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Robert Verbeek uit Poppel wint 1ste provinciaal Gueret provincie Antwerpen oude duiven op 4 september. 

 

 

Robert Verbeek uit Poppel wint 1ste provinciaal Gueret provincie Antwerpen oude duiven op 4 

september. 

 

In het Turnhoutse kennen ze Robert als “Bart”. Hij was al van kleinsaf in de duifjes geïnteresseerd, maar 

kende wel geen duiven van thuis uit. In zijn jeugdjaren ging hij mee duiven vangen op de kerktoren die 

dan netjes aangemeld werden. Ook ging hij regelmatig de hokken proper maken bij gekende liefhebbers 

als Louis Van Loon. 

Zo heeft hij dus de smaak te pakken gekregen en het kon niet uitblijven zodat hij in 1988 zelfstandig met 

de duiven begonnen is. De hokken zijn dus gelegen op een paar honderd meter van de Belgisch-Hollandse 

grens, maar deze verste afstand: 629,514 is dus geen belemmering. 

Bestand 

Er zitten zo’n 24 kweekkoppels op de mooie hokaccommodatie te Poppel. En er worden een 100-tal jonge 

duiven gekweekt mede door de eitjes van de beste koppels te laten grootbrengen door voedsterkoppels. 



En daarnaast komen er nog enkele van de tweede ronde bij. Om voldoende jaarlingen te hebben volgend 

jaar had Bart er maar 3 mee op Gueret omdat de jonge duiven al gerecudeerd werden tot een 60-tal. 

Voeding 

Bij thuiskomst krijgen de duiven volle bak bestaande uit sport van Vanrobaeys, energie en dieet van 

Matador. Vanaf ’s avonds dieet en tot midden de week half en half. Op woensdag komt daar ’s morgens 

vitamines over en bijkomend conditiepoeder en ’s avonds één derde sport, één derde dieet en één derde 

Turbo Energy van Matador. Vanaf donderdag dan weer volle bak samen met snoepzaad. 

Bij thuiskomt krijgen de duiven ook Re-form van Hendrickx. Op dinsdag en soms al op maandag 

“Prangsuppe” en op woensdag regelmatig iets tegen de ‘koppen’. Op de dag van de inkorving krijgen ze 

zuiver water. Na het drinken gaan ze in de mand en naar het lokaal. 

 
 

Maar het is vooral dankzij echtgenote Lutgard dat de duivensport hier floreert. Heel veel van de taken op 

het duivenhok en het uitlaten en oplaten van de duiven komt op de schouders van Lutgard terecht. Dit 

omdat Bart in een ploegensysteem werkt in een kartonfabriek. 

Klik hier voor de uitslag Gueret 4/09 nationaal 

 
Klik hier voor de uitslag Gueret 4/09 provinciaal Antwerpen 

http://www.pitts.be/engine/resultFull.asp?ID=7541
http://www.pitts.be/engine/resultFull.asp?ID=7455


 

Afstamming 

 

Hij is gestart met de duiven van Henri van Doorn uit het Nederlandse Den Dungen. Daarnaast kwamen er 

duiven van Voet H en zoon en Jan Van Oeckel beiden uit Oud-Turnhout naar Poppel. De laatste aanwinst is 

een ronde laatjes van Gaston Van De Wouwer uit Berlaar. 



 
 

Het betreft dus wederom een duivin dat de naam geschelpt Lutje gekregen heeft. 

Klik hier voor de stamboom van de provinciale winnares 

http://old.pitts.be/userfiles/verbeek.jpg


 

Resultaten 

 

Een blik op enkele resultaten van het duivinnetje met ringnummer 6302075/2009:  

• 03/07/2010 48ste van 512 duiven (Angerville) 

• 10/07/2010 40ste / 482 d. Turnhout, 200 / 3.325 d. prov. (Orleans) 

• 17/07/2010 35 op 526 duiven (Angerville) 

• 24/07/2010 45 / 1.822 d. prov., 173 / 5.139 d. zone, 330 / 14.145 nat. (Bourges) 

• 31/07/2010 102 / 688 d. prov., 105 / 1.143 d. interprov. (Bourges) 

• 09/08/2010 gemist (Argenton) 

• 14/08/2010 30 / 396 d. prov., 71 / 1.164 d. interprov. (Blois) 

• 28/08/2010 gemist (Blois) 

• 05/09/2010 1 / 55 d. Turnhout, 1 / 507 d. prov., 5 / 2.970 d. nat. (Gueret) 



 

Een blik op enkele resultaten van Robert: 

• 4/09/2010 1-16-40-75-141-151-153-167° PRIJS GUERET 507 OUDE DUIVEN PROVINCIAAL 

ANTWERPEN (8/12) 

• 4/09/2010 5-36-95-217-484-528-533-597-633° PRIJS GUERET 2.953 OUDE DUIVEN NATIONAAL 

KBDB (9/12) 

• 28/08/2010 3° PRIJS BLOIS 186 JONGE DUIVEN SAMENSPEL UNION ZUID-ANTWERPS VERBOND 

• 21/08/2010 7° PRIJS LA SOUTERRAINE 747 OUDE DUIVEN PROVINCIAAL ANTWERPEN 

• 9/08/2010 9° PRIJS ARGENTON 256 JAARSE DUIVEN SAMENSPEL UNION ZUID-ANTWERPS VERBOND 

• 31/07/2010 1-5° PRIJS BOURGES 100 JAARSE DUIVEN SAMENSPEL UNION ZUID-ANTWERPS 

VERBOND 

• 17/07/2010 10° PRIJS DOURDAN 526 JAARSE DUIVEN SAMENSPEL TURNHOUT 

• 10/07/2010 4° PRIJS ORLEANS 482 JAARSE DUIVEN SAMENSPEL TURNHOUT 



 

Pitts en Duivenkrant feliciteert hem en zijn echtgenote met de mooie prestaties ! 

 


