
“De Arend” Rekkem bracht tijdens een schitterend fe est hulde aan 
de kampioenen. 

In één der prachtige accommodaties van de  alombekende “Hostellerie 
Klokhof” te Kortrijk was het voor de liefhebbers van de sterke Zuid-
Westvlaamse Vereniging “de Arend”  uit Rekkem verzamelen geblazen 
om hun kampioenen te huldigen. Kampioenen van de Fondclub en het 
LAR-Verbond (snelheid en kleine halve fond ) , waarbij zoals het nu al 
enkele jaren het geval is de “Grand Slam of Belgium “ met als 
coördinator Luc Willem aansloot  met in haar banier de 
kampioenschappen van de Superprestige en de Marathon, de Steeple 
Cup en de Champions League, alsook de Vierdaagse van de 
Zwalmvallei . Voorzitter Philippe Vanhaezebrouck van “de Arend” nam 
de honneurs waar om de iets meer dan 150 aanwezigen te 
verwelkomen. Hierna  volgt de inhoud van de toespraak door de 
Voorzitter . 

“Beste vrienden duivenliefhebbers, 

Zoals de traditie het wil hebben we met de Rekkemse Fondclub, het 
LAR-Verbond, de Grand Slam en de Zwalmvallei opnieuw de handen in 
elkaar geslagen om U een prachtig feest aan te bieden. Het voorbije 
seizoen was er één met heel wat hindernissen. De WPROL-uitslagen 
kenden op zijn zachtst uitgedrukt een moeilijke start. Halverwege het 
seizoen werd onze regio geteisterd door de vogelgriep, waardoor ons 
lokaal een aantal weken verstoken bleef van inkorvingen en waardoor 
heel wat van onze liefhebbers noodgedwongen het duivenspel moesten 
stoppen. Laat ons hopen dat we hiervan in 2018 gespaard blijven . 
En…alsof dit nog niet genoeg was, zitten we momenteel met het verhaal 
van de Westvlaamse verkiezingsfraude. 

Nadat we vorig jaar van de veemarkt naar een ander lokaaltje op de LAR 
verhuisden, zijn we voor 2018 opnieuw op zoek moeten gaan naar een 
nieuwe locatie . Spijtig zal je zeggen, want het lokaaltje bleek een prima 
locatie te zijn, maar uiteindelijk werden huur, elektriciteit en andere 
kosten een zeer dure bedoening . Daarenboven bewees het lokaaltje dat 
het zijn beste tijd gehad heeft. Tijdens één van de stormen gedurende de 
kerstperiode waaide de koepel in het bureautje er gewoon af met een 
gapende opening in het dak als gevolg . Zoals U weet hebben we een 
nieuw onderkomen gevonden in café “Astoria” te Lauwe . Voor 2018 
dienen zich een aantal nieuwigheden aan. Allereerst het verdwijnen van 
de verplichte gummi’s op de grote halve fond. In onze maatschappij 



alleen reeds betekent dit een besparing van zo’n €2500 aan personeel, 
gummikosten en constateurs . We hebben met Kortrijk, Avelgem en 
Waregem een verbond gesloten om een gezamenlijke lokale uitslag op 
te maken voor de vluchten op de zware fond ( internationale vluchten) en 
de fond (woensdaginkorvingen). Op die manier kunnen we verder mooie 
waarborgen garanderen. Op de grote halve fond blijft Rekkem 
afzonderlijk spelen en ook de kampioenschappen blijven afzonderlijk . 
“Service” is het motto waar wij als maatschappij willen voor staan. Dit 
gaat van nette inkorvingsmanden over degelijk inkorvingsmateriaal tot 
bekwame helpers, die ervoor zorgen dat inkorven in Rekkem zo vlot als 
mogelijk verloopt . Door Uw gewaardeerde deelname aan de vluchten en 
een succesrijke verkoping kunnen we nog steeds een aanzienlijk bedrag 
aan gratiskampioenschappen uitschrijven, met daarbovenop nog talrijke 
gratisprijzen en ereprijzen .  

Daarom ben ik iedereen die aan de goede werking van onze 
maatschappij meewerkt zeer dankbaar . Vooreerst jullie allen, de 
spelende liefhebbers, wil ik bedanken voor het vertrouwen dat jullie in 
onze maatschappij stellen . Ik wil tevens alle sponsors danken, groot en 
klein, die ons jaar na jaar weer blijven steunen . En ….. in het bijzonder 
wil ik de helpers bedanken, want zonder hen is duivenspel niet mogelijk. 
Zij zijn steeds op post op de meest onmogelijke momenten van de dag. 
Daarom graag een applaus voor al onze helpers . Maar terug naar de 
orde van de dag. We zijn hier uiteindelijk samen om de kampioenen van 
2017 te huldigen. Gezien de uitgebreide agenda zullen we er een strak 
schema op na houden . Maar vooraleer we daaraan toe zijn, zullen we 
eerst beginnen met ons voorgerecht. Laat het U smaken en maak er een 
gezellige , vriendschappelijke bedoening van. Dank U .” Einde citaat . 

Tijdens het bijzonder smaakvol banket – eigen aan het gerenommeerde 
Klokhof” Kortrijk - werden de vele kampioenen in een fraaie en vlot 
verlopende hulde betrokken.  Telkens werden  de top-laureaten op een 
warm applaus getracteerd, zowel van de vitesse, de kleine en de grote 
halve fond, van de Grand Slam , de Vierdaagse v/d Zwalmvallei en de 
Fondclub Rekkem . Na het défilé van de vele kampioenen werden door 
het bestuur van “de Arend” nog heel veel ereprijzen uitgedeeld aan de 
wekelijkse winnaars van hun regionale wedstrijden .  Dit uitgebreid 
programma verliep bijzonder vlot met de medewerking van het bestuur 
van “de Arend” bijgestaan door de verantwoordelijken van de Grand 
Slam of Belgium, speakers van dienst waren afwisselend Philippe 
Vanhaezebrouck en ondergetekende. Het geheel werd gestoeld op een 



prima organisatie . Niks dan tevreden gezichten ook waarbij de 
aanwezigen enorm veel lof hadden voor het fijn banket en het vlotte 
verloop van het feest . Een pluim dus voor het bestuur van “de Arend” 
Rekkem en de mensen v/d Grand Slam of Belgium”, het was een feest 
om “U” tegen te zeggen dat voor wat de huldigingen betreft werd 
afgerond met een kist wijn voor ( groepsfoto ) alle aanwezige eerste 
kampioenen waarbij de nationale hymne weerklonk . Het was een stil 
moment om een unieke feestzitting af te sluiten. Proficiat aan alle 
genommeerden . De D.J. van dienst zorgde voor de verdere afwerking 
van een uiterst gezellige namiddag . 

 

J. Mestdagh 

 

 

De top-3 in de verschillende competities v/h LAR-Ve rbond met Rino 
Verheye als 1 e Algemeen Kampioen . 

Oude duiven : 1e Rino Verheye, 2e Geert Truyaert, 3e Roland Wastyn  

Jaarlingen: 1e Rino Verheye, 2e Roland Wastyn, 3e Geert Truyaert 

Jongen ; 1e Rino Verheye, 2e Willy Reynaert, 3e Daniël Soetaert 

Halve fond jongen : 1e Vanryckegem-Mestdagh, 2e Willy Reynaert, 3e 
Roger Mylle  

Algemeen Kampioenschap LAR-Verbond : 1e R. Verheye, 2e Geert 
Truyaert, 3e Alb. Polfliet .  

De top-3 in de verschillende competities van de Fon dclub met als 1 e 
algemeen kampioen ( hoklijsten) Anthony Maes . 

Zware fond : 1e Roger Mylle , 2e Pierre  Bourgeois, 3e Joël Verschoot 

Fond oude : 1e Maes Anthony , 2e BDS/De Clerck, 3e Roger Mylle 

Fond jaarse : 1e Anthony Maes, 2e Rino Verheye, 3e Norbert Sierens 

Fond jongen: 1e Chris Debacker, 2e Team G6, 3e Geert Maroy  

Provinciale vluchten : 1e M & L Delaere, 2e John Goegebeur, 3e Anthony 
Maes 



Algemeen kampioenschap ( hoklijsten) : 1e Anthony Maes, 2e Chris 
Debacker, 3e John Goegebeur 

   


