Fondclub Rekkem : weekend van 5 – 6 augustus
In de fondclub te Rekkem werd er ingekorfd voor Perpignan en Bourges . Vooral op
Bourges waren er een pak jonge duiven . De terugkeer voor die jonge bende was echter
heel stroef, zodat de prijskamp betrekkelijk lang openstaat voor de verdeling der prijzen
per 3-tal, buiten de prijzen werden trouwens nog een lange reeks A-2 series verspeeld .
•

Roger Mylle uit Bellegem primus op Perpignan.(basisafstand 920 km)

72 oude duiven in de regionale dubbeling waarbij een deelname van 18 liefhebbers. Vier
duiven bereikten hun hok op de eerste lossingsdag, terwijl de wedstrijd voor de
verdeling der prijzen per drietal werd afgesloten ’s anderendaags om 18 u 27’07” . Roger
Mylle uit Bellegem , die al een gans seizoen goed presteert , tekende voor de 1e prijs en
wint daarbij ondermeer de 1e superbon, de 1e grote bon, het eerste achterspel en de
eerste poule tot 1000. Aan de 6e prijs wint hij ook de 3e grote bon en de 3e superbon, aan
de 7e prijs is de 1e O3 voor de Bellegemse fondkampioen. Verder is Roger nog 10e, 13e en
14e en klasseert er 6 van de 9 die hij inzette . De 2e en 3e prijs gaat naar DelrueVanbruaene uit Lauwe die er de 1e O2 winnen en met de 3e prijs ook nog de 2e superbon
en de 2e grote bon, aan de 11e prijs is de 1e A2, de 1e A3, de 1e E.S., de 1e superheeft en de
1e speciale serie 1 + 2 voor de Lauwse fondcombinatie terwijl zij aan de 24e prijs een
knappe 4 op 4 score afwerken. Op de 4e en 12e plaats hebben we o.a. het fondhok
Vansteenhuyse-Vanbruaene uit Lauwe, gevolgd op de 5e plaats door Decuypere Thibaut
uit Ingooigem die slechts één duifje had ingekorfd. C & R Fourneau uit Moen zijn 8e en
klasseren er vier van de vijf die zij inzetten. Vanwynsberghe-Samyn uit Marke zijn 9e .
Tot hier een overzicht van de top-10 liefhebbers .
•

M & L Delaere uit Anzegem winnen op Bourges oude ( basisafstand 440
km).

71 oude duiven aangebracht door 20 liefhebbers. De winnende duif doet 1292,1686
m/min, de laatste prijs per drietal werd geklokt à 1086,2104 m/min . Mooie zege voor
het hok L & M Delaere uit Anzegem, dit voor Anthony Maes uit Waregem en Gaby
Vandenabeele uit Dentergem die eindigde op plaats 3 & 4 , plus verder ook nog 14e . Rik
Declerck uit Heule is 5e en 12e , Op de 6e & 8e plaats staat Roger Mylle uit Bellegem die
hiermee de 1e A2 wint . André Vaernewyck uit Waregem staat op plaats 7 , W.
Vandemaele uit Heule werd 9e en Joël Verschoot uit Ingelmunster eindigde op de 10e
plaats. Tot hiertoe de liefhebbers uit de top-10 . Vermelden we nog dat : de 1e grote bon
werd gewonnen door BDS/De Clerck uit Meulebeke aan de 11e prijs, dat de 1e superbon
ging naar Lannoo-De Clerck uit Tielt aan de 16e prijs, dat de 1e O2 ging naar Luc
Decabooter uit Harelbeke aan de 17e prijs, dat de 1e E.S., de 1e superheeft en de 1e
speciale serie 1 + 2 ging naar Lannoo-De Clerck aan de 19e prijs, dat de 1e A3 werd
gewonnen door Luc Decabooter aan de 22e prijs .
•

Dubbele zege voor Joël Verschoot uit Ingelmunster op Bourges jaarlingen.

In deze kategorie waren er 166 inschrijvingen voor de regionale wedvlucht waarbij een
deelname van 26 liefhebbers. De winnende duif deed 1250,8131 m/min, de laatste prijs
per drietal werd afgeklokt à 1013,2564 m/min . De 1e én 2e prijs was voor J. Verschoot
die verder o.a. nog 15e en 19e is. Op de 3e en 4e plaats zien we Gaby Vandenabeele uit

Dentergem, die zich verder nog klasseert als 11e , 23e , 26e ,27e . Ant. De Bacquer uit
Vichte is 5e ( 2 mee), Op de 6e en 7e plaats staat de combinatie Lannoo-De Clerck uit Tielt
die daar de 1e O2 winnen, plus verder 9e ( 1e E.S.) , enz …….. alsook nog aan de 44e prijs
de 1e A3 . M & L Delaere uit Anzegem zijn 8e, André Vaernewyck uit Waregem is 10e (
één duif mee). Michel Dufermont uit Moeskroen is 12e ( 1e achterspel en 1e grote bon),
aan de 17e prijs neemt hij de 1e superbon en de 2e grote bon voor zijn rekening, aan de
20e prijs wint hij de 1e O3 en eindigt met een score van 5 op 5 waartussen aan de 42e
prijs de 1e superheeft en buiten de prijzen nog de 1e speciale serie 1 + 2 . J-Cl. Libon uit
Moeskroen is 13e en 16e en dat maakt een 2 op 3 score, Als 14e hebben we BDS/De
Clerck uit Meulebeke, terwijl Carl Vanneste uit Bellegem met één duifje aan de start als
17e werd afgevlagd. Tot hiertoe een overzicht van de liefhebbers die eindigden in de top20 .
•

Bourges jonge duiven met een mooie zege voor M & L Delaere uit Anzegem.

1034 jonge duiven passeerden de inschrijvingstafel voor de regionale dubbeling waarbij
een deelname van 59 liefhebbers. De winnende duif haalde een minuutsnelheid van
1302,7223 m, de laatste prijs per drietal werd afgeklokt aan 847,0955 m/min . Na een
knappe zege in dit weekend op Bourges oude in de fondclub, wint Luc Delaere ook de
dubbeling bij de jonge duiven, een zoveelste overwinning voor dit seizoen mogen we
stellen ! Luc had 38 jonge gasten ingekorfd en daarvan staan er 14 op de uitslag met o.a.
ook nog de 17e prijs . C & R Fourneau uit Moen staan op de tweede podiumplaats met
hun 2e ingetekende en die is goed voor de 1e superbon , de 1e grote bon en het 1e
achterspel wat al een mooie stuiver oplevert, verder zien we hen nog als 10e ,15e, 27e,
42e , 55e , 56e ,78e , 92e, 94e , dit voor wat de top-100 betreft, terwijl zij een totaalscore
behalen van 20 op 36 die op de uitslag prijken . De derde podiumplaats is voor Roger
Mylle uit Bellegem die verder nog 62e, 67e, 76e en 88e is binnen de top-100 en een totaal
heeft van 13 op 32 die in de prijzen eindigen. Frans Messiaen uit Kooigem is knap 4e en
heeft er 7 van de 17 op de uitslag . Bourdeaudhui-Bracke uit Waregem zijn 5e en 43e met
6 duiven van de 18 in de prijzen . Geert Maroy uit Heestert scoort een aantal vroege
prijzen aan ondermeer de 6e ( 2e superbon en 2e grote bon) , de 7e ( 1e O2), verder de 12e
( 1e O3), de 21e ,de 23e , de 24e , de 30e, de 38e, de 40e, de 41e , de 53e , de 79e , de 100e
plus een totaal van 45 van de 82 ingezette op de uitslag waartussen nog aan de 190e
prijs de 1e superheeft en buiten de prijzen nog de 3e superheeft en de 3e speciale serie 1
+ 2 . Anthony Maes uit Waregem is 8e, 28e, 97e, 98e en wordt op de 9e plaats gevolgd door
Christiaan Lefevre uit Vichte die verder nog 9e en 29e is en een totaal scoort van 5 op 8 .
Wilfried Vandemaele uit Heule is 11e, 73e, 86e en heeft er 19 van de 63 ingezette op de
uitslag . Vanthemse-Houfflijn uit S.E.V. zien we beginnen met de 13e, alover de 18e, de
33e, de 35e, de 71e ,de 72e , dit voor wat de top-100 betreft en een totaal van 28 van de
107 op de uitslag. Ghislain Deschoemaeker uit Kortrijk staat o.a. 14e, 19e, 46e , 99e en 8
van de 15 die winnen binnen de prijzen . Gino Dekimpe uit Bellegem is 16e, André
Vaernewijck uit Waregem is 20e en kreeg er vervolgens enkele op korte tijd thuis met
ondermeer de 34e, de 36e, de 48e, de 50e, de 51e, de 66e , de 70e en 25 van de 49 op de
uitslag . John Goegebeur uit Kortrijk heeft er vier van de acht die zich klasseren
beginnend aan de 22e prijs. Mooi resultaat voor Kurt Detavernier uit Kortrijk met een
totaal van 3 op 3 en beginnend met de 25e prijs, aan de 176e wint hij o.a. de 1e speciale
serie 1 + 2 en aan de 194e prijs wint hij de 1e A3 . Joël Verschoot uit Ingelmunster is 26e

met daar de 3e superbon en de 3e grote bon, vervolgens zien we hem als 37e, als 49e, als
59e, als 65e, als 87e, als 91e, en 17 v/d 36 ingezette staan op de uitslag . Y. Beulque –
Goemaere uit Anzegem zijn 31e en hebben er drie van de zes op de uitslag met o.a.
buiten de prijzen de 4e superheeft . Rino Verheye uit Aalbeke is 32e en wint ondermeer
buiten de prijzen de 2e superheeft en de 2e speciale serie 1 + 2 . Decuypere Thibaut uit
Ingooigem is 39e en weet er 11 van de 20 op de uitslag te plaatsen . Rik De Clerck uit
Heule is 44e, gevolgd door Pascal Capart uit Herseaux die 45e is en verder nog 77e en 82e
met 11 duiven van zijn 31 ingezette binnen de prijzen . Michel Dufermont uit Moeskroen
is 47e, 64e , 74e, enz… met 15 van de 21 op de uitslag . Chris Debacker uit Beveren-Leie
begint aan de 52e prijs, ook nog 81e en 9 v/d 18 op de uitslag. Op de 54e plaats hebben
we Eddy Vangheluwe uit Harelbeke plus vervolgens drie duiven in korte tijd voor
Norbert Sierens uit Zwevegem aan de 57e, de 58e ( hier de 1e A2) en 60e prijs, verder 69e
en 12 v/d 18 op de uitslag . Lieven Pattyn uit Wevelgem is 61e en wint met twee van de
vier die hij intekende . Bernard Vanthournout uit Herseaux is 63e en 68e met een totaal
van 11 op 27, aan de 75e prijs hebben we Erik Huys uit Bellegem die eindigt met een 3
op 6 waarbij aan de 149e prijs ondermeer de 1e E.S. . Odo Bovyn uit Vichte heeft er twee
van de drie en begint aan de 80e prijs. Team G6 uit Vichte zijn 84e en klasseren er 7 van
de 12 in de prijzen. Ivan Malfait uit Beveren-Leie is 85e, Deprez-Bataille uit Zwevegem
zijn 89e. Vervolgens hebben we aan de 90e prijs Sonja Debels uit Ruiselede, aan de 93e
prijs Christian Voet uit Wakken, aan de 95e prijs Willy Putman uit Kooigem en als 96e G
& Ch. Baekelandt uit Wevelgem. Tot hiertoe een overzicht van de liefhebbers die zich in
de top-100 wisten te plaatsen. Buiten de prijzen werden nog 26 A-2 series verspeeld. Al
bij al werd het voor de jonge duiven op deze eerste nationale confrontatie een uiterst
zware opgave .
J. Mestdagh

