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Zĳ werden op 25 november gekoppeld en 
trokken één jong groot. De duivinnen verblĳ-
ven op een hok met kleine nestvakken (20 
cm breed) en kunnen elkaar niet zien. De dui-
vinnen worden elke week gespeeld en er zĳn 
weinig problemen met het onderling paren.
In het begin van het seizoen komen doffers 
en duivinnen niet samen bĳ de inkorving. 
Daarna zitten ze een tĳdje naast elkaar voor 
ze de mand in gaan en later komen ze een 
half uur bĳeen. Na aankomst van een wed-
strĳd blĳven ze tot ‘s avonds of tot de vol-
gende dag samen. Na Bourges II kwamen 
de duivinnen met een nestje en ze werden 
ingekorfd op jongen van 7 tot 11 dagen wat 
achteraf een uitstekende motivatie bleek te 
zĳn.
De nationale winnares is “Blauw Lientje” 
B16/6275079. Het is een duivin uit de mid-
delmaat die de 4e pen gestoten had en waar-
van Bart de vĳfde pen “geknipt” had. Op het 
hok is het een pittige tante en bĳ aankomst 
van Chateauroux dook ze als een speer naar 
de spoetnik en liet geen seconde verloren 
gaan. Als voorbereidende wedstrĳden vloog 
ze wekelĳks de halve fond. Daarna vloog ze 
Argenton, vervolgens Quiévrain en ging dan 
de mand in voor Chateauroux nadat ze nog 
een drietal keer gelapt werd in Zoersel.
Zĳ won in haar carrière 155e prov. Argen-
ton 3300 d, 44e nat. Bourges 12449 d, 549e 
nat. Chateauroux 18799 d, 9e Melun 317 d, 
38e nat. Bourges 5831 d, 99e nat. Chateau-
roux 2858 d, 9e Melun 1681 d, 4e Pont-St-
Maxence 324 d, 322e nat. Argenton 5158 d 
en 1e nat. Chateauroux 2850 d
“Blauw Lientje” is een dochter van  

“Brother Little Mama” B08/6383049 (“Vader 
Asduif 134/03” B01/6345101 x “Kleindoch-
ter Kaasboer” B03/6257007) x “Stryfke” 
B13/6285517 (“Son Xena” B11/6049887 x 
“Zenna” B11/6126239.
Bĳ aankomst van een wedstrĳd wordt er een 
combinatie van dieet, sport en Energy “volle 
bak” gevoederd. ‘s Avonds wordt de voe-
derbak weggenomen. Op zondag en maan-
dag wordt het “Premium Light” of een lichte 
sportmengeling. Vanaf dinsdag wordt het 
dan 1/3 “Premium Light” + 1/3 sportmenge-
ling + 1/3 Energiemengeling. Op donderdag 
wordt er volle bak gevoederd.
Bĳ aanvang van het vliegseizoen worden de 
duiven zuiver gezet van trichomonas. In de 
loop van het seizoen werd er nog tweemaal 
behandeld tegen tricho. Tegen de luchtweg-
infecties werd er in het begin van het seizoen 
behandeld. Af en toe gaan er vitamines over 
het voeder.
Bĳ de afsluiter van het seizoen 2019 wil Bart 
in de eerste plaats zĳn vrouw bedanken die 
een grote hulp is bĳ de verzorging alsook 
buurman Frans Pluim of de buurman-hel-
per en Thomas Verhagen die helpt bĳ het 
inkorven. De nationale overwinning uit Cha-
teauroux is een beloning voor zoveel inzet 
afgelopen seizoen !

Hugo

V : B08-6383049 "Broer Little Mama"
Gaston Van de Wouwer
Topkweker, vader o.a. 09-164, 11-726, 11-782 
etc.

G.V. : B01-6345101 
Beste jonge duif 2001
Vader "Asduif" 134-03
Zoon van 00-738 (asduif Noyon 2000) 
x "Superkweekster" (oud ras Gaston)

G.M. : B03-6257007 "Kleindochter Kaasboer"
Dochter van "Zoon Kaasboer" x 00-541 (uit 96-
276 asduif Noyon)

{

M : B13-6285517 "Stryfke"

G.V. : B11-6049887 "Zoon Xena"
LBJ Geerinckx
zoon van "Fluwelen 18" (topkweker) x "Xena" 
(2e Nat. Argenton en dochter "Blauwe 
La Souterraine" x "Witpen Wouters")

G.M. : B11-6126239 "Zenna"
Zus "Miss Poznan", 1e oympiadeduif Fond 
Poznan 2011
Halfzus "F16", 1-5-10e nationaal
Dochter van "Zwarte Diamant" (LBJ Geerinckx 
uit "Blauwe Ĳzeren" x "Moeder Diamantje") x 
"Zus Goudhaantje" (Rudi Diels)

{

B16-6275079 
“BLAUW LIENTJE”
1e Nat. Chateauroux          2850 oude
38e Nat. Bourges 5831 d.
99e Nat. Chateauroux 2858 d.
549e Nat. Chateauroux 18.799 d.
32e Bourges 1867 d.
155e Argenton 3300 d.

Poppel – Voor de afsluitende nationale 
wedstrĳd uit Chateauroux kwam het noor-
den van de provincie Antwerpen aan de 
beurt. Met een duif om 15.17.15 voor een 
afstand van 567.397 km en aan 1398,15 
m werd Bart Verbeek (54) uit Poppel de 
nationale winnaar tegen 2850 oude dui-
ven. Het is de eerste nationale overwin-
ning uit de carrière nadat hĳ eerder al 
1e prov. Guéret en 1e prov. Blois op zĳn 
naam schreef. 

Hĳ bouwde zĳn kolonie op met duiven van 
Gaston Van de Wouwer, Berlaar en Bart 
Geerinckx, Wommelgem. Hĳ had 42 oude 
en 53 jongen in de korf op Chateauroux en 
het is de 4e getekende oude duif die de  
1e nationaal Chateauroux wint.
Bart speelt het klassiek weduwschap alleen 
met duivinnen (partner blĳft thuis). In het 
begin van het seizoen werd er gestart met 
een ploeg van 64 duivinnen. 

Lees verder blz. 12

BART VERBEEK
1e Nat. Chateauroux 2850 oude


