
Vervolg van blz. 1

Bart kwam aan de start van het seizoen met 
24 weduwnaars, 40 duivinnen die op het 
klassiek weduwschap gespeeld werden, 210 
jonge duiven en 40 kweekkoppels.
De jonge duiven werden verduisterd van half 
februari tot 21 juni. Daarna werden ze bĳge-
licht tot einde seizoen. Vanaf half juli werden 
de duiven op de schuifdeur gespeeld. In een 
tiental etappes werden de jongen opgeleerd 
tot Vilvoorde (80 km). Daarna werden ze niet 
meer tussendoor weggevoerd omdat ze aan 
huis geweldig trainden. Ze vlogen probleem-
loos een vol uur en trokken regelmatig weg. 
Bĳ de inkorving komen doffers en duivinnen 
zo’n 1,5 u samen. Na aankomst van een 
vlotte wedstrĳd blĳven de partners samen 
tot ‘s avonds. Werd het een moeilĳke wed-
strĳd dan blĳven ze bĳ elkaar tot de volgende 
morgen.
De winnaar is de B18/6106010. Het is een 
blauwe doffer uit de middelmaat met een 
zachte pluim en een prachtig oog. In zĳn nog 
jonge carrière won hĳ o.a. 219e Quiévrain 
1103 d, 128e Chevrainvilliers 706 d, 151e 
Pont-St-Maxence 1294 d, 24e Chevrainvil-
liers 1111 d, 120e Melun 718 d, 41e Melun 
1050 d. Het is een tamme duif die perfect uit 
de goede richting kwam en als een schicht 
naar de spoetnik dook. Hĳ heeft momenteel 
2 pennen gestoten.
Bĳ aankomst van een wedstrĳd op zaterdag 

wordt er volle bak sportmengeling gevoe-
derd en er zĳn elektrolyten in het drinkwa-
ter. Van zondag tot dinsdagavond wordt er 
“Light Galaxy” (dieet) gevoederd. Op woens-
dag wordt er overgeschakeld op 50% dieet + 
50% sportmengeling. Op donderdag wordt 
het dan volle bak sportmengeling + Energy. 
Wanneer er een lastige wedstrĳd voorspeld 
wordt dan schuiven de mengelingen een dag 
naar voor en wordt er twee dagen sport-
mengeling + Energy verstrekt. Eén maal per 
week worden er vitamines verstrekt over het 
voeder.
De medische begeleiding is in handen van 
dierenarts Stĳn Rans. Tegen trichomonas 
werd er 3 maal behandeld via een pille-
tje. “One eye cold” stak tweemaal de kop 
op en werd op een doeltreffende manier 
behandeld.
Voor Bart Verbeek was provinciaal Blois de 
laatste wedstrĳd van het seizoen. Zĳn vakan-
tie was gepland na afloop van het duiven-
seizoen op 8 september. Maar door de her-
schikking van de nationale kalender kan hĳ 
niet deelnemen aan de afsluitende wedstrĳd 
uit Chateauroux. Deze provinciale overwin-
ning is uiteraard een magnifieke afsluiter !
Aan het slot van een druk seizoen wil Bart 
nog een dankwoord richten aan Marc 
Leeten, Frans Pluym en zĳn vrouw Lutgar-
de. Zĳ hebben allen hun steentje bĳgedragen 
aan de succesvolle duivensport in Poppel !

Hugo

BART VERBEEK

V : B12-6322201 “Zoon Halfbroer Kim”

G.V. : B08-6383029 “Halfbroer Kim”
Gaston Van de Wouwer
Zoon van “Torre” (zoon “Kaasboer” en vader 
“Kim”, 1e Nat. Gueret 14.245 d.) x “Blauw” (nest-
zus “Blauw Wit”, grootmoeder 1e Nat. Argenton 
19.728 d.)

G.M. : B08-6383064 “Halfzus Lance”
Moeder 3e Finale One Loft Race Kroatië
Gaston Van de Wouwer
Zoon van 05-307 (Van Eynde-Goovaerts uit 
“Blauwe Zoon Bourges”, vader “Superkoppel”) 
x 05-138 (Gaston Van de Wouwer)

{
M : B09-6302071 “Dochter Geschelpt Aske 789”
885e Nat. Tulle 8323 d.
12e Dourdan 628 d.
13e Dourdan 1077 d.
18e Dourdan 840 d.
56e Marne 1780 d.

G.V. : NL06-1262530 “Zoon Verkeerde”
Henri van Doorn
Zoon van “Verkeerde” (8x 1e, 1e Asduif vitesse 
CC en 8e Nat. Asduif Vitesse WHZB) x “Dochter 
Petacchi”

G.M. : B06-6333798 “Aske Voeten”

{

B18-6106010
1e Prov. Blois   2923 jonge
     snelste van 3325 d.
24e Chevrainvilliers 1111 d.
41e Melun 1050 d.
120e Melun 718 d.
128e Chevrainvilliers 706 d.
151e Pont-St-Maxence 1294 d.
219e Quiévrain 1103 d.

Poppel – Voor de provinciale overwin-
ning Blois jonge duiven trokken we naar 
het noorden van de provincie Antwerpen. 
Bart Verbeek uit Poppel wint met een duif 
om 13.47.56 u en aan 1521,95 m voor een 
afstand van 506,708 km de eerste prĳs 
provinciaal.
Bart (53) bouwde zĳn kolonie op met dui-
ven van Gaston Van De Wouwer, Berlaar 
en L-B-J Geerinckx, Wommelgem. De laat-
ste aanwinsten komen van Stabel & Zoon, 
Goirle en Jos Vercammen, Vremde. In zĳn 
carrière won hĳ ook al de 1e prov. Guéret. 

Hĳ had nu 61 jonge duiven in de korf voor 
Blois en het is zĳn 5e getekende die deze 
klus klaarde. Bart had de laatste weken de 
superconditie op de kooi met op 11/8 Pont-
St-Maxence 1294 d : 3, 5, 18 enz.; 18/8 
Chevrainvilliers 1111 d : 1, 2, 3, 10, 12 enz.; 
28/8 Melun 718 d : 2, 3, 6, 7 enz.; 1/9 Melun 
1050 d : 2, 6, 17, 18, 23, 28 enz. Ook uit 
Blois kwamen zĳn duiven zeer vlot naar huis 
en zĳ wonnen 1, 18, 21, 38, 40, 62, 93, 94, 
138, 150, 177, 193, 194 enz. (37/61) tegen 
2923 jonge duiven.

Lees verder blz. 11

BART VERBEEK 
1e Prov. Blois 2923 jonge


