
De toppers in de “Kampioenschappen van de Zwalmvallei” . 

 Fond oude duiven: Chris Hebberecht uit Evergem na een felle strijd . 

Met de 1e en 2e ingegevene duif winnen op Cahors – Montauban- Limoges en Souillac bracht 

maximaal 8 prijzen op . Vier liefhebbers slaagden erin om 7 op 8 te scoren. De  coëfficiënten 

beslisten. In volgorde waren dit Chris Hebberecht, F & N Norman uit Westkapelle , Marc 

Vlaeminck uit Ramsel en G & N Secelle uit Merendree, deze laatste vielen net naast het 

podium, maar al bij al toch een fraaie prestatie. Liefst 26 ingeschreven liefhebbers 

verdeelden hier een mooie prijzenpot. 

 Lichte Fond : F & J Vandenheede uit Zingem de beste ! 

Bourges – Limoges-Argenton-Limoges jaarse kwamen met 1e + 2e ingegevene duif in 

aanmerking voor dit kampioenschap. Het maximum was dus 8 prijzen en één 

deelnemer wist dit te behalen, namelijk F & J Vandenheede. Met 7 prijzen ( beide) 

volgden Marc Vandeneeckhout uit Kalken en Joël Verschoot uit Ingelmunster .  Ook 

hier veel prijswinnaars , namelijk 25 . 

 Grote Fond oude duiven : Freddy Dhondt uit Overmere kwam, zag en won ! 

Een bijzonder moeilijk kampioenschap met 1e + 2e ingeg. duif op Barcelona, St 

Vincent, Narbonne en Perpignan. Met een schitterende 8 op 8 behaalde Freddy 

Dhondt uit Overmere hier de overwinning. In zijn zog volgden twee liefhebbers met 7 

prijzen, in volgorde Emiel Denys uit Tielt en Van Looy-Van Nieuwenhuyse uit 

Wetteren . Negentien marathongrootheden plaatsten zich binnen de prijzen. 

 Fond jonge duiven : Mooie overwinning voor R & X Verstraete uit Oostakker . 

Hiervoor diende men met 1e + 2e afgeg. duif te scoren op Bourges- Argenton – La 

Souterraine ( 2x)  – Gueret ( 2x) . Twee deelnemers wonnen 6 prijzen en dit gaf in 

volgorde : R & X Verstraete uit Oostakker en Eric Claus uit De Pinte. De eerstvolgende 

liefhebber met 5 prijzen en eveneens een plaats op het podium was J & F 

Vandenheede uit Zingem.  Twintig  liefhebbers verdeelden de prijzenpot. 

 


