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Jaarlijkse bonverkoop 

Vanaf zaterdag  9/01/2021  12 uur online t.e.m. 

zaterdag 23 01/21 om 20 uur  

Gelet op de corona perikelen komt er dit jaar geen 

eindverkoop in zaal. 

Het eindbod op internet is het eindbod van de bon. 

Contact & info i.v.m. deze verkoop 

desnelleduifjabbeke@gmail.com 

 

bieden via website: 

https://www.bonnenverkoop.be/ 
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1) Marlein Ivo  Klemskerke 

De 1°Algemeen kampioen De snelle duif Jabbeke / 1ste kampioen 

kleine halve fond jonge duiven 2020 

 

Scoorde in 2020 vele top prijzen 

iedereen weet wat  hij speelde ,wie doet hem na? Een  pure selectie van topduiven 

 

 

2 ) Allemeesch P , R en J    Bulskamp 

Peter schenkt een zomer jong 2020 uit de geselecteerde kwekers . 

 

Peter heeft een zeer drukke job en de werkdruk ligt hoog maar hij is 

blij dat hij besloten heeft ook halve fond te gaan spelen en niet 

enkel fond. Hij beleeft nu meer plezier aan het zien thuiskomen van 

de duiven en er is meer activiteit rond de hokken. Ria springt bij 

waar nodig want Peter moet voor zijn beroep ook veel op reis en 

dochter Julie steekt waar nodig ook een helpende hand toe. Deze 

drie mensen vullen mekaar goed aan en beleven plezier aan hun 

sport. Hun inzet is dit jaar zeker beloond want hun duiven hebben 

prachtprestaties neergezet. 

Basisrassen 

Alle snelheidsduiven werden van de hand gaan. Toen restte alleen nog het oude basisras van 

Bas Batenburg uit Klaaswaal. Hiermee boekte Peter goede resultaten, zoals bv. Op Bourges 

waar de 539 top vloog en 8ste werd op La Souterraine. 

Peter haalt nu reeds voor het tweede jaar op rij, en met succes, duiven bij van Wim Logie uit 

Poperinge ( de bloedlijnen van Robert en Didier Bolle en van wijlen Marcel Goethals), Kurt 

De Keyser uit Staden (de bloedlijnen van Cools-Blancke, Gerard Koopman en Deschacht-

Denduyver) en Harco Poelman uit Nederland. Het zijn voornamelijk duiven voor de Hafo die 

hij met goed gevolg inzet tot 750 km. 

morele winnaar Châteauroux III jonge duiven 2017 

Wie haalt iets van het beste van de Westhoek ? 

 



 

3 ) Bogaert Eric Westkerke 

Heeft vorige winter streng geselecteerd en duiven opgeruimd die bij vele 

liefhebbers een ereplaats zouden krijgen. Dus wat Eric schenkt kan enkel 

maar zeer goed zijn. Wie voorziet een plaats op zijn hok voor deze 

prachtschenking. 

 

 

 

 

 

4 ) Clarysse Martin St Michiels-Brugge  

Martin is reeds sinds enkele jaren één van de beste hokken van 

het Brugse op de snelheid . Topuitslagen overal waar hij gaat 

inkorven 

 

 

 

 

 

 

 

5 ) Crombez Laurent  Nieuwmunster 

De man die het met succes doet op de fond. De rust en stilte zelve. 

 

 

 

 



 

6 ) Danschotter Johan Zedelgem 

 

Een terug opstartend hok met zeer mooie resultaten  

Voor wie is deze prima schenking  

 

 

 

 

 

 

7 ) Decru Raf en Filip Koekelare  

Hok Decru Raf & Filip. geven een bon voor een 
jonge duif 2021 . 

Velen lukten met onze duiven ook in 2019 en terug 
in 2020 veel 1°prijzen en asduiven. 

Zie ook : http://hokdecruraf.jouwweb.nl/zij-die-
lukten 

De jongen worden gekweekt in volières. 

 

 

 

 

8 ) Denys Eric Beveren-Leie  

Het bestuurslid van "De Arend" wilt iedereen bij staan in de 

duivensport. Nationaal winnaar. Speelt samen in de G6 waardoor zijn 

prachtuitslagen niet altijd duidelijk op zijn naam staan. Speelt puik op 

de one loft races.  

 

http://hokdecruraf.jouwweb.nl/zij-die-lukten
http://hokdecruraf.jouwweb.nl/zij-die-lukten


9 ) Depoover Bjorn Westende  

Een liefhebber die vele pracht prestaties behaalt met zijn 

duiven. 

Snelheid, halve fond daar speelt hij meest op 

Hier vindt je rassen van Vandenheede Zingem, Poppe 

Frank Bredene, Ameel-Vanlake Dadizele,Vandewouwer 

Gaston,Vandamme Johan Dendermonde, Decoene Gino,... 

 

 

 

 

 

 

10 ) Devleesschauwer Fabrice

 Gistel 

Heeft geld 

nog moeite 

gespaard 

om een 

fondsoort 

op te 

bouwen. 

Eindelijk nog eens een jonge 

liefhebber die alles over heeft 

voor de duivensport. 

De geschonken duif wordt er 

eentje uit de voor de kweek 

aangekochte duiven.  

Dit jong is een 100% Noel Peiren. 

Stamboom is echt een plaatje. 

Verschillende stamduiven van 

Noel Peiren in de Pedigree. 

 

De vliegduiven zullen na chateauroux gekoppeld worden samen met de kwekers. 



Ik zal eitjes van de kwekers onder de vliegers leggen. 

De vader komt uit de 17nat st vincent x super kweker 340, deze doffer is terug een prachtige 

duif uit ouders die bewezen goede kweek te geven en tevens inteelt op de Nika van Noel 

Peiren. 

De duif in kwestie die geschonken zal zijn is dus een kl.kind van 17 nat st vincent, 1npo 

Limoges en twee zeer goede kwekers. 

 

 

11 ) Devlieger Roger De Haan 

Een stille liefhebber. Geen grootsprekerij, maar als hij met de kleine korf 

aan de inkorftafel komt schuift hij gewoonlijk voor 100% aan bij de 

prijzentafel. Speelt niet voor het geldgewin maar voor de sport. Kleine 

kolonie met grote resultaten. 

 

 

 

 

 

12 ) Devooght Gilbert Klemskerke 

De man die snelheid en halve fond domineert. Door niets tegen te houden. 

Elk jaar bij onze kampioenen. Heeft een sterke eigen kolonie. Wie kan zoiets 

niet gebruiken 

 

 

 

 

 

 



13 ) Devooght Marc Varsenare 

Marc houdt eraan om als fervent snelheid- en HAFO 

speler een super schenking te doen. Hij heeft geld noch 

moeite gespaard om aan een goede stam te geraken, die 

zowel snelheid als fond aankunnen. 

 

 

 

 

 

 

14 ) Dumon Geert Jabbeke 

Het hok waar de duivensport nog echt een hobby is maar waar de 
resultaten voor zichzelf spreken.   (jong op afspraak) 

Leverancier van een duivin (bon) welke op het hok Godderis zowel snelheid 
als HAFO met succes afhaspelde als jong en jaarling . 

 

 

 

 

 

 

15 ) Geryl-Vanhoydonck Ingelmunster 

Nu hij de liefde gevonden heeft en zich gesetteld heeft, neemt hij terug 

de draad op in de duivensport. De soort van zijn vriend Fernand Kyndt zal 

hier zeker wel een rol spelen.  

2de kampioen  jongen in Lendelede 

Hij steunt ons ook met een prima schenking. 

 



 

16 ) Godderis Linda & Praet Edmond     Brugge 

Deze liefhebbers Linda en Edmond Praet zetten 
de afgelopen seizoenen prachtprestaties neer 
met top in de verschillende one loft races, Ook 
korfden ze zeer verdienstelijk in voor de Ronde 
van België! 

Edmond Praet is secretaris van “De Snelle Duif” 
Jabbeke en van de Belgische Commissie van 
Keurmeesters. 

De rassen die het hok bevolken: Bert Penne, Frans Verheyen, Jimmy Vanden 
Broele, Verhelle Martin , Carlos Verscheure en Wybo Roger. 

 

 

 

17 ) Gunst Roland De Haan 

De immer grappende Roland beoefent in alle ernst en met succes de 

duivensport en is een klasbak waarop een maatschappij kan rekenen. 

2020 was een top jaar .Wat een super uitslagen !! 

1 ste kampioen kleine halve fond oude / 1ste kampioen kleine halve 

fond bij jaarse duiven  

 

 

 

18 ) Hessels Johan Veldegem 

Johan, sympathieke voorzitter van "Gans Alleen " Torhout, kende 
een uitstekend seizoen. 

1e Kampioen WVV Fontenay Jongen Zone A1 2020 

1e Kampioen WVV Pontoise Jongen W1 2020 

Wie kan zo'n prestaties voor leggen . 

 

 

 



19 ) Hok Decoster Westkerke 

Vader Ronny en zoon Stijn speelden elk op hun eigen hok meer dan hun 
prijzen met af en toe enkele fantastische uitschieters. Zo behaalde Ronny in 
2011 reeds de 1°nationaal op Limoges jaarlingen. 

Toen ze in  2019 besloten om de handen in elkaar te slaan, gingen de 
resultaten er geweldig op vooruit met veel vroege duiven en een zeer hoog 
prijzenpercentage. De speelhokken staan bij Stijn en vader functioneert als 
superverzorger. Ronny en Stijn spelen met de rassen van Marc en Geert 
Pollin, Ferdinand en Karel Denduyver, Gerard Zwanckaert, Umberto Anseeuw, 
Hok Bastiaens, W.M.J.F. Boddaert maar hoofdzakelijk (90%) met het ras van 
Hubert Deceuninck-Vanhoucke (Nieuwpoort). 

Hun duiven van Deceuninck-Vanhoucke bewezen top te kunnen vliegen van Arras tot Agen en 
kunnen van origine de marathonvluchten aan. Daarom wil deze vader-zoon combinatie in de 
toekomst uitblinken van Arras tot Barcelona. De concurrentie is bij deze gewaarschuwd! 

 

2020 was net zoals zoveel vorige seizoenen weer een topjaar voor deze vader-zoon combinatie. 

UITSLAGEN: 

 

* 1* Nationaal Limoges jaarlingen 2011 

 

*Oude en jaarse: 

 

-Clermont 345 d = 1,74,98,… 

-Clermont 258 d = 1,2,3,4,6,9,11,12,13,16,17,18,… 

-Chataudun 179 d = 1,15,16,29,40,… 

-Clermont 172 d = 1,6,8,9,18,… 

-Pottiers 257 d = 3,19,49,68 

-Argenton 283 oude = 1,85 

383 jaarse = 2,10,12,13,34,… 

-Tours 245 d =7,44,68 

-Limoges 290 d = 6,17 

-Montlucon 105 d =1,5,12,15 

-Blois 122 d = 2,4,17 

-Soulliac 130 d reg = 2,17 

3737 nat = 7,180 

 

*Jonge duiven : 

 

-Clermont 411 d = 1,18,31,33,37,… 

-Clermont 233 d = 1,4,7,12,13,14,15,… 

-Clermont 289 d = 3,4,6,7,8,9,10,14,22,24,… 

-Pontoise 606 d = 1,9,10,11,34,35,36,38,48, 

-Pontoise 339 d = 2,3,7,9,16,17,18,22,25,… 

-Pontoise 266 d = 3,12,14,19,27,30,… 

-Pontoise 167 d = 4,5,6,7,18,22,... 

 



20 ) Hok Smits Steve Rotselaar 

( bon verkregen via Eddy Geryl ) 

Duivin 2020 

Als we op zoek moeten gaan naar de beste duivenliefhebber 

dan hoort Stevie Wonder zeker bij de topfavorieten. Wat een 

superseizoen heeft hij achter de rug. Op de GHF vluchten was 

het eerder een uitzondering als Steve niet de eerste prijs 

behaalde in Sans Peur Herent. Als je in Sans Peur de eerste prijs 

haalt weet je dat ook mag dromen van topnoteringen 

provinciaal en nationaal. “Paloma Power Steve” behaalde dan 

ook de volgende schitterend resultaten . 

 

1ste nationaal Chateauroux (en snelste duif van het hele pak) 

1ste provinciaal Bourges 

Heel veel topnoteringen op de nationale GHF vluchten 

21 ) Kyndt Fernand Westkerke 

( bon verkregen via Eddy Geryl ) 

Een steunpilaar voor de maatschappij. Steunt ons niet alleen bij de bonverkoop maar ook tijdens 

het speelseizoen. Een verstokte succesrijke duivenliefhebber. 

 

 

 

 

 

 

 



22 ) Lagast Rudy Bredene 

De man met het scherpe slagersmes waardoor hij een selectieve elitestam 

heeft uitgebouwd. 

 

 

 

 

 

23 ) Lapin Romain    Zuienkerke 

 

De kolonie van Romain is uitgegroeid en bestemd om fond 

te vliegen. Reeds jaren draait de kolonie op topniveau, 

daar kunnen we niet naast kijken. Kwaliteit is er zeker te 

vinden.  

Zijn kleppers vliegen prijzen bijeen van Clermont tot de 

zware Fond ! Romain weet zijn duiven klaar te stomen als 

geen ander.  

Wie gaat met deze prachtschenking lopen? 

 

 

24 ) Mergaert Dirk    Westkerke 

De man die over ijzersterke en getalenteerde duiven beschikt. Durft het aan 

om zijn duiven zonder specifieke invliegwedstrijden met succes in te korven. 

Duiven die elke afstand aankunnen 

 

 

 



25 ) Museeuw Eric   Klemskerke 

Speelt met succes van de eerste tot de laatste zondag met elke week een aantal 

kopprijzen ,  ieder jaar topprijzen bij de vleet !  

Kwaliteit gegarandeerd ! 

 

 

26 ) Neirinck Walter Varsenare  

De duivenkampioen met wekelijkse topprestaties . Speelt met een klein aantal duiven en 

bijna elke week 90% tot 100% prijs. Heeft reeds meerdere liefhebbers 

succes laten kennen met duiven die ze bij hem gingen halen na een bon 

aankoop.  

 

 

 

 

27 ) Penne Bert Nederhasselt 

In eerste instantie lijkt het ons overbodig om de 
familie Penne voor te stellen. In Nederhasselt 
wordt immers al jaren op hoog niveau met de 
duiven gespeeld en ook buiten de landsgrenzen 
klinkt deze naam als een klok. Vermoedelijk 
zitten de buitengewone successen op diverse 
one-loft-races hier voor iets tussen! Er wordt aan 
zowat alle vluchten en afstanden deelgenomen, 
maar het hoofddoel is 400 tot 600km. Deze 
bijzonder sterke allroundkolonie is gebaseerd op 
notoire rassen en lijnen van Herbots-Heller (D) – 
Jo Ronsijn (B) – Kampert & Zn (NL) – Pudic Filip 
(CRO) – Sjaak Buwalda (NL) – Team Bart Bassez 
(B) - Roger Baele (B) – Pieter Visser (NL) – Kamiel 
Hasaert (B) en Sonia Van Der Maelen. Ook in het 
seizoen 2020 presteerde hij als naar gewoonte 
en behaalde hij schitterende resultaten. . PURE 
KLASSE,  TOPSCHENKING !!! Ondanks het 
slachtoffer te zijn van een duivendiefstal 
schenkt hij ons lokaal toch een prachtige bon 
(augustus) 

Highlights One Loft Races 

1st Olympiade race Hungary 2014 
1st Final Derby Brod Croatia 2013 



1st F.C.I ¼ final Thailand(307km) 2016 
1st Ace pigeon F.C.I Derby Brod Croatia 2020 
2nd Ace pigeon F.C.I Thailand (400km Race) 2016 
2nd Final Derby Brod Croatia 2011 
2nd F.C.I Thailand 1/8 final (210km) 2016 
2nd WG Kozleglowkl ½ Final Poland (295km) 2017 
3rd Balaton Race Hungary (403km) 
3rd Final Derby Brod Croatia 2015 
3rd Penamacor F.C.I Cartaxo Portugal (130km) 2019 
3rd Ace pigeon F.C.I Derby Brod Croatia 2020 
4th F.C.I Thailand Final (520km) 2017 
5th Ace pigeon Olympiade race Hungary 2014 
5th Finale F.C.I Fast Pigeons Rimini Italy (400km) 2019 
5th Race 202km FCI Cartaxo Portugal 2019 
6th Final Derby Brod Croatia 2016 
7th Finale F.C.I Cartaxo Portugal (512km) 2019 
7th Finale F.C.I Derby Golden Pigeons Roemenië (500km) 
2019 
7th Balton Race Hungary (403km) 2016 
7th Semi Final Derby Brod Croatia (260km) 2019 
7th Semi Final F.C.I Derby Brod Croatia (230km) 2020 
8th F.C.I Thailand ½ Final (350km) 2016 
8th F.C.I Thailand Final (450km) 2016 
9th Sabugal F.C.I Cartaxo Portugal (161km) 2019 
10th F.C.I Thailand (400km) 2016 
11th F.C.I Derby Del Medlterranea Spain 2016 
13th Finale F.C.I Fast Pigeons Rimini Italy (400km) 2019 

Kampioenschappen 2019 (fenomenaal): 

1ste ALGEMEEN KONING 2019 
1ste Koning Zware Halve Fond 
1ste Kampioen Oude Zware Halve Fond 
1ste Kampioen Jaarse Halve Fond 
1ste Kampioen Jonge Halve Fond 
1ste+2de Asduif Jaarse Zware Halve Fond 
2de Asduif Oude Zware Halve Fond 
1ste SUPERDUIF Zware Halve Fond 
2de Kampioen meeste pr. Zware Halve Fond 
3de Algemeen Kampioen 
5de Koning Halve Fond 
9de Koning Zware Halve Fond 

1ste Grote Prijs Filbouwing 
6de Grote Prijs Bonschenkers & Kopers 

1st ALL-ROUND Kampioen FCD 2019 
1ste Asduif Oude Zware 1/2 Fond FCD 2019 
1ste Kampioen 1+2 Oude Zware 1/2 Fond 
FCD 2019 

 

 

 

 



 

28 ) Pollet Guido Oostkamp 

De drijvende kracht achter de maatschappij te St-Andries. Heeft 

zijn hart aan de duivensport verpand. Sterk spelende liefhebber. 

top duiven – top melker – topprestaties. 

Schenk voor onze maatschappij iets speciaal. 

 

 

29 ) Pollin Marc & Geert  Snellegem  

Een jong van de 2de ronde of een late duif '20. 

Marc en Geert Pollin zijn al vele jaren bij de 

besten van het Belgische fond- en zware 

fondgebeuren. Hun provinciale, zonale, nationale 

en internationale prestaties spreken jaar na jaar 

tot de verbeelding. Ook het jaar 2020 was er 

eentje om in te kaderen. Zo behaalden ze in 2020 

zomaar eventjes 4 zonale overwinningen: 

1°zonaal Chateauroux / 1°zonaal Limoges / 

1°zonaal La Souterraine / 1°zonaal Souillac . 

Ook in de kampioenschappen en bij de asduiven was 2020 een boerenjaar : 1°kampioen 

koppelkampioenschap jongen Union Gistel / 1°kampioen oude onder 600 km Union Gistel / 

1°kampioen jaarse onder 600 km Union Gistel / 2°asduif PE West-Vlaanderen zware halve 

fond / 2°asduif PE West-Vlaanderen zware fond / 2°kampioen jongen Union Gistel / 

2°kampioen oude boven 600 km Union Gistel / 2°kampioen jaarse boven 600 km Union 

Gistel / 3°kampioen internationale vluchten Union Gistel / 10°nationale kampioen KBDB 

fond jaarlingen. 

(na afspraak moet de duif afgehaald worden , duif bijhouden of versturen is niet mogelijk ) 

 

Marc en Geert Pollin stellen hun unieke schatkamer even open. Wees er vlug bij. 



30 ) Schoonacker Romain  Zwevezele 

Romain schenkt een jonge duif op afspraak  

Romain heeft het hart op de juiste plaats en zet zich in voor de 
jonge liefhebbers in onze provincie. 

Hij bezit een minikolonie voor de zware fond met 5 oude, 5 
jaarse en een handvol jonge duiven die niet gespeeld worden. 
Zijn kwekers stammen meestal af van zware fond rassen: Eric 
Devlaeminck (Hulste), Romain Goethals (Maldegem), Leon 
Messiaan (Grammene), Lannoo-Ballegeer (Moerkerke), 

Vande Riviere Marc, Jan Theelen, Jan Aarden, Malfait Albert en Roger Casier. Zijn 
oogappels zijn zijn Barcelona's die vier en drie keer op rij een mooie prijs wonnen op 
de Spanjeklassieker en die nu goede nakweek geven op het kweekhok. 

Enkele mooie uitslagen: 

Barcelona lokaal: 42,54 (2op3)Barcelona lokaal: 6,55 (2op4) 

Barcelona lokaal: 6 (1op2) 

www.romainschoonackerduivensport.com 

Romain zal u zeker goed bedienen.Een schenking voor het zware werk! 

 

 

31 ) Slabbinck Marc   Koekelare  

Bon op afspraak 

 

Fondspeler pur sang die elk jaar op het zwaardere werk een hele reeks topprijzen haalt. 

 

 

 

http://www.romainschoonackerduivensport.com/


32 ) Team Debo Vichte  Vichte    

( bon verkregen via Eddy Geryl ) 

Schenkt een jonge duif op afspraak  

2de ronde uit de kwekers  

Wat een super jaar voor dit 

geweldig Team 

2020 

117 x TOP 100 PROVINCIAAL 

1e prov.Bourges 3.777 jongen 

1e prov.Fontenay 1.777 jaarse 

1e prov. Fontenay 568 jaarse 

2 x 2e prov. Blois 2.723 jongen 

2 x 2e prov. Blois 3.196 jongen 

2e prov. Argenton 4.299 jaarse 

3e prov. Gueret 2.214 jaarse 

7e & 8e prov. Fontenay 2.292 jaarse 

10e & 11e prov. Pontoise 3.643 jongen 

11e prov. Pontoise 3.485 jongen 

16e – 18e – 19e – 30e prov. Blois 6.042 jongen 

20e – 22e – 25e – 26e – 41e prov. Blois 6.907 jongen 

1e algemeen kampioen jongen NKV Kortrijk 

2e – 5e en 6e asduif fond jongen NKV kortrijk 

1e fond kampioen jongen Herstarters W-Vlaanderen 

4e fond kampioen oude & jaarse Herstarters W-Vlaanderen 

2e-3e-5e-6e Asduif Fond jongen 

2e -4e-5e-6e Asduif zwHF jaarse 



11e-13e-15e Asduif Jaarse GHF W-Vlaanderen 

8e-12e-14e Asduif Fond jongen W-Vlaanderen 

19e Pipa ranking Nationaal zwHF jongen 

33 ) Thieren Ingrid       Veurne 

 

Ingrid en Ronny schenken een jong op afspraak 

Een sterke kolonie duiven die altijd weer bij de toppers 

geklasseerd staan in verschillende kampioenschappen. 

Er wordt vooral gespeeld op de snelheid en de halve fond. Op 

het hok van deze tandem vind je rassen van o.a.Corteel 

Bernard, Björn Depoover, Den dooven Luc, Decru Raf, ... 

 

 

 

34 ) Vandecasteele Karin / Marc Bogaert Pigeons Eernegem  

Marc mag gerust de trotse eigenaar genoemd worden van 

veel kweekpotentieel. 

In de tuin van zijn woonst in Eernegem zitten regelrechte 

goudklompjes. 

Hofleverancier van verschillende hokken en ook in het 

buitenland  

 (jong op afspraak ) Een echte topaanbieding. 

35 ) Vanden Broele Jimmy Roksem 

Wie kent onze jeugdige voorzitter niet? Heeft het voorbije seizoen sterk 

geïnvesteerd in zijn duivenbestand. Niet presteren is opruimen. Dus goed x 

goed. Wie bedankt Jimmy voor zijn werk in de maatschappij?. 

 

 

 

 



36 ) Verplancke Freddy Ettelgem 

Freddy speelt enkel zijn jonge duiven. Alle kampioenschappen waar hij aan deelneemt staat 

hij in de top. Geen geldspel, enkel hobby en toch ijzersterk. 

Nooit te beroert om een liefhebber met een schenking 

vooruit te helpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 ) Verscheure Carlos Zuienkerke  

Wie Carlos kent weet zeker dat men er goed bediend wordt, vraagt het 

maar aan onze secretaris "Mon". Velen hebben reeds succes behaald met de 

soort van Carlos.. Liefhebber met kleine mand wat hem nietbelette om in 

2020 een super uitslagen te maken . 

 

 

38 ) Zielens Nick Ichtegem 

 

Hok opgebouwd met volgende rassen . Verkerk G en B , combinatie kroesen , 
Erica hok met de zuivere Herremans duiven . Debruine Stijn , Erica . Van gucht 
Johnny .en Roose-Pyra. 

Veel kwamen zich versterken en keren er terug 



 

 

39 )  HERMY – WITGEERS  Lissewege

 

Uitslagen 2020 

St-Andries Willen is kunnen: 

1ste Algemeen Kamp  

1ste clubkamp 

1ste Kamp Fontenay en Pontoise jonge duiven 

2de kamp snelheid oude en jaarse 

2de kamp snelheid jonge duiven 

3de kamp Fontenay oude duiven 

3de najaarskamp 

De snelle duif Jabbeke: 

1ste Kamp snelheid oude 

1ste Kamp snelheid jaarse 

2de Kamp snelheid jongen1ste najaarskampioen 

PE Westvlaanderen: 

11de Asduif snelheid jongen 

13de Asduif Grote Halve Fond 

Union Gistel: 

3de kamp -600km Oude 

10de Kamp -600Km Jaarse 

8st Kamp -600 Km Jongen 

10de Koppelkamp jongen 

De Jeugd West –Vlaanderen Starters +30: 

1ste Algemeen Kamp 

1ste Kamp Snelheid Jongen 

1ste Kamp Snelheid oude en Jaarse 

1ste Asduif Snelheid Jaarse 

1ste Asduif Snelheid Oude 

2de Kamp Halve Fond Jaarse en oude 

3de Kamp Halve Fond jongen 

1ste Asduif Halve Fond Oude 

2de Asduif Halve Fond Jaarse 

3de Asduif  halve Fond Jongen 

1ste Kamp Fond Oude en Jaarse 

7ste Kamp Fond jongen  

2de Asduif  Fond Oude 

 


