon  

 

1 SCHOORS - DE WAELE (Adegem) – Jong op afspraak 

 

De naam Schoors-De Waele is zeker geen nobele onbekende, en doet bij menig 

duivenfanaat wellicht een belletje rinkelen. Want de formatie Schoors-De 

Waele geniet naambekendheid tot ver buiten onze landsgrenzen, als nationale 

topper in de duivensport. Enkele opmerkelijke exploten die de internationale 

schijnwerpers haalden zijn beslist : 

de 1. Nationaal Argenton Jaarlingen in ’97,  

de 1. Nationaal Montluçon 14.230 oude in ’14 (tevens snelste duif van 

33.528 deelnemers),  

de titel van 1. Algemeen Kampioen van België KBDB in 2003 

de titel van 2e Algemeen kampioen van België KBDB in 2010 

de titel van 3e Algemeen kampioen van België KBDB in 2009 

de 1 Nationaal Argenton Jaarlingen in 2018 19864 jaarlingen en de snelste 

van 31702 

de 1 Provinciaal Tulle 2019 

Dat de kwaliteit nog steeds onder de pannen zit tonen volgende uitslagen welke 

gewonnen werden in 2022 (Fondclub Eeklo – FVOV Provincie O-Vlaanderen): 

• Orleans 14/05: 21087 oude en jaarlingen: 290-874-2171-2177 en 22/33 

• Vierzon 21/05: 7433 oude: 1043-1100-1599-1710 

• Chateauroux 11/06: 4164 oude: 144-205-348-354 en 5/8 

• Chateauroux 02/07: 2295 oude: 1-3-234-310 

• Chateauroux 02/07: 2948 jaarlingen: 2-151-202-204 en 7/9 

• Montoire 06/08: 3781 jonge: 62-160-842 

• Argenton 04/06: 610 oude: 9-49-83 en 6/6 

• Issoudun 26/06: 375 oude: 4-35-68-73 en 7/7 + 7° NAT./8151 

• Gueret 09/07: 280 oude: 1-10-17-22 en 7/7 + 39° NAT./8375 

• La Souteraine 15/07: 177 oude: 7-16-46-49 en 5/6 + 64 NAT./4907 

Gewonnen kampioenschappen in het Meetjesland: 

• 6° punten kleine halve fond met 14 prijzen en 115,80% 

• 11° asduif kleine halve fond jonge met 4 prijzen en 37,67% 

• 12° punten zware halve fond met 12 prijzen en 184% 

• 8° asduif zware halve fond jonge met 3  prijzen en 30,38% 

Zoals U ziet een ras geschikt voornamelijk voor de zware halve fond.  
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2 CORNELIS & ZOON (Kaprijke) –Jong op afspraak 
 

Als kersverse bestuurslid van het duivenlokaal te Bentille heeft Steven,  

in 2022 een boerenjaar achter de rug; getuige hiervan de mooie uitslagen 

welke behaald werden in het BEST-verbond (Bentille-Eeklo-Sint 

Laureins), waar hij ook de voorzitter van is: 

 

Enkele uitslagen welke behaald werden met de oude en jaarlingen:  

• Arras 09/04  :  13-30-58-73,…/382 en 8/12 

• Arras 16/04  :   37-74,…/908 en 9/12 

• Clermont 23/04 :  30-113-116,…/679 en 6/6 

• Arras 23/04  :  11-14-47,…/423 en 5/6 

• Arras 30/04  : 8-14-25,…/201 en 5/6 

• Arras 07/05  : 11-12-24-33/98 en 4/4 

• Arras 21/05  : 3-6-18/84 en 3/5 

• Arras 28/05  : 7-12-18/85 en 3/3 

• Clermont 04/06 : 21-22,…/169 en 4/4 

Enkele uitslagen welke behaald werden met de jonge duiven: 

• Arras 14/05   :  3-4-6-10-19-28-33-34-35-36,…/391 

• Arras 21/05   : 16-19-22-27-44-45,…/552 

• Arras 28/05   : 33-42-43-56-57-59-60,…/895 

• Clermont 04/06  : 1-5-17,…/95 

• Clermont 11/06  : 8-25,…/361 

• Arras 11/06   : 30-31-33-38,…/618 

• Clermont 18/06  : 10-20,…/244 

• Arras 02/07   : 2-47-52-54,…/379 

• Clermont 02/07  : 24-57-58-69,…/690 

• Arras 23/07   : 5-6-8-47,…/376 

• Arras 20/08   : 1-22-51-52,…/183 

• Pontoise 20/08  : 4-35,…/126 

• Arras 10/09-kermis: 4-13-17-21,…/140 (oude en jonge) 

Dit resulteerde in het volgende titelgewin in zijn lokaal te Bentille: 

• 1ste kampioen Arras oude en 1ste kampioen Arras jaarlingen 

• 3de kampioen Clermont oude en 3de kampioen Clermont jaarlingen 

• 2de kampioen Clermont jonge 

• 1ste kampioen Arras jonge zomer en 3de kampioen Arras jonge 

oogst en 2de tandem Arras jonge 

• 1ste ALGEMEEN KAMIOEN Arras en Clermont 

Voor wie dit snelheidsduiveltje; eerlijke bediening van Steven. 
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3  DE CUYPER-HAUTEKEETE (Kaprijke) – Jong op afspraak 

Sinds jaren één van de te kloppen mannen in het lokaal te Bentille, alwaar 

hij nu ook een bestuursfunctie opgenomen heeft. 

Als er ergens een grote poule te verspelen is, kan je nooit zeggen wie ze 

heeft vooraleer ze met hun bakje binnen zijn.  

Ook in het jaar 2022 waren zijn duiven terug top, wat ook blijkt uit de 

gewonnen kampioenschappen in zijn lokaal te Bentille 

• 4de kampioen Arras oude en 2de kampioen Arras jaarlingen 

• 2de kampioen Clermont oude 

• 1ste kampioen Clermont jonge 

• 3de kampioen Clermont jonge 

• 3de kampioen Arras jonge zomer en 1ste kampioen Arras jonge oogst 

• 1ste kampioen tandem Arras jonge 

• As-duif jonge duiven 

Verder nog de volgende klasseringen : 

• 3de asduif snelheid jonge met 6 prijzen en 4,93% in het Meetjesland 

• 16de punten snelheid met 20 prijzen en 96,61% 

• 8ste PROV. asduif snelheid jonge met 6 prijzen en 4,94% 

Enkele uitslagen om de klasse van zijn duiven te illustreren (in het BEST 

verbond; Bentille-Eeklo-Sint Laureins) : 

- Arras 30/04/22 :   201 ou :   5-24-31 en 3/3 

- Arras 07/05/22 :   98 ou :    5-6-8 en 3/3 

- Arras 21/05/22 :   84 ou :    12-15-19-26,…en 4/7 

- Arras 28/05/22 :   85 ou :     4-25,… 

- Arras 14/05/22 :   391 jo :    1-9-14-16-18-27,…19/21 

- Arras 21/05/22 :   552 jo:    4-5-14-20-21-23-24-26,… 

- Arras 28/05/22 :   895 jo :    1-13-14-29-47-53-54,… 

- Arras 04/06/22 :   804 jo :    3-11-24-36-51-52-57,… 

- Clermont 04/06/22 :  95 jo :   2-21-26,… 

- Arras 11/06/22 :   618 jo :   1-8-37-55-56,… 

- Arras 18/06/22 :   607 jo  :  4-43-44-62,… 

- Clermont 25/06/22 :  698 jo :    25-32-70,… 

- Arras 02/07/22 :   379 jo :    7-14,… 

- Arras 09/07/22 :   435 jo :    1-5-6-9-13-15-20-34,… 

- Arras 16/07/22 :   435 jo :    1-2-7-36-38-40,… 

- Arras 23/07/22 :   376 jo :    3-9-24-46-49,… 

- Arras 30/07/22 :   285 jo :    1-18-31-43,… 

- Arras 06/08/22 :   285 jo  :    1-3-7-11-12-15-22-23,… 

- Arras 27/08/22 :   209 jo :    1-3-6-11-13-20-21,… 

Hier is topkwaliteit voor de snelheid aanwezig;  

Niet twijfelen en bieden zou ik zeggen  
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4 VAN DE VELDE FIRMIN (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Firmin is jaar na jaar terug te vinden aan de kop van bijna al onze 

kampioenschappen, nu speelt hij enkel nog de snelheidsvluchten. 

In een nog recent verleden (2018) behaalde Firmin de titel van 1ste 

provinciale asduif halve fond.  

In 2022 klasseerde hij zich als volgt in onze plaatselijke kampioenschappen: 

- 4de Arras oude en 4de Arras jaarlingen 

- 5de Clermont oude 

- 3de Arras jonge zomer en 2de Arras jonge oogst 

- 6de  Clermont jonge; 

- Asduif jonge op Arras – 6 vluchten met slechts 20,84% 

- Asduif bonverkoping 2022 (bon geschonken en gekocht door Van De 

Steene Marc; 4 prijzen en 11,48%  

Verder klasseerde Firmin zich ook in de kampioenschappen van het 

Meetjesland jaar 2022 als volgt: 

• 33ste punten snelheid met 20 prijzen en 201,80% 

• 34ste asduif snelheid oude met 6 prijzen en 37,43% 

• 30ste asduif snelheid jonge met 6 prijzen en 20,83% 

Een beperkte greep uit de uitslagen behaald in 2022: 

Met de oude duiven : 

- Arras   09/04/22:   23-68-78,… / 465 

- Arras   23/04/22:   71-83-101,… / 1109 

- Arras   21/05/22:   30-34-55-60,… / 278 en 6/7 

- Arras   28/05/22:   24-44-55,…/ 247 en 5/7 

- Arras    11/06/22  15-39-50-54,…219 en 5/6 

- Arras    02/07/22:   7-16-19,… / 172 

- Clermont  23/04/22:   7-58-278 / 833 en 3/3 

- Clermont  30/04/22:  101-145 / 1417 en 2/3 

- Clermont  14/05/22:   29-144-171 / 767 en 3/4 

 

Met de jonge duiven : 

- Arras   04/06/22 :   39-112-114-115,… / 796 

- Arras   11/06/22 :   15-24-38-39-41-65,… / 851 

- Arras   18/06/22:  30-31-43-44-69,… / 878 

- Arras   25/06/22:  43-48-49-101,… / 838 

- Arras   02/07/22:   33-38-43-101-104,… / 1110 

- Arras   30/07/22:  12-39-45,…/ 814 en 8/12 

- Arras    13/08/22:  10-42-53-83,…/ 1095 

- Clermont   25/06/22:  25-58-126,…/ 676 en 5/6 

- Clermont   02/07/22:  17-50-107,…/ 699 en 5/8 

Bieden is de boodschap als je deze jonge duif op je hok wil ! 
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5 VAN DE STEENE MARC (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Marc zat al van jongs af aan in de duivensport, eerst bij zijn pa en daarna 

op eigen houtje, als verzorger bij Luc Bovijn. Overal kende hij successen 

door zijn gedrevenheid en de klasse van de duiven,  maar door tijdsgebrek 

laste hij een rustperiode in. Met pensioen in zicht startte hij in 2020 terug 

met de duiven en dit direct langs de grote poort. 

Zijn versterkingen ging hij halen bij Gilbert Vercauteren, Jochem Dhaeze, 

Mario Vyvey en zijn oude soort bij Robert Sierens en Georges Dewindt . 

Verder schenkt Marc 1 zak duiveneten en dit voor de hoogste bieder voor 

deze online bon verkoop; een heel mooi gebaar !! 

Hierna een greep uit de sportieve prestaties van Marc zijn jonge duiven: 

• Arras van 14/05/22  3-10-51-54-55,… 498 jonge 

• Arras van 11/06/22  6-7-132-133-140,  851 jonge 

• Arras van 13/08/22  8-11-13-62-76,… 1095 jonge 

• Arras van 27/08/22  27-57-81-128-154 1062 jonge en 5/5 

• Clermont van 11/06/22 18-32-66-67   488 jonge en 11/16 

• Clermont van 18/06/22 4-6-51-52-55-63,…591 jonge 

• Clermont van 25/06/22 1-6-9-10-22-73,…  676 jonge 

• Clermont van 09/07/22 8-44-57-59-80,…  842 jonge en 14/14 

• Ecouen van 30/07/22 7-179    1294 jonge en 2/2 

• Pontoise van 20/08/22 1-10-39-44-45-47,…560 jonge en 9/12 

• Fontenay van 26/06/22 5-39      112 jonge en 2/3 

• Fontenay van 02/07/22 4-6-44     161 jonge  en 3/4 

• Orléans van 16/07/22 3-10-28     192 jonge en 3/5 

• Toury van 06/08/22  6-23-76,…     264 jonge en 6/8 

In onze maatschappij te Bassevelde vertaalde dit zich als volgt in de 

kampioenschappen : 1ste Clermont oude en 2de Clermont jaarlingen, de 

5de kleine HF oude en de 4de kleine HF jaarlingen en de 1ste kleine HF 

jonge en de 1ste Clermont jonge en de 1ste Arras jonge zomer en de 

3de Arras jonge oogst; verder ook nog asduif kleine HF jonge (4 

prijzen; 13,44%; ook nog de all-round jonge (6 prijzen en 19,57%) 

en de asduif bonverkoping (duif van Van De Velde Firmin)  

In de kampioenschappen van het Meetjesland de volgende 

noteringen: 31ste punten snelheid (20 pr. en 194,20%), 23ste asduif 

snelheid jonge (6 pr. en 15,62%), 21ste punten kleine HF (12 pr. en 

115,60%) en 3de asduif kleine HF jonge (4 pr. en 13,44%) 

Voor wie deze prachtige aanbieding van deze sympathieke liefhebber  
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6 VERCAUTEREN GEORGES (Assenede) – Jong op afspraak 

Naar jaarlijkse gewoonte was het seizoen 2022 voor Georges terug een 

degelijk seizoen 

Hij slaagde erin om zich in verschillende kampioenschappen te klasseren. Dit 

geeft de volgende lijst voor 2022 : 

- 5de Arras jaarlingen 

- 8ste Arras jonge (zomer); 

- 4de Arras jonge (oogst); 

- 7deClermont jonge; 

- 4de Clermont jaarlingen; 

- 3de Halve fond oude; 

- 1ste Halve fond jaarlingen 

- 6de Halve fond jonge; 

- Asduif Kleine Halve Fond jaarlingen met een coëfficiënt van 28,83% 

 

Een greep uit zijn behaalde resultaten in de verbondsvluchten : 

Met de oude duiven : :  

- Arras 09/04/22 :  20-24-27-31-36-37,… / 465 oude en 21/22; 

- Clermont 16/04/22 :  8-29-32-39,… / 199 oude en 6/10; 

- Clermont 18/06/22 :  27-46-61 / 301 oude en 3/4; 

- Fontenay 07/05/22 :  49-169-196,… / 665 oude en 5/6; 

- Fontenay 28/05/22 :  21-82-106,… / 379 oude en 4/6; 

- Fontenay 18/06/22 :  7 /255 oude; 

- Fontanay 02/07/22 :  1,… / 123 jaarlingen en 2/3; 

- Fontenay 09/07/22 :  16-17-41-52 / 198 oude en 4/4; 

- Orléans 16/07/22 :  10-39,… / 136 jaarlingen en 3/3; 

- … 

Enkele uitslagen met de jonge duiven : 

- Arras 04/06/22 :  47-49-65,… / 796 en 7/7; 

- Arras 16/07/22 :  57-88,… / 854; 

- Arras 13/08/22 :  21-57-59,… / 1095 en 6/8; 

- Arras 20/08/22 :  77-104,… / 1023 en 4/5 

- Clermont 02/07/22 :  19-69,… / 699 en 3/3; 

- … 

 

Voor wie deze mooie aanbieding voor de snelheid en halve fond ?  
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7 KIPS FRANKY (Assenede) – Jong op afspraak 

De basis van dit hok is vooral gebaseerd op duiven van Marcel Aelbrecht, dit 

uit rechtstreekse kinderen uit de perpignan, de cerafin, de 970 en de Michaël. 

Verder werd het hok afgewerkt met duiven van Frederik Everaert waaronder 

kinderen uit de mirages (4x top 36 Nat), den Bordeaux (3x top Nat) en de 

Isidoor (1Nat zone Libourne) 

Door een verloren duif in 2016 werd er kennis gemaakt met Stefan 

Steenbergen, een dochter uit den" iron man kwam naar Assenede (1ste Nat 

zone Montauban). 

Stefan won in 2017 eerste nationaal Narbonne uit lijn "iron man" 

In 2017 klopte Franky aan bij hok Demeley omdat deze de lijn van de 

Perpignan van Marcel Aelbrecht ook bezitten , kinderen uit de "Tulle" (1ste 

Nat zone La Soutteraine, 6 Nat tulle) x Liesbeth (5x1ste waaronder 1ste prov 

St-Junien) waren de laatste aanwinsten 

Op hok Herlinde Bundervoet werd door Guy ook wel eens een duifje in de 

korf van Franky gestoken. 

Dat Franky heel goed bezig op zijn terrein, zijnde de zware halve fond, 

bewijzen de volgende uitslagen in de FVOV Provincie Oost-Vlaanderen:  

• Orléans 14/05/2022  21087 OU + JL. 299-1750-1771,… 

• Vierzon 21/05/2022  7433 oude  232-635-1231 en 3/3 

• Chateauroux 11/062022 4164 oude :  51-236,… en 3/5 

• Chateauroux 11/06/2022 5740 jaarse  538-540-580-632,… 

• Chateauroux 02/07/2022 2295 oude  6-354-455 en 3/3 

• Chateauroux 02/07/2022 2948 jaarse  116-161-247,… 

• Issoudun 26/06/2022  375 oude  21 

• La Souteraine 15/07/2022 177 oude  1 en PROV. 1/1154 

en NAT. 4/4907 

Dit resulteerde in de 3de kampioen zware halve fond provinciaal oude in de 

sterke fond-club van Eeklo. 

Ook de jonge duiven lieten van zich spreken : 

• Arras 16/07/2022  854:  5-50-51-66,… 

• Pontoise 06/08/2022  893:  31-41-42-51-62-81-90,… 

• Pontoise 20/08/2022  560:  12-13-35-42-67-68-69,… 

• Pontoise 27/08/2022  584:  17-18-26-27-33-39-49,… 

Voor wie het hoogste bod voor deze zeer mooie aanbieding? 
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8 HEBBERECHT PHILIP (Ertvelde) – Jong op afspraak  

Waar Filip komt wordt er ernstig geredeneerd, wordt er gelachen, kortom het 

is altijd gezellig.  

Voornamelijk snelheid en de halve fond zijn het domein van Philip. Het 

voorbije seizoen was zeker voor herhaling vatbaar, week na week wist hij 

zich te klasseren in de kop van de uitslag, je moet het maar doen 

Enkele uitslagen illustreren dit : 

• Clermont van 07/05/22 1128 oude  153-214-233,… 

• Clermont van 14/05/22 767 oude  44-49 en 2/6 

• Orléans van 14/05/22  812 O+JL  5-112-206 en 3/4 

• Clermont van 18/06/22 301 oude  11-57,… en 4/6 

• Clermont van 25/06/22 273 oude  21-67-74,… en 4/6 

• Clermont van 02/07/22 310 oude  7-33,… en 3/4 

• Clermont van 09/07/22 337 oude  24-66-73,… en 3/4 

• Arras van 28/05/22  623 jonge  57-136-164,… 

• Arras van 18/06/22  878 jonge  67-94,… en 4/4 

• Arras van 16/07/22  854 jonge  19-281-288 en 3/4 

• Arras van 30/07/22  814 jonge  128-131-196 en ¾ 

• Arras van 06/08/22  979 jonge  50-78-167 en 3/4 

• Arras van 13/08/22  1095 jonge  104-138-156,… en 7/8 

• Arras van 20/08/22  1023 jonge  99-163-177,… en 4/4 

• Arras van 27/08/22  1062 jonge  58-59-103,… en 8/8 

• Clermont van 11/06/22 488 jonge  4-146,… 

• Clermont van 25/06/22 676 jonge  55-70-97-105,… 

• Clermont van 09/07/22 842 jonge  22-86,… 

• … 

Dit gaf de volgende klasseringen in de kampioenschappen van Oosteeklo: 

• 2de in het kampioenschap Arras jonge 

• 4de in het kampioenschap Clermont oude 

• 2de in het kampioenschap Clermont jaarlingen 

• 3de in het kampioenschap Clermont jonge 

• 8ste zowel in het kampioenschap kleine HF oude als jaarlingen 

• 2de in het kampioenschap kleine HF jonge 

Voor wie dit toekomstig kampioentje. 

Eerlijke bediening van deze sympathieke liefhebber. 
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9 DE WEWEIRE GEERT (Assenede) – Jong op afspraak 

Geert is een nog jonge liefhebber, die de duivensport na een periode van 

inactiviteit een paar jaar terug heeft opgestart. 

Ze zeggen dat wanneer eenmaal de microbe in je bloed zit, je er niet meer van af 

geraakt en Geert is hiervan het sprekend bewijs,… 

Dat hij de knepen van het vak heel goed onder de knie heeft bewijzen zijn mooie 

resultaten van de afgelopen jaren.  

Zijn geliefkoosd terrein zijn de lichte en zware halve fond vluchten, maar zijn 

duiven doen het ook op de snelheid. 

In het verbond Meetjeslandse toekomst was Geert goed voor volgende uitslagen 

met de jonge duiven (er wordt maar vanaf Clermont met de jonge duiven 

gespeeld): 

06/08/2022 Toury 10-29-33-62-66,… / 264 

20/08/2022 Fontenay 6-9-19-20-24-28-35-37,… / 231 

 

Ook in Fond-club Eeklo werden topuitslagen behaald.  

Volgende uitslagen werden onder andere behaald FVOV O-Vlaanderen: 

14/05/2022 Orleans Prov. OU+JL 715-765-773,… / 21087 

21/05/2022 Vierzon Prov. JL  155-406-777-816,…/ 4973 

11/06/2022 Chateauroux Prov. OU 155-285 / 4164 en 2/3 

02/07/2022 Chateauroux Prov. OU 245-326-467 / 2295 en 3/4 

02/07/2022 Chateauroux Prov. JL 33-879 / 2948 en 2/2 

23/07/2022 Orléans Prov. JL  12-397 / 2017 en 2/2 

23/07/2022 Orléans Prov. JO  92,../ 7093 

04/06/2022 Argenton lokaal OU  84-126-207-221 / 610 en 4/4 

04/06/2022 Argenton lokaal JL  14-34-66-76-87,… 495 en 11/18 

18/06/2022 Argenton lokaal OU  9 / 382 en 180ste NAT./ 10632 

18/06/2022 Argenton lokaal JL  5 / 365 en 179ste NAT. / 12938 

09/07/2022 Gueret lokaal OU  14-39 / 280 

09/07/2022 Gueret lokaal JL  35-90 / 370 en 2/2 

15/07/2022 La Souteraine lokaal JL 12-16 / 314 en 2/2 en 65ste en 81ste 

PROV. / 2077 en 118de en 153ste NAT. / 6761 

 

Zoals U ziet een ras geschikt voor zowel de halve fond tot zware halve fond. 

Wie heeft het hoogste bod voor deze uiterst sympathieke en goed spelende 

liefhebber ?  
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10 DHAEZE J-DE VRIEZE (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Jochen heeft als jonge liefhebber een hokinstallatie om jaloers op te zijn. 

Natuurlijk volstaat een mooi en goed hok niet alleen; ook de goede duiven 

dienen aanwezig te zijn. 

Dat de goede rassen al op het hok zitten, daar twijfelt niemand aan. 

Het hok is de laatste jaren versterkt met onder andere de rassen van volgende 

liefhebbers: De Decker – De Sy;- Nuytinck – Scheir;- Vyvey Mario 

Er werden ook kweekkoppels en jonge duiven bijgehaald bij hok Demeley 

Liliane te Moorsele (5° nationaal Limoges/13569 in 2019). 

Met de goede en welgemeende raad van enkele liefhebbers en de steun en 

hulp van zijn moeder Martine (die ook gebeten is van de duivenmicrobe) en 

een gezond boerenverstand zal hij zeker ver komen in de duivensport.  

 

Enkele van de resultaten die hij in 2022 behaalde met zijn jonge duiven : 

- Arras 02/07/2022 :    15-19-21-22-23-62-65-66,… / 1110 

- Arras 16/07/2022 :    15-26-27-28-29-34-38-39,… / 854 

- Arras 30/07/2022 :    3-88-91,… / 814 en 5/6 

- Arras 02/09/2022 : (kermis)  21-23-24-25-28-30-32,… / 306 

- Clermont 23/07/2022 :   2-40-55-61-79-82-83-84,… / 1153 

- Ecouen 30/07/2022 :    49-69-92-99-107-131,… / 1294 en 20/30 

- Pontoise 06/08/2022 :    14-23-28-37-39-53-69,… / 893 

Met de oude duiven : 

- Arras 23/04/2022 :    6-46-58-89-90,… / 1110 

- Arras 07/05/2022 :   10-49,… / 376 en 4/5 

- Arras 14/05/2022 :   21-30-45 / 364  en 3/3 

- Arras 21/05/2022 :   8-10 / 278 en 2/3 

- Arras 28/05/2022 :   10-40-41 / 247 en 3/3 

- Clermont 30/04/2022  6-27-43-49-50-87-122,… / 1417 en 11/12 

- Clermont 07/05/2022 :   13-40-43,… / 1128 en 11/16 

- Clermont 14/05/2022 :   24-25-34-37-63,… / 767 en 13/18 

- Clermont 21/05/2022 :   11-31-62-77,… / 471 en 8/10 

Dit alles resulteerde in de volgende klasseringen in de kampioenschappen : 

 

- 6° kampioen Arras oude in het lokaal Bassevelde; 

- 3° kampioen Arras jaarlingen in het lokaal Bassevelde; 

- 6° kampioen Clermont jaarlingen in het lokaal Bassevelde; 

- 6° kampioen Arras jonge oogst in het lokaal Bassevelde; 

- 8° kampioen Clermont jonge in het lokaal Bassevelde. 

- 30ste punten snelheid in het Meetjesland met 20 pr en 193,70% 

- 32ste asduif snelheid oude in het Meetjesland met 6 pr en 33,73% 

 

Voor wie deze mooie aanbieding van deze nog jonge liefhebber ? 
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11 DE CRAEMER-GOOSSENS (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Sven is niet bang om zwaar te investeren in de duivensport; goede duiven zijn 

zeker aanwezig op de hokken van De Craemer-Goossens. 

Menig liefhebber in het Meetjesland dankt voor een groot deel zijn goede 

resultaten van de laatste jaren aan duiven die zij konden bekomen van Sven. 

 

Waar Sven vroeger nog regelmatig speelde op snelheid en kleine halve fond 

(met uitstekende resultaten), is hij de laatste jaren overgeschakeld naar de 

zware halve fond.  

 

Sven speelt  in tandem met zijn vrouw en speelde in 2022 af en toe met de 

oude duiven; doch door tijdsgebrek (Sven is zelfstandig aannemer) en gezien 

problemen met de gezondheid (nieuwe heup), heeft hij deze maar een paar 

keer kunnen meegeven. 

Zijn jonge duiven werden enkel goed opgeleerd. 

Enkele uitslagen die ik heb kunnen terugvinden, welke gespeeld werden in 

ons lokaal te Bassevelde: 

• Arras  04/06/2022 :  796 jonge :    76-99,… 

• Clermont 11/06/2022 : 488 jonge :   72-96-123,… 

• Clermont 18/06/2022 : 591 jonge :   80-128-138,… 

• Fontenay 18/06/2022 : 255 oude :   38-65,… 

Wie Sven kent, weet dat hij een speciale geste zal doen naar de koper van zijn 

bon. 

Voor wie deze mooie aanbieding  
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12 DE DECKER RONALD (Boekhoute) –Jong op afspraak 

Na een aantal jaren in tandem te hebben gespeeld met De Sy Patrick, waar 

het duo zich ging versterken  bij Geert De Clercq en Gevaert – Lannoo, 

kozen beiden ervoor om in 2021terug apart te spelen. 

Waar vorige jaren Arras, Clermont en de kleine halve fond Ronald zijn 

lievelingsvluchten waren, werd vanaf 2021 het geweer een beetje van 

schouder veranderd en werden er ook reeds een aantal zware halve fond 

wedstrijden in het programma opgenomen. 

Met rassen van team Debo uit Vichte, zijn broer De Decker Marnix (zie bon 

13), Van Den Abeel-Van Paesschen (1ste Nationale asduif grote halve fond 

jonge jaar 2019), Hok Sapin en Claus Eric (zie ook bon 36) was Ronald 

gewapend om het ook eens op de zware halve fond te proberen. 

Ondanks terug een desastreuze start met veel verliezen op de eerste 

vluchten met de jonge duiven, wisten de klasbakken van Ronald zich 

wonderwel te herstellen en te tonen wat ze in hun mars hadden, zie ook 

enkele uitslagen van 2022 welke gespeeld werden in ons lokaal: 

• Arras 11/06  : 851 jonge :  5-20-23,… 

• Arras 18/06 : 878 jonge :  7-8-9-10-32-33-34,… 

• Arras 25/06 : 838 jonge :  11-12-14-44-45-55-65,… 

• Arras 13/08  :1095 jonge :  1-4-39-79-97,… 

• Clermont 09/07 : 842 jonge :  12-13-15-29-34-40,… 

• Clermont 23/07 :1153 jonge :  16-17-52-66-68-100-103,… 

• Ecouen 30/07    : 598 jonge :  1-5-51-,… 

• Pontoise 06/08  : 562 jonge :  2-3-6-25-27-38-46-47-61-74,… 

Dit resulteerde in het volgende titelgewin in zijn lokaal te Bassevelde : 

• 10de kampioen Arras jonge zomer 

• 7de kampioen Arras jonge oogst 

• 5de kampioen Clermont jonge 

• 5de kleine HF jaarlingen 

Enkele uitslagen welke behaald werden met de oude/jaarlingen in 2022: 

• Orléans 14/05 :   16-37-63-73-82-86,…/812 

• Chateaudun 21/05 :  24-26-31-32-33,…/663 en 7/8 

• Chateauroux 11/06 : 651-888,…/4164 FVOV O-VL. en 3/4  

• Chateauroux 02/07 : 69-131/2295 FVOV O-VL. en 2/3 

• Issoudun 26/06 :  7/375 en 21 NAT./8151 

Een hok in volle opbouw, waar U alvast heel goed zal bediend worden.  
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13 DE DECKER MARNIX (Assenede) - Jong op afspraak 

Marnix is niet enkel de broer van Ronald, maar heeft in een vroeger leven 

al een hele duivencarrière achter de rug. 

En wat voor één; hij werd destijds immers reeds interprovinciaal kampioen 

en dit met duiven van Gommaire Verbruggen en Victor Lemmens. 

Met het pensioen in zicht werd een volledige nieuwe hokinstallatie in 

Assenede neergepoot en kosten noch moeite werden gespaard om bij de 

beste liefhebbers van België (Albert Derwa-Herent) en Nederland 

(Gebroeders Scheele-Terneuzen) aan te kloppen, dit met het oog op een 

succesvolle herstart. 

Eenmaal het in je bloed zit,….  

 

Een voorproefje van de behaalde resultaten met de jonge duiven in 2022 

(er werd redelijk laat gestart op het seizoen) en op Arras werd er enkel 

aangeleerd :  

• Clermont 23/07/2022:  46-87-91-95-98,.../1153 

• Ecouen 30/07/2022:   20-22-29-32-35-71-72-73-96,.../1294 

• Fontenay 20/08/2022 :  1-7-8-13-14-16-22-23-26-29,.../231 

  

En met de oude duiven : 

• Clermont  27/05/2022 :  48-89-141-182,…/1128 

• Orléans   14/05/2022 :  4-64-65,…/812 

• Argenton  18/06/2022 :  19-41,…/365 JL. 

• Chateauroux 02/07/2022 :  15-165-35-368,…/2295 OU FVOV 

• Chateauroux 02/07/2022 :  11-137-308-324,…/2948 JL FVOV 

 

Dit resulteerde in het volgende titelgewin in het lokaal te Bassevelde: 

• 10e kampioen Clermont jonge 

• 4de kampioen kleine halve fond jonge 

 

Voor wie deze unieke kans om iets uit deze nieuwe sterke kweekbasis te 

bemachtigen ?  
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14 VAN OVERBERGHE ALOIS (Wondelgem) – Jong op afspraak  

De man met de kleine mand en super goede duiven.  

Als je Aloïs ziet toekomen in het lokaal hou je maar vast. 

Heeft het dit seizoen terug schitterend gedaan wat resulteerde in diverse 

topnoteringen in de diverse kampioenschappen. 

In 2021 had hij al de volgende provinciale noteringen 

• 4de Provinciaal kampioen kleine halve fond jaarlingen 

• 1ste asduif kleine halve fond jaarlingen-5 prijzen met 3,75% 

En in 2022 voegde hij daar nog de volgende titels aan toe:  

• 30ste Nationale kampioen KHF Oude + JL met 10 pr en 18,22% 

• 4de Provinciaal kampioen KHF Oude met 10 pr en 20,51% 

• 7de Provinciaal kampioen KHF Jaarlingen met 10 pr en 41,60% 

• 7de Provinciale asduif KHF Oude met 5 pr en 4,85% 

Het  bloed dat voornamelijk door de duiven van Aloïs loopt is van de 

Antwerpse grootmeester Andre Roodhooft.  

Daar kocht hij in Pulderbos in het jaar 2006 een 10-tal duiven waar hij in 

2022 nog steeds de vruchten van draagt. Er zitten ook o.a. duiven van 

Thierry De Keyser, Mario Vyvey, Team De Baere,…verweven in zijn 

stam. 

Enkele uitslagen die Aloïs behaalde in de Westerbond: 

• Arras 09/04/22  368 oude 5-16-20-23-24,… en 13/16 

• Clermont 16/04/22  313 oude 1-2-15-19-24,… en 12/12 

• Clermont 23/04/22  450 oude 5-10-14-26-27,… en 11/12 

• Clermont 30/04/22  673 oude 8-18-43-44-58,… en 14/14 

• Pontoise 21/05/22  224 oude 10-29-31-34,… en 6/6 

• Clermont 28/05/22  150 oude 10-14-18-19,… en 6/6 

• Clermont 04/06/22  180 oude 14-22-33,… en 4/4 

• Clermont 18/06/22  131 oude 5-12-34 en 3/3 

• Clermont 25/06/22  105 oude 2-11-29 en 3/3 

• Clermont 09/07/22  78 oude 1-12 en 2/3 

• Clermont 16/07/22  85 oude 4-9-15 en 3/3 

• Quievrain 31/07/22  166 oude 1-24 en 2/2 

Verder enkele uitslagen in het verbond Waarschoot-Eeklo op de halve 

fondvluchten die tonen de klasse van zijn duiven aan op die afstand 

• Fontenay 18/06/2022 523 oude 17-20 en 2/2 

• Fontenay 26/06/2022 311 oude 2-20 en 2/2 

• Fontenay 02/07/2022 379 oude 19-36 en 2/2 

• Fontenay 09/07/2022 372 oude 5-18 en 2/2 

• Orléans 16/07/2022 292 oude 5-8-44 en 3/3 

 

Voor wie deze mooie aanbieding? 
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15 DE KEYSER THIERRY (Nevele) – Jong op afspraak 

Na het overlijden van zijn vader Albert in 1994, met wie hij in tandem 

speelde, is Thierry onder eigen naam begonnen in 1995. 

Eerst werd het snelheidsspel verder gezet om in 2004 over te schakelen naar 

de halve fond, waar hij zich specialiseerde in het spel met de oude duiven 

op het klassieke weduwschap. 

Onder het motto “weinig duiven, goede verzorging, een strenge selectie en 

een goede band met de duiven”, streeft Thierry naar een hoog niveau. 

Met de rassen van o.a. Lavent-Claeys, Vuyghe Sylvain, Balcaen, Roodhooft 

André, Vercauteren Gilbert en Vindevogel lukt hij daar perfect in. 

De diverse klasseringen in de kampioenschappen liegen er dan ook niet om: 

• 18de Nationale kampioen KHF oude + jaarse met 10 pr en 12,17% 

• 25ste Nationale kampioen snelheid oude + jaarse met 12 pr en 15,06% 

• 3de Provinciale kampioen snelheid oude met 12 pr en 16,38% 

• 5de Provinciale kampioen snelheid jaarse met 12 pr en 55,06% 

• 9ste Provinciale kampioen snelheid jonge met 10 pr en 45,94% 

• 6de Provinciale kampioen KHF oude met 10 pr en 26,65% 

• 3de Provinciale kampioen KHF jaarse met 10 pr en 25,78% 

• 3de Provinciale asduif snelheid oude met 6 pr en 2,98% 

• 9de Provinciale asduif KHF oude met 5 pr en 5,30% 

• 10de Provinciale asduif KHF jaarse met 5 pr en 7,32% 

• 1ste asduif kleine halve fond oude Meetjesland met 5 pr en 5,28% 

• Bekerwinnaar snelheid kampioenschap van het Meetjesland 

• 1ste punten snelheid Meetjesland met 20 pr en 32,82% 

• 1ste asduif snelheid oude Meetjesland met 6 pr en 2,95% 

• 9de asduif snelheid jonge Meetjesland met 6 pr en 8,20% 

• 2de punten kleine HF Meetjesland met 14 pr en 58,80% 

De uitslagen; ik beperk mij tot diegene waar met de 1ste begonnen wordt: 

• Clermont  16/04/22 199 oude 1-2-3-4-5-9,… en 7/7 

• Clermont  23/04/22 833 oude : 1-2-3-4-8-9-11,… en 15/17 

• Clermont  04/06/22 380 oude : 1-2-11,… en 4/4 

• Clermont 25/06/22 273 oude : 1-2-6-17 en 4/4 

• Clermont 09/07/22 337 oude 1-2-8-65 en 4/4 

• Fontenay  28/05/22 379 oude : 1-2-4-5-19-22,… en 7/7 

• Chateaudun 04/06/22 352 oude 1-2-3-4-5-15-36 en 7/7 

• Orléans   16/07/22 228 O+JL 1-3-4-16 en 4/4 

• Fontenay  23/07/22 164 oude 1-2-3-6-20-27 en 6/7 

• Arras  23/07/22 734 jonge 1-6-8 

• Clermont  23/07/22 1153 jonge: 1-29-30-32-41-43,… (11/12 

• Arras  20/08/22 1023 jonge 1-25-51,… 

• Pontoise   27/08/22 584 jonge : 1-15-62,… en 7/8 

Een absolute topaanbieding. 
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16 VYVEY MARIO (Kluizen) – Jong op afspraak 

Mario is een ‘duivenmelker met de kleine mand, maar met superuitslagen. 

Topresultaten op de snelheid/kleine halve fond zijn wekelijkse kost.  

Zo was Mario in 2020 Provinciaal Kampioen snelheid jonge en in 2021 

de bekerwinnaar van het Meetjesland op de snelheid ! 

Hierbij een overzicht v/d behaalde kampioenschappen van 2022: 

• 4de provinciaal kampioen snelheid jaarse met 12 pr. en 46,41% 

• 6de provinciaal kampioen snelheid jonge met 10 pr en 28,26% 

• 7de provinciale asduif snelheid jaarse met 6 pr en 7,29% 

• 3de bekerwinnaar snelheid kampioenschap van het Meetjesland 

• 6de punten snelheid kampioenschap van het Meetjesland 

• 7de asduif snelheid oude met 6 pr en 7,29% 

• 7de asduif snelheid jonge met 6 pr en 6,81% 

• 10de punten kleine HF met 14 pr en 144,50% 

• 21ste asduif kleine HF oude met 5 pr en 36,38% 

In de plaatselijke kampioenschappen van het lokaal te Bassevelde: 

• 1ste asduif Clermont oude (17,58%) 

• 1ste asduif Clermont jaarlingen. (8,03%) 

• 1ste asduif Clermont jonge (10,27%) 

• 1ste asduif all- round oude (20,78%) 

• 1ste algemeen kampioen halve fond 

• 2de kampioen Clermont oude 

• 1ste kampioen Clermont jaarlingen 

• 3de kampioen Clermont jonge 

• 2de kampioen kleine HF oude + 3de bij de jaarse + 2de bij de jonge 

• 7de kampioen Arras zomer + 8ste in het oogstkampioenschap 

Enkele uitslagen die hij dit jaar behaalde (en ik beperk mij hier enorm) : 

• Arras 09/04/22 465 ou:   1-7-10-28-35,…en 10/12 

• Clermont 23/04/22 833 ou:  12-30-37,… en 9/11 

• Clermont 30/04/22 1417 ou:  3-12-17-36-37,… en 12/12 

• Clermont 07/05/22  1128 ou:   5-29-31,… en 4/6 

• Clermont 14/05/22 767 ou:  2-32-36,… en 6/6 

• Clermont 28/05/22 460 ou:   11-21-25-26 en 4/4 

• Clermont 09/07/22 337 ou:   4-6-9-33-74 en 5/5 

• Fontanay 26/06/22 179 ou:  2-6-20,… en 4/6 

• Fontenay 02/07/22 200 ou:  1-13-23,… en 4/6 

• Clermont 09/07/22 842 jo:  2-6-9-20-21,… en 14/15 

• Ecouen 30/07/22 1294 jo:  9-10-16-36-43,… 

• Pontoise 06/08/22 893 jo:  1-10-21-22-24,… en 18/20 

• Pontoise 20/08/22 560 jo:  3-4-5-6-7-24-28,… en 17/24 

Voor wie deze aanbieding van de gewezen PROV. KAMPIOEN?  
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17 COUVREUR GEERT EN KOEN (Bassevelde) – Jong op afspraak  

Nog één van de fond grootheden die Bassevelde toch wel rijk is. 

Enkele in het oog springende resultaten welke behaald werden de laatste 10 

jaar :  

• 3° en 4° Nationaal Cahors van 2010. 

• Ook op anderen hokken worden nationale kopprijzen gewonnen; ik 

denk hierbij aan Patrick Van Goethem uit Oost-Eeklo die op 9/7/15 

de 1ste NAT. Argenton van 12190 oude won en dit met een 

rechtstreekse duif van de Courvreurs. 

• In 2016 werd o.a. de volgende nationale topuitslag gewonnen op de 

Perpignan oude van 29/7/16 : (15° NAT./4191 en 1/1 

• In 2021 werd o.a. de volgende nationale uitslag gewonnen op de 

Agen van 2 juli : 66ste NAT. / 7360 en op de Narbonne van 30 juli : 

235ste NAT. / 5972 

Dit jaar was het al bingo in de diverse kampioenschappen : 

• 14° Nationaal kampioen fond jaarlingen met 6 pr en 52,59% 

• 4° Nationale asduif fond jaarlingen met 3 pr en 2,78% 

• 3° Nationale asduif grote fond jaarlingen met 2 pr en 1,60% 

• 2° Provinciale kampioen fond jaarlingen met 8 punten en 78,16% 

• 3° Provinciale asduif fond jaarlingen met 3 pr en 4,21% 

• 2° Provinciale asduif zware fond jaarlingen met 2 pr en 1,77%  

• 2°1-daagse fond oude in de Lokerse fond-club 

• 1°fond jaarlingen in de Lokerse fond-club 

• Asduif op de fond en de zware fond bij de JL. (Lokerse fond-club) 

Een greep uit de uitslagen van 2022 (fond-lokaal van Eskaarde) : 

• Chateauroux  11/06/2022  455 JL. 11-17-25-67,… 

• Limoges  11/06/2022  474 oude 8 en NAT. 168/17356 

• Valence   18/06/2022  97 oude 24-25 en 2/3 

• Tulle   28/06/2022  147 JL. 1-12 en NAT.48/6842 

• Agen    02/07/2022  193 JL. 5-8,. en NAT.39/7331 

• Montelimar  02/07/2022  46 oude 4-9 en 2/2 

• Barcelona  10/07/2022  175 oude 10 en 1/1 

• Brive   09/07/2022  141 oude 6-9-16 en 3/3 

• Brive   09/07/2022  128 JL. 1-4-17-24,… en 5/7 

• Souillac  15/07/2022  98 JL.  6 en NAT.273/4637 

• Marseille  24/07/2022  58 oude 1 en NAT.29/2326 

• Narbonne  29/07/2022  136 oude 5 en NAT.214/5749 

• Narbonne  29/07/2022  188 JL. 2 en NAT. 64/6013 

• Libourne  06/08/2022  72 JL.  1+2 en NAT.50/2992 

Voor wie het hoogste bod ?  
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18 DE PAUW & Zoon (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Een naam als een klok in het fond gebeuren en niet enkel op regionaal vlak,  

Enkele in het oog springende resultaten welke behaald werden de laatste 10 

jaar :  

• Nationale overwinning op de Limoges oude van 4/7/2010 

• 18° Nationaal Montauban van 21/06/2010 

• 2° prijs Provinciaal + 8° Nationaal Libourne jaarse van 26/06/2011 

• 14° Nationaal Brive oude van 13/07/2013 

• 6° Nationaal Barcelona van 03/07/2015 (zilveren medaille) 

• 35° Nationaal Montauban van 06/07/2015 

• 26° Nationaal Jarnac van 18/07/2015 

• 34° en 39° Nationaal Libourne van 01/08/2015 

• 138° Nationaal La Souteraine van 03/07/2016 

• 12° Provinciaal en 19° Nationaal Limoges van 09/07/2016 

• 4° Provinciaal en 6° Nationaal Brive van 24/07/2016 

• 10° en 42° Nationaal Valence van 10/06/2017 

• 16° Provinciaal en 110 Nationaal Cahors van 24/06/2017 

• 75° Nationaal Argenton van 22/07/2017  

• 19° Nationaal Chateauroux van 07/07/2018 

• 1° Provinciaal en 19° Nationaal Limoges van 01/06/2019 

In het jaar 2022 werden o.a. de volgende resultaten behaald en dit met de 

oude duiven in de sterke fond club van Eeklo (hierbij heb ik de Provinciale 

uitslagen FVOV genomen):  

- Chateauroux  11/06/2022 : 4164 oude :  112-188-687 en 4/6,… 

- Chateauroux  02/07/2022 : 2295 oude :  418-559 en 2/3 

- Orléans   16/07/2022 : 3606 oude :  650-707-1002,… 

Nog de volgende resultaten op de kleine halve fondvluchten (Verbond 

Waarschoot-Eeklo) 

• Orléans  14/05/2022  1543 oude  87-170-248 

• Chateaudun 04/06/2022  504 JL.  58-61-85-92,… 

• Fontenay  18/06/2022  383 JL.  34-57-93,… 

• Fontenay  26/06/2022  206 JL.  24 

• Fontenay  02/07/2022  245 JL.  33-40-42-59,… 

• Orléans  16/07/2022  292 oude  51-56 

Enkele klasseringen van 2022:   

• 24ste punten kleine halve fond Meetjesland met 12 pr en 221,80% 

Voor wie deze unieke kans ?  
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19 NUYTINCK-SCHEIR (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Onze voormalige voorzitter, heeft met zijn oude en jaarse duiven terug een 

heel goed seizoen achter de rug; met de jonge duiven werd wat later gestart 

maar die lieten direct zien dat ze uit het beste hout gesneden zijn; dit belooft 

voor het seizoen 2023. 

Een greep uit zijn resultaten : 

• Arras  16/04/2022  1640 oude 28-29-30-48-59-79,… 

• Arras  23/04/2022  1109 oude 17-21-38-56,… en 16/20 

• Arras  07/05/2022  376 oude 7-16-18-32-33,… en 12/12 

• Arras  14/05/2022  364 oude 1-2-3-4-10-18,… en 11/12 

• Arras  21/05/2022  278 oude 3-9-23-33,… en 9/12 

• Arras  28/05/2022  247 oude 4-5-8-11-12,… en 10/10 

• Arras  04/06/2022  235 oude 2-13-14-15,… en 10/10 

• Arras  11/06/2022  219 oude 1-6-7-10-18,… en 7/12 

• Arras  18/06/2022  172 oude 11-17 en 2/3 

• Arras  25/06/2022  202 oude 1-2-4-8-9-14,… en 11/12 

• Arras  02/07/2022  172 oude 2-10-26-30-31,… 

• Arras  09/07/2022  156 oude 9-18-19,… en 12/12 

• Clerm. 21/05/2022  471 oude 18-19-30-41,… en 6/8 

• Clerm. 28/05/2022  460 oude 2-3-9-32-41-55 en 6/6 

• Clerm. 25/06/2022  273 oude 7-8-14-27,… en 6/6 

• Arras  30/07/2022  814 jonge 14-21-23-24-25-26,… 

• Arras  06/08/2022  979 jonge 21-35-38-66-75,… 

Dit gaf in de kampioenschappen te Bassevelde :  

• 1ste Arras Oude 

• 2de Arras Jaarlingen 

• 6de Clermont Oude 

• 5de Clermont Jaarlingen 

• 9de Arras Jonge oogst 

• Asduif Arras Oude met 6 pr en 6,98% 

• Asduif Arras Jaarlingen met 6 pr en 10,24% 

En in de kampioenschappen van het Meetjesland :  

• 13de punten snelheid met 20 pr en 92,62% 

• 6de asduif snelheid Oude met 6 pr en 7,01% 

Voor wie deze mooie aanbieding ? 
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20 DE BOEVER EN ZONEN (Evergem) – Jong op afspraak 

 

Het jaar 2022 werd een seizoen met verschillende kopprijzen in het 

verbond “Meetjeslandse Toekomst 

Blijkbaar is het trio vader Julien en 2 zonen Luc en Willy de perfecte 

combinatie  om bijna bij iedere vlucht tal van kopprijzen weg te kapen. 

Zowel bij de oude, jaarse en jonge werden klappen uitgedeeld. 

Het Team speelt hoofdzakelijk met de rassen Sierens Robert en Roegis Erik 

Enkele uitslagen van het jaar 2022 : 

• Arras   16/04/2022 1640 oude 3-12-22-44-45,… 

• Arras   23/04/2022 1109 oude 4-5-43,… 

• Arras  25/06/2022 202 oude 17-23-24,… en 4/4 

• Arras   09/07/2022 156 oude 3-11-23 en 3/4 

• Clermont 30/04/2022 1417 oude 11-34-58,… en 8/8 

• Clermont 04/06/2022 380 oude 16-24-30,… en 11/12 

• Clermont 25/06/2022 273 oude 10-15-22,… en 10/12 

• Arras   14/05/2022 498 jonge 5-6-7-36,… en 17/29 

• Arras  21/05/2022 742 jonge 8-9-23-24-25-26,… 

• Arras   28/05/2022 623 jonge 1-3-13-19-20-39,… 

• Arras   04/06/2022 796 jonge 14-15-27-41,… 

• Arras   11/06/2022 851 jonge 2-8-12-37-43-44,… 

• Arras   18/06/2022 878 jonge 15-19-23-50-62,… 

• Arras   25/06/2022 838 jonge 4-15-69-71,… 

• Arras   09/07/2022 1210  jonge 1-8-35-46-86,… 

• Arras   16/07/2022 854 jonge 2-4-52-69-74,… 

• Arras   23/07/2022 734 jonge 2-11-16-19-22,… 

• Arras   30/07/2022 814 jonge 7-15-35-44-51,… 

• Arras   06/08/2022 979 jonge 5-20-36-37,… 

• Arras   27/08/2022 1062 jonge 15-16-19-30-32,… 

• Clermont  11/06/2022 488 jonge 6-9-10,… en 11/16 

• Clermont  25/06/2022 676 jonge 5-16-28,… en 16/21 

Dit gaf het volgende titelgewin zowel Nationaal, provinciaal als regionaal: 

• 27ste Nationaal kampioen snelheid jonge met 12 pr en 32,49% 

• 2de Provinciaal kampioen snelheid jonge met 10 pr en 20,46% 

• 7de Provinciale asduif snelheid jonge met 6 pr en 4,62% 

• 5de punten snelheid Meetjesland met 20 pr en 57,94% 

• 29ste asduif snelheid oude met 6 pr en 26,39% 

• 2de asduif snelheid jonge met 6 pr en 4,59% 

Voor wie dit sneleheidsduiveltje? 
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21 DE PAUW-VERCAUTER (Lembeke) – Jong op afspraak 

Lorenzo test zijn duifjes op zowat alle vluchten die er te spelen zijn, dit 

zowel in het eigen lokaal te Lembeke, waar hij voorzitter is, als in het 

fondlokaal te Eeklo.  

Weten wat de duifjes kunnen en daarnaar handelen is wat hier nagestreefd 

wordt. 

Samen met zijn tandem partner Mathias Vercauter bekijken ze onze sport 

door een jongere en vooruitziende bril.  

Lorenzo is tevens een grote voorstander van het samenspel “De 

Meetjeslandse Toekomst”.  

De tandem gelooft nog steevast in een toekomst voor de duivensport. 

 

Gewonnen kampioensch/appen in 2021 in de Fond club Eeklo: 

• 1ste Kampioen Kleine Halve Fond jaarse in Fond club Eeklo 

• 3de kampioen kleine halve fond jonge Fond club Eeklo 

Gewonnen kampioenschappen in 2022 in de Fond club Eeklo: 

• 1ste Kampioen Algemeen Nationale Dagfond 

Gewonnen kampioenschappen 2022 Nationaal/Provinciaal + regionaal 

• 16de Nationaal kampioen Fond Jaarse met 6 pr en 54,63% 

• 27ste Nationale asduif Fond Oude met 3 pr en 3,57% 

• 7de Provinciale asduif Fond Oude met 3 pr en 5,36% 

• 1ste asduif Fond Oude Meetjesland met 3 pr en 3,55% 

• 9de asduif kleine HF Oude Meetjesland met 5 pr en 14,96% 

• 9de asduif kleine HF Jonge Meetjesland met 4 pr en 36,87% 

• 20ste asduif zware HF Oude Meetjesland met 4 pr en 45,87% 

• 6de asduif zware HF Jonge Meetjesland met 3 pr en 27,64% 

• 16de punten kleine HF met 14 pr en 200,30% 

• 10de punten Fond met 7 pr en 55,24% 

 

Enkele uitslagen in het jaar 2022: 

• Orléans  FVOV 16/07/22 3606 ou+jl.:  196-656,… 3/6 

• Cahors    15/07/22  91 ou    9 en 1/2 

• Orléans   16/07/22 192 jo:   7-13-15-23-31 

• Fontenay   23/07/22 285 jo:   11-15-19 en 5/8 

• Toury    06/08/22 264 jo   11-17,… en 3/7 

Wie gaat met deze topaanbieding aan de haal?!  
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22 DE SY PATRICK (Boekhoute) – Jong op afspraak 

Na een aantal succesvolle jaren in tandem gespeeld te hebben met De 

Decker Ronald koos Patrick ervoor om in 2021 opnieuw solo te gaan.  

In een iets verder verleden (2004) was Patrick al goed voor de 1ste 

Nationaal kampioen snelheid zone A. 

In een meer recenter verleden (2013) behaalde hij nog de volgende titels : 

• 1ste Provinciaal kampioen met jonge duiven (1+2) 

• 1ste Provinciale asduif snelheid (met Speedy) 

In het seizoen 2022 was hij als volgt geklasseerd in de kampioenschappen : 

In zijn lokaal te Bassevelde, waar hij secretaris van is: 

• 2de kampioen Arras oude en 1ste kampioen Arras jaarlingen 

• 4de kampioen Clermont oude en 3de kampioen Clermont jaarlingen 

• 4de kampioen kleine HF oude en 3de kampioen kleine HF jaarlingen 

• 2de kampioen Arras jonge zomer en 1ste kampioen Arras jonge oogst 

• 2de kampioen Clermont jonge 

• Allround duif bij de jaarlingen met 6 pr en 28,04% 

• Kampioen meest prijzen met maar liefst 893 prijzen 

• Algemeen kampioen op de snelheid 

In de kampioenschappen van het Meetjesland: 

• 14de Asduif Snelheid Jonge met 6 pr en 10,33% 

• 14de Asduif Snelheid Oude met 6 pr en 11,28% 

• 18de Asduif kleine HF oude met 5 pr en 33,50% 

• 9de punten Snelheid met 20 pr en 75,04% 

Enkele uitslagen welke in 2022 werden gespeeld: 

• Arras 23/04/22  1109 oude 1-2-37,... en 7/10 

• Clermont 23/04/22 833 oude 13-42-45-69-71,… en 8/11 

• Arras 07/05/22  376 oude 8-9-12,... en 4/4 

• Arras 14/05/22  364 oude 5-6-8-9-13-29,... en 10/12 

• Arras 28/05/22  247 oude 6-14-15 en 3/3 

• Fontenay 28/05/22 379 oude 14-15-16-23-47,… en 8/9 

• Arras 14/05/22  498 jonge 1-11-45-63,… en 10/12 

• Arras 04/06/22  796 jonge 5-12-13,… en 10/17 

• Arras 25/06/22  838 jonge 10-13-16-33-34-35,… 

• Arras 02/07/22  1110 jonge 3-4-6-7-9-10-13,… en 23/30 

• Clermont 11/06/22 488 jonge 1-11-36-50,60,... en 7/10 

• Clermont 25/06/22 676 jonge 3-4-11-12-13-19-20,… 

• Clermont 23/07/22 1153 jonge 4-5-6-7-8-9-13-14,… en 53/62 

• Pontoise 06/08/22  893 jonge 4-5-7-8-9-11-12-13,… en 38/43 

Wie gaat gaan lopen met de bon van onze zeer goed spelende 

verbondsvoorzitter? 
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23 VAN DE HEEDE MARC (Nazareth) – Jong op afspraak 

Bon van deze goed spelende liefhebber uit Nazareth aangebracht door 

Ronald De Decker, waarvoor dank. 

Het geliefkoosde terrein van Marc zijn de zware halve fondvluchten en dit 

blijkt ook uit de resultaten die hij met zijn duiven in 2022 neerzette. 

Een overzicht van de uitslagen die ik teruggevonden heb: 

Enkele van de nationale vluchten: 

• Bourges   28/05/2022  33410 oude  4204-4913 (2/2) 

• Issoudun  26/06/2022  8151 oude  408-1233 

• Issoudun   26/06/2022  12349  JL.  68-2312 

• Gueret  09/07/2022  8375 oude  607-901 

• Gueret  09/07/2022  12208 JL  243 

• Chateauroux 06/08/2022  5720 JL.  923-925-1027 

• Argenton  21/08/2022  22869 jonge  667-1727-2695 

• Argenton  27/08/2022  13393 jonge  319-326-927 

Enkele van de vluchten verspeeld in het sterke verbond Waarschoot-Eeklo: 

• Orléans  14/05/2022  1543 oude  2-10-46-,… 

• Fontenay  28/05/2022  847 oude  25-51,… 

• Chateaudun 04/06/2022  504 JL.  54-75-83,… 

• Fontenay  06/08/2022  506 jonge  45-73,106 

Enkele van de vluchten verspeeld in het verbond Eeklo-Waarschoot GHF 

Provinciaal: 

• Chateauroux 11/06/2022  757 oude  4-10-96-98,… 

• Chateauroux 11/06/2022  708 JL.  6-12-94,… 

• Orléans  23/07/2022  359 oude  12-20-65,… 

• Orléans   23/07/2022  531 jonge  1,… 

Zoals U ziet een ras dat perfect geschikt is voor zowel de kleine HF als de 

zware HF-vluchten 

Voor wie deze mooie aanbieding? 
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24 DE WEVER DANNY (Oosteeklo) – Jong op afspraak 

Danny heeft als bestuurslid-schatbewaarder mede zijn schouders gezet 

onder het verder bestaan van de duivenmaatschappij ‘ de Nieuwe Reizigers’ 

van Oost Eeklo. 

Een zoveelste prima seizoen, werd 2022 met tal van vroege prijzen op alle 

afstanden.  

Dit leverde de volgende kampioenstitels op in zijn lokaal te Oosteeklo: 

• 3de jonge Arras 

• 1ste jonge Clermont 

• 4de kleine HF oude 

• 5de kleine HF jaarlingen 

• 3de kleine HF jonge 

En in de kampioenschappen van het Meetjesland: 

• 23ste punten kleine halve fond met 12 pr en 197,50% 

Enkele uitslagen die in het seizoen 2022 werden behaald: 

• Arras  14/05/22 498 jonge 29-30-40-41-58,… 

• Arras  28/05/22 623 jonge 67-83-84-86,… en 12/18 

• Arras   02/07/22 1110 jonge 25-76-77-82-83,… 

• Arras   16/07/22 854 jonge 9-68-85-90-94,… 

• Clermont 04/06/22 187 jonge 16-17-33-42-44,… en 10/14 

• Clermont  11/06/22 488 jonge 33-52-62,… en 6/9 

• Clermont 18/06/22 591 jonge 32-45 en 2/4 

• Clermont  25/06/22 676 jonge 27-63-81-83-89,… en 7/7 

• Clermont  02/07/22 699 jonge 15-24-38-62,… en 10/11 

• Fontenay 26/06/22 112 jonge 10 en 1/2 

• Fontenay 02/07/22 161 jonge 21-30 en 2/2 

• Orléans  16/07/22 192 jonge 20-38 en 2/4 

• Clermont 23/04/22 833 oude 22-25-167,… en 4/4 

• Clermont 30/04/22 1417 oude 56-68-114-120-,… en 14/23 

• Clermont 07/05/22 1128 oude 49-83-106-107,… en 15/27 

 

Wie gaat met deze prachtige bon gaan lopen? 
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25 ROEGIS ERIC (Oosteeklo) – Jong op afspraak 

Na een drukke carrière is Erik samen met zijn vrouw Andrea in 2015 terug 

gestart met zijn oude soort, die veilig waren ondergebracht bij zijn grote 

vriend Stevens Georges.  

De oude soort werd aangevuld met rassen van Moeraert-Standaert, De 

gebroeders Scheele, Van Landschoot Robert, Schoors – De Waele en de 

Gebroeders Lippens uit Kluizen. 

In 2019 werd hij Provinciaal kampioen halve fond jonge. 

In 2020 werd hij 4e  Provinciaal kampioen halve fond oude.  

Ook in het fond lokaal Eeklo werd reeds een erelijst aan 

kampioenschappen opgebouwd.  

De voorkeur van Erik gaat uit naar de zware halve fond, maar ook op de 

snelheid weten de raspaardjes van Erik hun mannetje te staan. 

Menig hok wist zich recentelijk te versterken met het ras van Erik  

 

Enkele uitslagen welke in het jaar 2022 werden behaald: 

• Arras  27/08/2022  63-64-66-71-97,… / 1062 jonge 

• Arras  02/09/2022  1-26-42,… / 306 jonge 

• Clermont 16/07/2022  7-9-13-14-33-55,… / 1003 jonge 

• Clermont 23/07/2022  10-24-26-27-33,… / 1153 jonge 

• Ecouen  30/07/2022  6-13-28-70,… / 1294 jonge 

• Toury  06/08/2022  2-9-15-38-55,… / 264 jonge 

• Clermont 07/05/2022  104-108-166,… / 1128 oude 

• Clermont 11/06/2022  1-8-25-44-52,… / 486 oude 

• Fontenay 18/06/2022  1-13-21,… / 255 oude 

• Fontenay 26/06/2022  18-32-34,… / 179 oude 

En in het verbond Waarschoot-Eeklo met de jonge duiven: 

• Toury  06/08/2022  4-7-9-13-20-33-37,… en 16/25 

• Fontenay 20/08/2022  6-7-9-14-16-17-19,… en 20/24 

 

Voor wie deze prachtige schenking; een eerlijke bediening  
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26 DE RUYCK WALTER (Nazareth)– Jong op afspraak 

Wie Walter De Ruyck zegt, zegt succes. Dit voorbije seizoen was alles 

terug één ijzersterk verhaal, van winnen op alles wat te winnen was. 

Nazareth huisvest een ware en terechte groot Kampioen. 

Getuige daarvan zijn behaalde resultaten op provinciaal vlak:  

• Orléans oude van 14 mei  21087  33-57-72-127,… 

• Vierzon oude van 21 mei   7433  56-100-123,… 

• Vierzon JL. van 21 mei   4973  55-93-108,… 

• Chateauroux oude van 11 juni  4164  25-40-138-142,… 

• Chateauroux JL. van 11 juni  5740  36-59-171,… 

• Orléans jonge van 16 juli   7205  74-75-125-140,… 

• Orléans jonge van 23 juli   7093  98-186-219-269,… 

• Montoire jonge van 6 augustus  3781  77-94-115-248,… 

• Montoire jonge van 4 september  3882  5-107-245-294,… 

En op de Nationale vluchten:  

• Argenton oude van 4 juni 610 2-15-18 en NAT.149/20467 

• Argenton JL. van 4 juni 495 1-2-3-11 en NAT. 89/18763 

• Argenton oude van 18 juni 382 4-10-13 en NAT.137/10632 

• La Souterraine oude 15/07 177 5-23-36 en NAT.49/4907 

En op de snelheid (Westerbond – Van Himbeeksvrienden nog eerste prijzen 

met de oude duiven op :  

• Clermont van 16/04/22  313 ou 3-4-5-6-8-9-10-11-12,… 

• Clermont van 23/04/22  450 ou 1-2-3-8-13-16-18,… 

• Clermont van 28/05/22  150 ou 1-4,… en 6/6 

• Clermont van 28/05/22  265 jo 2-3-20-28,… 

• Clermont van 04/06/22  356 jo 3-6-7-8-9-12-13-14-16,… 

Dit alles leverde Walter o.a. volgende titels en ereplaatsen op provinciaal 

vlak op (ik beperk mij enkel tot de deze), dit na de 1ste provinciaal 

kampioen O. VL. asduif zware halve fond jaarlingen jaar 2020 :  

• 9ste Provinciale kampioen kleine halve fond jonge O.VL. in 2022 

met 8 pr en 56,61% 

• 9ste Provinciaal kampioen asduif all-round oude O.VL in 2022 met 

6 pr en 15,54% 

Voor wie zich wil versterken, niet twijfelen en bieden zou ik zeggen 
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27 DE VRIENDT SYLVAIN (Zelzate) – Jong op afspraak 

Wie kent Sylvain niet, de sympathieke zakenman uit Zelzate. 

Samen met vrouwtje Carine runt hij de dierenspeciaalzaak en steunt hij de 

maatschappijen in de regio met gratis prijzen in de tombola’s.  

De prachtige hespen die hij ieder jaar schenkt zorgen voor een welgekomen 

surplus tijdens het seizoen en worden door de liefhebbers en het bestuur van 

de maatschappij zeer geapprecieerd. 

Op tal van vluchtkaarten komen de hespen die Sylvain schenkt met succes 

aan bod.  

 

Daarnaast weet hij perfect zijn duifjes aan de start te brengen en dit in het 

bijzonder op zijn favoriete vluchten uit Quiévrain en dit in de Westerbond: 

 

Uitslagen: 

• Quievrain 22/05/22 280 OU 10-12-13-14,… en  17/18 

• Quievrain 06/06/22 239 OU 1-3-4-19-34 en 12/18 

• Quievrain 26/06/22 242 OU 11-21-22-25,… en 13/18 

• Quievrain 03/07/22 241 OU 21-22-30-39,… en 13/18 

• Quievrain 24/07/22 183 OU 17-18-21,… en 11/16 

• Quievrain  31/07/22 166 OU 10-16-22-29,… en 11/15 

• Quievrain  14/08/22 119 OU 3-5-7-10-11,… en 12/15 

• Quievrain  21/08/22 148 OU 13-16-17,… en 9/15 

• Quievrain  25/09/22 123 OU 3-6-17-19,… en 15/19 

• Quievrain  03/10/22 122 OU 5-6-8-9-10,… en 16/21 

• Quievrain  09/10/22 122 OU 1-4-8-9-10,… en 20/24 

• Quievrain  10/07/22 392 JO 22-32-59,… en 8/8 

• Quievrain  24/07/22 349 JO 21-31-50,… en 7/9 

• Quievrain  14/08/22 231 JO 7-32-34, en 9/10 

• Quievrain 21/08/22 311 JO 11-19-35,… en 6/10 

• Quievrain  03/10/22 204 JO 8-22,… en 4/6 

• Quievrain  09/10/22 173 JO 2-11-12-15,… en 6/9 

 

Verder speelde Sylvain ook in het lokaal van Wippelgem (op Arras met de 

jonge), waar hij de 3de kampioen zomer en 4de kampioen najaar werd. 

 

Voor wie dit snelheidsduiveltje? 

 

Een eerlijke bediening gegarandeerd!   
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28 VAN LAERE ALAIN (Bentille) – Jong op afspraak 

Deze sympathieke liefhebber uit St.-Jan-In-Eremo schenkt terug een bon 

voor ons lokaal hier te Bassevelde. 

Alain is de man met de kleine mand, maar met heel goede resultaten 

Zo wist hij in het jaar 2020 zowel op de kermisvlucht van Bassevelde als op 

de kermisvlucht van Bentille de EERSTE prijs weg te kapen (en in Bentille 

zelfs de eerste 3 prijzen). 

Door omstandigheden kon Alain in 2022 niet zo veel spelen. en zeker niet 

met de jonge duiven, maar ik heb toch enkele uitslagen teruggevonden met 

de oude duiven in het BEST-verbond: 

- Arras  30/04/22 201 OU    12-27-39,… 

- Arras  07/05/22 98 OU   2-4-15-26,… 

- Arras  28/05/22 85 OU   16-19-31 en 3/3 

- Clermont 04/06/22 169 OU   9-40,… 

- Clermont 11/06/22 158 OU   35-39-40-41,… 

Wie Alain kent, weet dat hij hier een schenking zal doen uit de kern van zijn 

hok.  

Voor wie het hoogste bod    
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29 LOETE BRECHT (Boekhoute) – Jong op afspraak 

Brecht, ons jongste lid van de duivenmaatschappij (is pas 10 jaar geworden 

in december) stond er op om een duifje te schenken, en dit voor de eerste 

maal, ten voordele van onze duivenmaatschappij. 

Een heel mooi gebaar van deze jonge liefhebber, zeker gezien het feit dat er 

jaarlijks maar 10 jonge duifjes geringd worden. 

Toch slaagt Brechtje erin om zich te klasseren in onze kampioenschappen en 

dit was ook al zo in de vorige jaren. 

Met een handvol duifjes kon hij zich als volgt plaatsen in het jaar 2022: 

• 6de kampioen op Arras jonge zomer 

• 10de kampioen op Arras jonge oogst 

• 5de kampioen op de kleine HF jonge 

En in de jeugdclub Oost-Vlaanderen-categorie 6 tot 12 jaar werd Brecht 

zelfs TWEE maal als EERSTE afgevlagd: 

• 1ste Asduif snelheid jonge met zijn 795/22 met 6 pr en 36,69% 

• 1ste Asduif Fond oude en jaarlingen met 3 pr en 23,54% 

Enkele uitslagen welke behaald werden in het verbond “De Meetjeslandse 

Toekomst” en dit met de jonge duiven: 

• Arras 21/05/22 742d  124-138 en 2/4 

• Arras 04/06/22 796d  4 

• Arras 18/06/22 878d  21 en 1/2 

• Arras 25/06/22 838d  99 en 1/2 

• Arras 02/07/22 1110d  146-208 en 2/2 

• Arras 09/07/22 1210d  91 en 1/2 

• Arras 16/07/22 854d  123 en 1/2 

• Arras 23/07/22 734d  172 en 1/2 

• Arras 30/07/22 814d  68 en 1/2 

• Arras 06/08/22 979d  222 (1 duif mee) 

• Arras 20/08/22 1023d  80 (1 duif mee) 

• Fontenay 09/07/22 224d  28 (1 duif mee) 

• Orléans 16/07/22 192d  29 (1 duif mee) 

Een prachtig seizoen voor zo’n jonge liefhebber, Brecht zal het zeker nog 

maken in de duivensport, zeker daar hij ook de steun heeft van zijn ma 

Vanessa en van Ronald De Decker. 

Voor wie deze mooie schenking; ik zou zeker bieden! 
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30 VERCAUTEREN GILBERT (Kaprijke) – Jong op afspraak 

De naam Gilbert Vercauteren klinkt in de Oost-Vlaamse snelheid -en halve 

fond-middens als een klok, reeds jaren toonaangevend in deze disciplines.  

Grote naambekendheid verwierf hij eind der tachtiger jaren met zijn ‘Super 

Provinciaal’, welke hem tot ‘Keizer’ van de provincie kroonde wegens 3 

jaar op rij afgevlagd als 1° Prov Asduif KBDB Oost-Vlaanderen, toen hij 

ook nog 'Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB O-VL' werd.  

De succestrein dramde sindsdien onverstoorbaar verder, met jaarlijks een 

recital aan 1° prijzen variërend tussen de 20 tot soms 30 stuks, en 

kettinguitslagen en overrompelende prestaties aan de lopende band.  

Een minder seizoen heeft men in Kaprijke nog nooit gekend. 

Enkele uitslagen welke behaald werden in het lokaal te Bentille (BEST-

verbond) spreken terug boekdelen : met de oude duiven (enkel die waar met 

de 1ste prijs begonnen wordt som ik op) en met de jonge duiven, waar hij 

relatief laat mee begonnen is): 

• Arras  09/04/22 :  382 OU 1-3-5-9-10-22,… en 27/35 

• Clermont 23/04/22 679 OU 1-4-5-11-12-16,… en 18/18 

• Arras  23/04/22 423 OU 1-6-27-28,… en 9/12 

• Arras  30/04/22 201 OU 1-2-3-4-6,… en 8/8 

• Clermont 07/05/22 525 OU 1-7-9-19-28,… en 14/15 

• Arras  07/05/22 98 OU 1-3-7,… en 6/7 

• Arras  21/05/22 84 OU 1-13-31 en 3/3 

• Clermont 28/05/22 176 OU 1-3-4-12-17,… en 12/14 

• Clermont 11/06/22 158 OU 1-2-10-15-19,… en 9/12 

• Clermont 18/06/22 88 OU 1-4-5-10-13,… en 6/8 

• Arras  10/09/22 140 OU 1-2-3-5-6,… (kermis) 

• Arras  09/07/22 435 JO 2-14-17-19-31-37,… 

• Arras  30/07/22 285 JO 3-5-9-10-12-13-17-21,… 

• Arras  06/08/22 285 JO 4-5-10-17-18-24,… 

• Arras  20/08/22 183 JO 2-3-8-9-10-12-17,… 

• Arras  27/08/22 209 JO 7-8-9-10-15,… en 8/15 

• Arras  10/09/22 121 JO 1-2-3-6,… (kermis) 

Op de kleine halve fond met de oude (Meetjeslandse Toekomst): 

• Fontenay 07/05/22 665 OU 1-10-48,… en 5/6 

• Orléans 14/05/22 812 O+J 19-32-70 en 3/3 

• Fontenay 02/07/22 200 OU 2-14-18,… en 9/10 

In de kampioenschappen van het Meetjesland:  

• 4de punten snelheid met 20 pr en 54,43% 

• 17de asduif snelheid Oude met 6 pr en 12,98% 

• 7de asduif kleine HF Oude met 5 pr en 10,43% 

Dit hoeft verder geen betoog meer, bieden is de boodschap   
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31 BODAERT WIM-WMJF (Oostkamp) – Jong op afspraak 

Sinds 2020 is door familiale omstandigheden besloten om in Oostkamp zich 

enkel nog te concentreren op de zware fond ( zijnde de 7 internationale 

vluchten ). Alle dagfondduiven zijn verhuisd naar Hamme waar sinds 2021 is 

gestart met de nieuwe tandem De Meyer-Boddaert. 

Roel en Wim hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen en vanaf 2021 zijn 

ze gestart in Hamme , en het mag gezegd ze hebben hun start niet gemist ( o.a. 

1° nat.Zone Cahors , 17°nat.asduif Allround KBDB O & JL , 1° kampioen 

Fond Oude (1 + 2 ) Land van Aalst, … 

Ondertussen werd in Oostkamp verder gespeeld op de zware fond 

Velen lukken ook met duiven van de kolonie Boddaert WMJF , om maar een 

voorbeeld te geven in 2021 op de zware vlucht uit Cahors 

• 3°nat. Mevr.Decock & Zn ( uit lijn “Attack” ) 

• 6°nat. Demeyer-Boddaert ( direct gekweekt door Boddaert WMJF ) 

• 10°nat. Van Loo Ivan ( uit rechtstreekse duiven Boddaert WMJF ) 

• 37° nat. Vaneenoo Julien ( direct gekweekt door Boddaert WMJF ) 

• 60° nat. Boddaert WMJ 

• 61° nat. Van Loo Ivan ( uit rechtstreekse duiven Boddaert WMJF ) 

• 64° nat. Boddaert WMJ 

Uitslagen door de jaren heen : van 1996 tot 2008 : gespeeld onder de naam Van 

Damme –Boddaert :1°nat. Cahors , 1° nat. Souillac , 1° kampioen van Belgie 

KBDB Zware Fond , …. 

Vanaf 2009 onder de naam Boddaert WMJF direct terug mooie uitslagen met 

onder andere volgende nationale topprijzen : 2° nat. Tulle , 3° nat. Libourne , 

6° nat. Limoges , 11° nat. Narbonne , 15° nat. Agen , …. + verschillende 

klasseringen in de nationale kampioenschappen KBDB. 

Vanaf 2021 : Zware HF en Dagfond onder de naam: De Meyer – Boddaert. 

en de Zware fond onder de naam Boddaert WMJ, waar in 2021 reeds de 11° 

nationaal Kampioen KBDB Grote Fond Jaarlingen werd behaald 

Enkele uitslagen die in 2022 werden gespeeld op de zware fond-vluchten: 

• Pau  27/06/22 296 OU 42-57-62,… 

• Agen  02/07/22 514 OU 53-68-73-76-78,… en 8/12 

• Barcelona 08/07/22 269 OU 12-41,… 

• Tarbes 15/07/22 221 OU 29-58 en 2/3 

• Marseille 24/07/22 30 OU 4-9 en 2/4 

• Narbonne 29/07/22 239 OU 12-34-36-42,… 

• Narbonne 29/07/22 271 JL 2-3-16  en NAT. 8+9/6013 

• Perpignan 06/08/22 170 OU 11-19-20 en 3/4 

Een speciale aanbieding voor de mannen van de zware fond!! 
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32 NOTEBOOM RONNY (Waterland-Oudeman) – Jong op afspraak 

Het seizoen 2022 was voor Ronny er eentje om in te kaderen. 

Zowel in het lokaal te Bentille als in het verbond Waarschoot-Eeklo werden 

veel vroege prijzen gespeeld met een hoog prijzenpercentage 

Een overzicht van de behaalde resultaten met de oude en de jonge duiven in 

het lokaal te Bentille (in het Best-verbond – Bentille-Eeklo-Sint-Laureins) : 

• Arras  09/04/22 382 OU 2-74-77,… 

• Arras   07/05/22 98 OU 16-29-29 en 3/4 

• Pontoise  14/05/22 452 OU 21-28-71-79,… 

• Pontoise  21/05/22 282 OU 2-50-51 en 3/5 

• Arras  21/05/22 84 OU 4-9-16 en 3/6 

• Arras  28/05/22 85 OU 3-9,… en 5/6 

• Clermont 04/06/22 169 OU 7-25,… 

• Clermont 11/06/22 158 OU 6-17-33-37 en 6/8 

• Clermont 18/06/22 88 OU 3-7-9-17 en 6/8 

• Arras   14/05/22 391 JO 8 en 1/4 

• Arras  11/06/22 618 JO 12-13-18-29,… en 24/33 

• Arras  18/06/22 607 JO 10-11-64-65,… en 18/30 

• Arras  02/07/22 379 JO 4-5-26-29,… en 10/12 

• Clermont 02/07/22 690 JO 10-20-22-56,… en 14/23 

• Arras  16/07/22 435 JO 14-29-41,… en 7/12 

• Arras  23/07/22 376 JO 21-35-37-38,… en 12/12 

• Arras  30/07/22 285 JO 4-6-7-14-15,… 

• Arras  06/08/22 285 JO 13-33,… en 8/12 

• Arras  13/08/22 332 JO 17-24-25-26,… en 16/24 

• Arras  03/09/22 131 JO 6-16-21-23,… en 7/10 

• Arras  10/09/22 121 JO 4-9-22 en 5/8 (kermis) 

Ook op de halve fond-vluchten konden de oude duiven van Ronny meer 

dan hun mannetje staan-hierbij enkele uitslagen welke behaald werden in 

het verbond Waarschoot-Eeklo (regionaal) 

• Fontenay 18/06/22 523 OU 2-13 en 2/2 

• Fontenay 26/06/22 311 OU 16-24-36-50 en 4/4 

• Fontenay 02/07/22 379 OU 1-9-14-21,… 

• Orléans 16/07/22 292 OU 2-11-16-32-34,… 

• Toury 06/08/22 169 OU 5-10-50 en ¾ 

Dit alles vertaalde zich uiteraard ook in diverse topklasseringen in de 

lokale kampioenschappen. 

Voor wie deze mooie aanbieding voor de snelheid en halve fond ?  
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33 TEAM DE BAERE (Sint Martens Leerne) – Jong op afspraak 

De tandem uit Sint-Martens-Leerne kan terugblikken op een meer dan geslaagd 

seizoen.  

Dit resulteerde in de volgende klasseringen in de Provincie Oost-Vlaanderen: 

• 5de Provinciale kampioen kleine HF Oude met 10 pr en 22,91% 

• 10de Provinciale asduif kleine HF met 5 pr en 5,55% 

Dit nadat hun “Remco” al de 8° nationale asduif kleine halve fond werd in 

2020.  

Hun hok werd opgebouwd met volgende rassen: Gevaert-Lannoo (Meigem), 

Frederik De Wolf (Mespelare), Gebroeders Dekker (Terneuzen NL), 

Gebroeders Jager (Blijham NL), Alois Vanoverberghe (Wondelgem), Philippe 

Dobbelaere (Olsene), BDS (Vinkt), Jules Dhuyvetter (Olsene), De Schepper-

De Temmerman (Merelbeke), Allemeersch-Van Parijs (Ruddervoorde), wijlen 

Astère Vergote (Aalter), O. Poussart-Santens (Chimay), Annick Goettyn 

(Deinze) en  De Bruycker-De Craene (Eeklo)  

Enkele mooie uitslagen in 2022 in de FVOV Provincie O-Vlaanderen: 

• Orléans  14/05/22 21087 O+J c 367-829-1291,… 

• Chateauroux 11/06/22 4164 OU  151-850,… 

• Chateauroux 02/07/22 2295 OU  497-588 en 2/2 

• Orléans  23/07/22 1824 OU  30 

• Orléans  23/07/22 2017 JL  34-568 

Ook op de Pontoises in het verbond “De Meetjeslandse Toekomst” lieten de 

jonge duiven van zich spreken: 

• Pontoise  06/08/22 893 JO 17-19-43-44,… en 12/12 

• Pontoise  27/08/22 584 JO 2-8-10-30-45,… en 20/23 

Verder nog enkele uitslagen in de Westerbond: 

• Arras   09/04/22 368 OU 3-4-5-6-7-12-14-15-17,… 

• Clermont  23/04/22 450 OU 23,… 

• Clermont  30/04/22 673 OU 23-24-26-76-78,… 

• Pontoise  14/05/22 233 OU 1-10-11-13-20,… 

• Pontoise  21/05/22 224 OU 1-25,… en 3/4 

• Clermont  02/07/22 85 OU 1-5-8-20 en 4/4 

• Clermont  16/07/22 85 OU 2-3-5-13,… 

En op de nationale vlucht uit Issoudun van 26/06/2022: NAT. 4/8151 

Wie gaat naar Sint-Martens-Leerne deze mooie bon halen?  

Bedankt Philippe en Patrick voor de schenking ten voordele van onze 

maatschappij. 
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34 HEYMAN R&W (Oosteeklo) – Jong op afspraak 

Wie kent er nog de ”Mika 4391396/01”, 1ste nationale asduif Fond 2003, 

jaren draaien René /en Willem al mee, vele keren stonden ze al op het 

nationale podium voor kampioenschappen.  

De basis of oorsprong van hun duivenbestand gaat nog naar de soort van 

Louis De Graeve, Kamiel De Zutter en Andre Bekaert, die met de jaren 

aangevuld werden met duiven van André De Rouck, De Craene - Van De 

Velde, Robert Buysse en Gijselbrecht. De laatste jaren tikten ze bij goed 

spelende melkers (Chris Hebberecht, Geert Couvreur, Marc Mortier en 

Freddy Strubbe) een versterking op de kop. 

Hun favoriete vluchten zijn de zware halve fond en de fond; daar komen 

hun duiven het best tot hun recht. 

 

Enkele nationale noteringen welke in 2021 werden behaald: 

• Brive Prov. 28/06/2021  28 Nat. / 8807 

• Limoges Prov. 11/07/2021  34 Nat. / 6986 

• Cahors Prov. 17/07/2021  122 Nat. /3651 

• Tulle Prov. 31/07/2021  82 Nat. / 1614 

Een impressie van de behaalde resultaten in het jaar 2022 

• Fontenay 07/05/22 665 oude 13-14-25,… en 18/30 

• Argenton 04/06/22 610 oude 42-44-47-74,… en 12/17 

• Argenton 04/06/22 495 JL. 41-70-125,… en 4/7 

• Argenton 18/06/22 382 oude 19-39-117 en ¾ 

• Issoudun 26/06/22 497 JL. 4-17,… en NAT. 29/12349 

• Gueret 09/07/22 280 oude 12-65 en 2/2 

• Gueret 09/07/22 370 JL. 7-51 en NAT. 263/12208 

• La Souteraine 15/07/22 177 oude 15 en 1/3 

• Fontenay 26/06/22 112 jonge 13-15-22,… en 4/8 

• Fontenay 02/07/22 161 jonge 14-36-42,… en 6/9 

In de kampioenschappen van het Meetjesland gaf dit de volgende 

vermeldingen : 

• 2de Bekerwinnaar Fond  

• 11° punten zware halve fond met 12 pr en 171,30% 

• 11° asduif zware halve fond oude met 4 pr en 24,15% 

• 2° kampioen punten fond met 8 pr en 63,91% 

• 6° asduif fond oude met 3 pr en 10,69% 

 

Voor wie deze versterking ? 
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35 SEELS-AMEEL (Zelzate) – Jong op afspraak 

Voor de in Zelzate wonende ploegwerker zijn de nationale vluchten op de 

dagfond de doelen bij uitstek, dit lukt zeer goed omdat Ronny gesteund 

wordt door de vrouw des huizes . 

Het hokbestand bestaat uit rassen van Chris Hebberecht, Roger De 

Busschere, Michael Rodts, Van Rentergem-Goeteyn, Jan & Jos Loobuyck, 

Jan Reybroeck  en zonen, Martin Dhooge, Xavier Verstraete en Gino 

Clique.  

Zoals je ziet duiven die geen schrik hebben voor een kilometer meer of 

minder, beter gezegd allround duiven die toppen van 100 tot 800 kilometer  

Provinciaal wist hij in verleden al twee keer op de hoogste trede te staan 

en dit op Tulle en Souillac en nipt geklopt op Aurillac, Tulle en La 

Souterraine dus klasse is er zeker aanwezig op deze Zelzaatse hokken.  

Enkele nationale noteringen de laatste jaren:  

• Tulle 2deen 87ste van 10251d,  

• Tulle 18de van  7447d,  

• Gueret 12de van 8517d,  

• Jarnac 33ste van 5117d,  

• Libourne 25ste van 5890d,  

• Tulle 23ste van 6817d,  

• Limoges 21ste van 16893d,  

• Souillac 19de van 3737d,  

• Agen 22ste van 5335d  

• Gueret 23ste van 7681d 

Enkele uitslagen behaald in het seizoen 2022 – Provinciaal-FVOV: 

• Orléans  14/05/22 21087 O+JL. 257-490-2068,… 

• Chateauroux 11/06/22 4164 oude  268-323-404,… 

• Montoire 04/09/22 3882 jonge  169-328-467,… 

Enkele uitslagen op de Nationale vluchten in 2022 

• Issoudun 26/06/22 375 oude 38-89-103,… 

• La Souteraine 15/07/22 314 JL. 1-98 en PROV.5/2077; 

NAT. 7/6761 

Dit resulteerde in de volgende kampioenschapstitels: 

• 19de punten zware HF Meetjesland met 10 pr en 174,20% 

• 7de asduif zware HF jonge Meetjesland met 3 pr en 29,86% 

• 14de punten fond met 6 pr en 49,55% 

• 7de asduif fond Oude met 3 pr en 11,48% 

• 4de Fond Oude 1+2 in de Fond-club van Eeklo 

Voor wie deze bon van deze sympathieke liefhebber uit Zelzate. 

Ras specifiek geschikt voor de zware halve fond en fond 
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36 CLAUS ERIC (De Pinte) – Jong op afspraak 

Eric is sinds zijn 16de bezig met de duivensport en heeft ook jaren mee in 

het bestuur van de duivenmaatschappij van St-Martens-Latem gestaan, 

duiven inkorven en klokken regelen en uitlezen was zijn specifieke taak. 

Door duiven aan te pakken in de maatschappij kan men zich na verloop van 

tijd een prima oordeel vellen hoe topduiven gebouwd zijn en aanvoelen. Dit 

principe heeft hij perfect toegepast op de eigen hokken. 

Deze toepassing loont jaar na jaar, sinds jaren draait Eric mee met de 

absolute top, we zijn dan ook zeer opgetogen met deze schenking. 

Dit alles blijkt ook uit de gewonnen kampioenschappen op provinciaal vlak 

(was al in 2021 de 1ste Provinciaal kampioen zware halve fond 

jaarlingen) en in 2022 is er deze indrukwekkende lijst aan titelgewin: 

• 1ste Nationaal  kampioen kleine halve fond jonge met 8 pr en 27,07% 

• 3de Provinciaal kampioen kleine halve fond jonge; 8 pr en 25,55% 

• 4de zware HF provinciaal jaarlingen 1+2 in Fond-club Eeklo 

• 1ste zware HF provinciaal jonge 1+2 in Fond-club Eeklo 

• 3de kleine HF jonge in Fond-club Eeklo 

Een greep uit zijn behaalde resultaten (en ik moet mij hier serieus beperken): 

➢ Enkele op lokaal vlak (Westerbond-De Himbeeksvrienden): 

• Arras   21/05/22 437 jonge  1-3-4-9-10,… 

• Arras    28/05/22 265 jonge  4-5-6-13-14,… 

• Clermont   25/06/22 408 jonge  3-4-6-11-12,… 

➢ Enkele uitlslagen Provinciaal-FVOV: 

• Orléans   14/05/22 21087 oude  55-830-1202,.. 

• Vierzon  21/05/22 7433 oude  179-182-298,… 

• Vierzon   21/05/22 4973 jaarse  168-171-269,… 

• Chateauroux 11/06/22 4164 oude  109-114-235,… 

• Chateauroux 11/06/22 5740 jaarse  132-137-261,… 

• Chateauroux 02/07/22 2295 oude  237-359-479,… 

• Chateauroux 02/07/22 2948 jaarse  200-310-417,… 

• Orléans  16/07/22 7205 jonge  120-259-327,… 

• Orléans  23/07/22 7093 jonge  78-176-294,… 

• Montoire 04/09/22 3882 jonge  33-81-113,… 

 

Wie nu nog niet overtuigd is…. bieden is de boodschap 
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37 BOVIJN LUC (Bassevelde) – Jong op afspraak 

Wat moeten we over deze liefhebber nog meer zeggen dan “HIJ IS ER 

TERUG AAN BEGONNEN”. 

Op 11 november 2004 was er immers de spectaculaire totale verkoping, maar 

zoals een spreekwoord zegt… als het éénmaal in je bloed zit… 

Deze woorden zeggen niet veel, maar ook alles ! 

Als je weet dat een goede 15 jaar na zijn totale verkoping er diverse 

liefhebbers zijn die met zijn oud ras nog hoge toppen scheren (ik denk hier 

bijvoorbeeld aan De Vroe Johan, Oosterlinck Gilbert, Claus Eric en in ons 

eigen lokaal Nuytinck-Scheir,…), dan zegt dit veel over de sterke stam die hij 

destijds opbouwde. 

Luc tempert dan wel de verwachtingen, maar een kampioen verleert de stiel 

niet en binnen afzienbare tijd verwachten wij dat hij terug kan aanknopen met 

de top van het Meetjesland en wie weet tot op Provinciaal en Nationaal 

niveau. 

De toekomst zal het uitwijzen. 

In 2021 werden zijn jonge duiven enkel geleerd tot 250 km en hieruit heeft  

Luc een ganse ploeg jaarlingen geselecteerd voor 2022; hierna een overzicht 

van hetgeen zij in 2022 gepresteerd hebben 

• Fontenay 07/05/22  665 oude 11-19-37-38-39-41-53,… 

• Orléans 14/05/22   370 jaarl. 9-11-14-19-24-42-44-45,… 

• Chateauroux FVOV 11/06 4164 oude 24-80-92-122-338-340,... 

• Chateauroux FVOV 11/06 5740 jl. 35-104-114-145-368,… 

• Chateauroux FVOV 02/07 2295 oude 19-30-96,… 

• Chateauroux FVOV 02/07 2948 jl. 14-24-77,… 

• Argenton 04/06/22  449 jl. 3-30,… en 102 NAT./18763 

• Argenton 18/06/22  365 jl. 8-14-21-33,… en 247 

NAT./12938 

• Tulle 28/06/22   147 jl. 5-23,… en 243 NAT. 6842 

• Gueret 09/07/22   370 jl. 17-19-32-40,… en 7/10 

• Brive 09/07/22   128 jl.  10-15-16-23-26-31,… 

• Souillac 15/07/22  98 jl.  2-11,…en 106 NAT.4637 

• Tulle 30/07/22   105 jl. 17-20-25 en 3/4 

 

Gewonnen kampioenschappen in 2022:  

• 10de Provinciale asduif Fond Jaarse met 3 pr en 17,03% 

• 9de asduif zware HF Oude Meetjesland met 4 pr en 16,47% 

• 8ste asduif fond Oude Meetjesland met 3 pr en 11,54% 

• 4de kampioen Clermont Jonge in zijn lokaal te Bassevelde 

 

Voor wie het hoogste bod voor deze mooie en interessante schenking   
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38 COPPENS A & Y (Oosteeklo) – Jong op afspraak 

Ariana en Jenthe zijn twee jonge liefhebbers (reeds de derde generatie), 

die gebeten zijn door alles wat met duivensport te zien heeft.  

Ze krijgen de skills mee van hun vader Eddy die een alom gekend figuur is 

in onze regio en heel veel doet voor de maatschappijen in het omliggende, 

waaronder ook de onze, waarvoor onze oprechte dank ! 

Wij kunnen gedurende het sportseizoen en ook tijdens onze 

wintertentoonstellingen steeds rekenen op zijn talrijke sponsoring.   

Dat ze goede duiven onder de pannen hebben bewezen onze jongelingen al 

meermaals met eerste prijzen en topnoteringen binnen het 

jeugdkampioenschap Oost-Vlaanderen (categorie 6-12 jaar) : 

• de 3de plaats op de halve fond in 2018. 

• de 5de plaats op de snelheid in 2019 

• de 3de plaats op de halve fond in 2019 

• de 1ste plaats op de snelheid in 2022 

• de 2de plaats op de fond in 2022 

• de 2de asduif snelheid jonge in 2022 

• de 2de asduif fond oude en jaarlingen in 2022 

Verder mochten zij nog een eerste prijs spelen op de Arras van 11/07/2020 

en dit tegen 788 jonge duiven. 

Ook hadden zij in 2020 een duif ingestuurd op het WK in Thailand en 

daar behaalden zij een 23ste plaats op circa 3200 duiven 

Voornamelijk het oude ras van de befaamde Gebroeders Janssens te 

Arendonk en onlangs ook nog het ras van Mario Vyvey bevolken daar de 

hokken. 

Enkele uitslagen die ik kon terugvinden van het jaar 2022: 

• Arras 09/04/22  465 oude 129 

• Arras 30/07/22  814 jonge 221-295-297,… 

• Arras 06/08/22  979 jonge 132-136-246,… 

• Arras 13/08/22  1095 jonge 105-278,… 

• Arras 20/08/22  1023 jonge 218-260-274,… 

• Arras 27/08/22  1062 jonge 209-254-278,… 

• Issoudun 26/06/22  497 jl. 96 

Voor wie de bon van deze nog zeer jonge liefhebbers ? 
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39 DE VREESE HUBERT (Ursel) – Jong op afspraak 

Hij behoort al jaren tot de betere spelers en is ieder jaar goed voor een resem 

eerste- kopprijzen. 

 

Wie voor Hubert tekent, dat weet je dat je vroeg bent. 

De man met de Eric Claus duiven, de superman uit De Pinte . 

Naast topprestaties op eigen naam, slaagden ook reeds andere liefhebbers met 

de duiven van Hubert ,vliegduiven die Nationaal aan de top vliegen. 

Enkele uitslagen welke gespeeld werden in het lokaal Eerlijk moet niemand 

vrezen te Knesselare: 

• Clermont  30/04/22 645 OU 136-178,… en 8/17 

• Clermont  07/05/22 284 OU 50-56-58,… en 10/18 

• Pontoise  14/05/22 329 OU 75-111,… 

• Chateauroux 21/05/22 277 OU 47-64,… 

• Fontenay  28/05/22 279 OU 88-99-100,… 

• Clermont  16/07/22 49 OU 7-9-13-15,… 

• Fontenay  23/07/22 34 OU 3-4-6-7-8-9-10-12,… 

• Clermont  11/06/22 336 JO 12-28-30-33-51,… 

• Clermont  18/06/22 272 JO 7-10-35-55,… 

• Clermont  25/06/22 298 JO 57-68-103 en 3/3 

• Fontenay  02/07/22 98 JO  6-33,… 

• Fontenay  09/07/22 131 JO 6-17,… 

• Clermont  09/07/22 531 JO 24-53-124-163 en 4/7 

• Fonteany  23/07/22 260 JO 7-35-48,… 

• Toury   06/08/22 145 JO 3-46 

Verder ook nog een uitslag in de FVOV Provincie Oost-Vlaanderen: 

• Montoire  06/08/22 3781 JO 872 

Voor wie deze bon; bieden is de boodschap. 
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40 COPPENS-DE HAES (Oosteeklo) Jong op afspraak 

Eddy Coppens, zaakvoerder van de firma DARENA uit de Muikemstraat 

in Oost-Eeklo en zijn vrouwtje hebben de handen in elkaar geslagen en 

zullen spelen onder de tandem COPPENS-DE HAES. 

Met zijn firma DARENA is hij een gulle sponsor van diverse 

maatschappijen in het Meetjesland 

Wij kunnen gedurende het sportseizoen en ook tijdens onze 

wintertentoonstellingen steeds rekenen op zijn talrijke sponsoring. 

Door zijn vele connecties in het duivenmilieu beschikt hij over de goede 

rassen 

In het seizen 2023 zullen zij voor de eerste maal aantreden in ons lokaal 

te Bassevelde. 

Ik ben benieuwd wat dat gaat geven, maar Eddy beloofde alvast dat hij 

het ons niet gemakkelijk gaat maken… 

Eddy geeft iets uit de kern van zijn hok 

Voor wie een bod; eerlijke bediening gegarandeerd. 

  



   

47 

 

41 HAEGEMAN JOHAN (Lovendegem) – Jong op afspraak 

De voorzitter van het lokaal in Lovendegem is een gekend figuur op allerlei 

duiven evenementen en bonverkopen waar hij steeds uitkijkt om iets extra bij 

te halen.  

De inspanningen om bij toppers zoals Benny Steveninck, Paul Gevaert, Stijn 

Van Laere, Jo Bauters, … aan te kloppen beginnen duidelijk hun vruchten af te 

werpen.  

De resultaten gingen steil de hoogte in en het eindpunt is zeker nog niet bereikt.  

Een hok dat bulkt van het talent en waar menigeen met de glimlach bediend 

werd uit zijn flink gestoffeerde kolonie. 

Hij beleeft immers evenveel plezier als iemand lukt met zijn duiven dan 

wanneer hijzelf vroege duiven pakt. 

Een hok waar met zekerheid een overschot aan talent aanwezig is. 

 

Enkele uitslagen van het jaar 2022, onder andere: 

• Arras 04/06 :   26,…/235 oude en 2/4 

• Arras 30/07 :   2 (1ste afgegeven)-200-207,…/814 jonge 

• Arras 13/08 :   19-67-101-122-153,…/1095 jonge 

• Clermont 23/04 :  62-161-217,…/833 oude 

• Clermont 30/04 :  194-272-275-282,…/1417 oude 

• Clermont 25/06 :  17-39-141-168,…/676 jonge 

• Ecouen 30/07 :   39-145-243,…/1294 jonge en 13/17 

• Fontenay 07/05 :   58-121-172,…/665 oude 

• Orléans 14/05 :   89-117-132-186-187-199,…/812 oude + jl. 

• Fontenay 28/05 :   50-51-58-73,…/379 oude 

• Chateaudun 04/06 :  24-25-54-61-71-74,…/352 oude 

• Fontenay 11/06 :   23-40-50-70-76,…/268 oude 

• Fontenay 18/06 :   25-34-50-64-76,…/255 oude 

• Fontenay 23/07 :   39-40-52-68,…/285 jonge 

 

Voor wie het hoogste bod voor de bond van deze sympathieke liefhebber? 
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42 LOGGHE PATRICK (Zelzate) – Laat Jong 2021 

De passie voor de duiven begon al in zijn prille jeugd, een duif die tegen 

het raam vloog van het leslokaal, Patrick nam het mee naar huis en de start 

was gegeven. 

Nancy en Patrick hadden snel een voorkeur voor het zwaardere werk, 

zware fond en overnachtingsvluchten waren hun doel. 

Rassen op het hok: Antoon en Jan Van Haaren, Hugo Batenburg, Jozef 

Vandenberghe, Gaby Vandenabeele, Remy Speltdoorn, … 

Op de totale verkoop van Remi Speltdoorn kocht Patrick er “Zoon Primus 

393”,  Zuster Mister Montélimar” en “Blue Eyes 47”.  

“Zoon Primus 393” werd de grootvader van Asduif “Wonderen Thiago” 

en “Zuster Mister Montélimar” werd de grootmoeder van “Wonderen 

Thiago”. 

De “Wonderen Thiago” B20/4103108 werd zo genoemd naar de 

kleinzoon van Patrick. Het is een zeer mooie doffer die een 9,5/10 kreeg 

op de Pipa-keuring. Het is een gespierde atleet die nooit moe is en je zag 

niet dat hij gevlogen had. Een echt unicum in de duivensport, want  1e 

Nat. Asduif KBDB Grote Fond Jaarse, alsook beste Europese duif op 

de grote fond vluchten jaarlingen en dit met 0,28% (*) 

Hierbij enkele nationale uitslagen van het jaar 2021:  

- Pau 25/06/2021 :48 NAT. / 3600 

- Agen 02/07/21 : 80 NAT. / 6938 

- Agen 02/07/21 : 10 NAT. / 7360 en 12 INTERNAT. / 17759 (*) 

- Barcelona 144 NAT/ 6913 

- St. Vincent 17/07/21 222 NAT./3080 

- Narbonne 30/07/21 : 200 NAT./5805 

- Narbonne 30/07/21 : 9 NAT. / 5972 en 26 INTERNAT. / 13693 (*) 

Enkele uitslagen van het jaar 2022: 

- Pau 27/06/22 :   2-14/81 oude en 106de NAT./3734 

- Agen 02/07/22 :  7-21-39-41-44/193 jl. en 103de NAT./7331 

- Barcelona 10/07/22 : 20/175 oude en ½ 

- Marseille 24/07/22 :  10-14-17/58 oude en 3/5 

- Narbonne 29/07/22 :  12-28-41,…/136 oude 

- Narbonne 29/07/22 :  9-10-15-16-27-28,…/188 jl. en 12/18 

- Tulle 30/07/22 :   13-19-22-32/105 jl. en 4/8  

Terug iets voor de liefhebbers van het zwaardere werk 
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43 ANDRIES PATRICK (Boekhoute) Jong op afspraak 

Alles begon met een gekregen jonge duifje van een liefhebber, zijnde de 

neef van zijn vader Albert. 

Eerst zat die duif in een appelbak bedekt met draad en daarna kwam 

uiteraard een hok 

Duivensport zat immer in de familie langs vaders kant; immers zowel Albert 

als zijn broer Gerard Andries waren te duchten duivenliefhebbers. 

En de appel valt niet ver van de boom en zo had Patrick ook de microbe 

beet. 

De rassen waar alles mee begon waren duiven van wijlen Roger Meyvaert-

de fond grootmeester van Ertvelde van de jaren ’80 en ‘90 en eveneens van 

wijlen André De Rouck & zoon Dirk. 

Deze liefhebbers stonden Patrick destijds met raad en daad bij. 

Op de keiharde Cahors van 17/07/2021 kwam Patrick zijn droom en de 

droom van iedere fond man bijna uit, namelijk een eerste Nationaal winnen. 

Voor Patrick werd het jammer genoeg net niet, maar de duif in kwestie was 

misschien wel de morele winnaar, gezien één van de grootste afstanden van 

het ganse lot en het eerder geringe verschil. 

Met 1009 meter per minuut werd zijn 521/19 immers de 2de NATIONAAL 

van 3651 oude. Provinciaal werd wel de eerste prijs behaald van 910 

oude 

In 2021 werd verder ook nog de 117de NAT./7360 behaald op Agen van 

02/07 en de 266ste NAT./5805 op de Narbonne van 30/07 

Verder nog enkele uitslagen van het seizoen 2022: 

• Chateauroux 02/07  prov.569-644/661-673/2295 oude 

• Chateauroux 02/07  prov. 3-150-181-477,…/2948 jaarlingen 

• Agen 02/07    lok. 26-38-45-58/193 jaarlingen en 4/5 

• Narbonne 29/07   lok. 6-11-26,…/188 jaarlingen en 147 NAT / 5805 

Wie gaat er lopen met dit toekomstig fond duifje van deze eerlijke en 

sympathieke liefhebber uit Boekhoute?  
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Nawoord 

Hierbij willen wij iedereen nogmaals bedanken voor de steun en de sympathie 

waarop we mochten rekenen om deze organisatie tot een goed einde te 

brengen. Dit alles stelt ons immers in staat mooie gratis  kampioenschappen 

voor onze liefhebbers uit te schrijven. 

Wij wensen alle liefhebbers het allerbeste toe voor het komende seizoen en 

hopen verder op ieders vertrouwen te mogen rekenen 

 HET BESTUUR 

 


