
De toppers in de competities van de “Grand Slam”: 

 Steeple Cup : Winnaars G & J De Meulemeester uit Zulte 

Met  de 1e + 2e ingeg. op Limoges-Cahors-Montauban-Agen-Brive-Brive jaarse kon men dus 

12 punten scoren. G & J De Meulemeester  behaalden 11 prijzen en wonnen met 1 punt 

voorsprong op Chris Hebberecht uit Evergem en met 9 op 12 waren P & D Houfflijn uit 

Wortegem-Petegem knap derde. Er waren hier 24 liefhebbers die van de prijzenpot genoten. 

 Nationale Marathon : Leon Messiaen uit Grammene de eindlaureaat na een spannende 

strijd. 

Liefst 9 deelnemers haalden de vereiste 3 op 3 want het ging om de 1e afgegevene op 

Barcelona , Narbonne en Perpignan. Met 19,39 % werd Leon Messiaen dus de winnaar, vóór 

Emiel Denys uit Tielt en Fernand Malfait uit Jabbeke. In deze competitie waren er 18 

prijswinnaars. 

 Nationale Decathlon : Marc en Franky Van De Walle uit Zwalm als laureaten. 

Met de 1e afgeg. op Limoges – Cahors-Montauban – Agen – Barcelona – Brive jaarse – St 

Vincent – Souillac – Narbonne – Perpignan werd er gestreden in een eerder moeilijk 

kampioenschap. Twee liefhebbers behaalden 8 prijzen waarbij M & F Van De Walle met 

86,44 % de overwinning behaalden. Tweede werd Jos Joosen uit Brecht ( 117,43%) en 3e P & 

D  Houfflijn uit Wortegem-Petegem. Hier profiteerden 12 deelnemers van de prijzenpot. 

 Superprestige : Marc Pollin uit Snellegem wint na een spannend duel. 

In dit kampioenschap diende men met de 1e afgeg. duif te scoren op Cahors – Montauban – 

Barcelona – Bordeaux en Narbonne oude. Liefst  7 liefhebbers behaalden 4 prijzen, de 

coëfficiënten beslisten over de eindranking. Met 16,44% won M. Pollin, vóór Nouwen-

Paesen-Tse Ping ( 29,48%) en G & J De Meulemeester ( 37,86 %). Een mooie prijzenpot werd 

verdeeld onder de 20 prijswinnaars .  

 Champions League oude duiven :  P & D Houfflijn uit Wortegem-Petegem met het 

maximum ! 

Werd vervlogen met de  1e + 2e afgegevene duif op Limoges-Cahors-Montauban- Argenton-

Agen-Barcelona-Brive-St Vincent-Souillac-Narbonne – Tulle – Perpignan waarvan 7 vluchten 

konden uitgekozen worden . Drie liefhebbers behaalden de vereiste 14 op 14, het maximum 

dus en dit in volgorde: P & D Houfflijn uit Wortegem-Petegem, Chris Hebberecht uit Evergem 

en Freddy DHondt uit Overmere. In deze competitie noteerden wij 15 deelnemers als 

prijswinnaars. 

 Champions League jaarlingen: F & J Vandenheede uit Zingem als primus. 

7 vluchten met de  1e + 2e ingeg. duif kwamen in aanmerking voor deze competitie, de 

deelnemers konden kiezen uit Chateauroux – Poitiers – Montluçon – Gueret – Argenton – 

Agen – La Souterraine – Libourne – Brive –Souillac – Narbonne – Tulle. Hier behaalden twee 

liefhebbers het maximum, namelijk F & J Vandenheede ( als 1e) en Team Fr De Jaeger uit 

Knesselare ( als 2e). Op de 3e plaats eindigde Casaert-Sénéchal uit Ruissignies met 13 pr. Tien 

deelnemers  konden genieten van de prijzenpot. 

 Champions League jonge duiven: een kolfje naar de hand voor  de bekende tandem 

Gevaert-Lannoo uit Deinze-Meigem. 

Waar zeggen met de  1e + 2e +3e ingegevene op Bourges-Chateauroux – Argenton – Issoudun 

– La Souterraine en Gueret en daaruit een keuze maken over  5 vluchten, dat was de vereiste 

om hier de top te halen. Drie deelnemers behaalden 11 prijzen, in volgorde werd het podium 



verdeeld tussen Gevaert-Lannoo, R & X Verstraete uit Oostakker en Marc Vlaeminck uit 

Ramsel. Elf deelnemers vielen binnen de prijzen.  

 


