
Enkel andere toppers van het hok Stijn & Jeroen Rans (BE, Wijgmaal), door Jeroen zelf voorgesteld: 

Lucie 
 
Uit de samenkweek met Luc Wiels kwam “Lucie” (moeder is Barcelonaduivin), een beloftevolle 

kweester. Zij is moeder van 225/2014 die de 1ste lokaal en 3de interprovinciaal vliegt op Bergerac jaarse; 

van 390/2013 die de 3e lokaal vliegt op St-Vincent.; 244/2014 vliegt als jaarduif per 10-tal op Brive en 

Libourne (4de lokaal). 

- 2173225/2014 – vliegt 1ste lokaal op Bergerac en zowel per 10-tal op Soissons – Bourges –

Bergerac 

o Bergerac 2015 

 1ste lokaal (177 d.) 

 3de interprovinciaal ( 679 d.) 

o Bourges 2015 

 46ste lokaal (528 d.) 

 310de Brabantse Unie (3.110 d.) 

 823ste nationaal (21.522 d.) 

- 2173244/2014 – vliegt als jaarduif 2x per 10-tal op zowel Brive als Libourne 

o Brive 2015 

 29ste lokaal (382 d.) 

 85ste Brabantse Unie (989 d.) 

 576ste nationaal (9.049 d.) 

o Libourne 2015 

 4de lokaal (188 d.) 

 23ste Brabantse Unie (677 d.) 

 416e nationaal (5.890 d.) 

o Bourges 2015 

 72e lokaal (528 d) 

 413e Brabantse Unie (3.110 d) 

 1.182 nationaal (21.522 d) 

Thierry – 1 ste provinciaal Montelimar 

In 2015 speelden we uit Montelimar een 1ste en 2de provinciaal. De Thierry vloog de 1ste provinciaal 

komt uit een samenkweek met onze nonkel, Alex Rans. Jago werd gekoppeld aan onze 

Barcelonaduiven. Jago vloog bij Alex zeer goed van GHF tot zware fond.  Moeder is een dochter van de 

beroemde Johan van Thierry en Bart Thumas. De Johan vloog oa 2e nat. Montelimar, 3e nationaal 

Souillac, 4e Euro-Regio Bordeaux, … Via een bon die wij gekocht hadden in Sans Peur, hebben wij van 

hun deze duivin gekregen. Het typeert de altijd vriendelijke en sympathieke Thierry en Bart dat we uit 

het beste mochten kiezen wat ze hadden zitten. We hebben de duivin onmiddellijk op de kweek gezet. 

Spijtig genoeg is ze ontsnapt uit de voliere bij ons. Toen heeft Thierry aangeboden om eens samen te 

kweken uit een andere dochter van de Johan. 

 
 
 
 
 
Jeanke & Georgette 
 



Op de kleine fond waren presteerden Jeanke & Georgette zeer sterk. Zij zijn broer en zus.  

Vader is Lucky Jef, gekregen van Dechamps-Swinnen en onmiddellijk op de kweek gezet. Hij is een 

inteelt naar Lucky 848. Moeder is José (2035176/2012) en werd direct op de kweek gezet. Zij is een 

inteelt naar de 477, een van de stamvaders voor de duiven van de kleine fond. De 477 was een 

uitstekend vlieger en miste op 3 jaar geen enkele vlucht uit de Rhonevallei en behaald oa 1e prov. en 

16e nationaal Marseille 2005 – 22e prov. Montelimar 2004 – 22e prov. Albi 2006 -… . Nadien verhuisde 

hij naar het kweekhok en werd vader, grootvader, overgrootvader van de betere vliegers.  

Gezien ze op nest worden gespeeld, vlogen ze maar 3 fondvluchten in 2015 

- Georgette (2003353/2013) 

o Montauban 2015 (heetste dag 2015): 

 1ste lokaal (98 d.) 

 6e Brabantse Unie (293 d.) 

 216de nationaal (3.990 d.) 

o Valence 2015 

 27ste lokaal (451 d.) 

 42ste Brabantse Unie (824 d.) 

 235ste nationaal (6.542 d.) 

o Libourne 2015 

 9de lokaal (165 d.) 

 20ste Brabantse Unie (411 d.) 

 654ste nationaal (5.024 d.) 

o Tulle 2014 

 18de lokaal (310 d.) 

 42ste Brabantse Unie (626 d.) 

 409de nationaal (5.731 d.) 

  

- Jeanke (2003375/2013) 

o Valence 2015 

 16de lokaal (451 d.) 

 23ste Brabantse Unie (824 d.) 

 114de nationaal (6.542 d.) 

o Montauban 2015 (heetste dag 2015): 

 3de lokaal (98 d.) 

 19e Brabantse Unie (293 d.) 

 441ste nationaal (3.990 d.) 

o Libourne 2015 

 5de lokaal (165 d.) 

 14de Brabantse Unie (411 d.) 

 531ste nationaal (5.024 d.) 

 

o Jarnac 2014 

 5de lokaal (99 d.) 

 17de Brabantse Unie (291 d.) 

 460ste nationaal (3.741 d.) 

o Limoges 2014 

 33ste lokaal (277 d.) 



 90ste Brabantse Unie (679 d.) 

 1.168ste nationaal (6.907 d.) 

José is ook nog moeder van 2173205/2014. Hij vloog als jaarduif de 2de provinciaal (na Thierry) en 75e 

nationaal Montelimar 2015. De 2324522/2014 vloog als jaarduif in 2015 de 4de lokaal (220 d.) – 6e 

Brabantse Unie (398 d.) en 52e nationaal (4.559 d.) op Jarnac. 

Thirtheen 
 
Moeder is Thirteen. Zij vliegt 9 prijzen van de 10 inkorvingen op de fond en werd in 2015 nog 3de asduif 

fond in Sans Peur. Zij zorgde mee voor het behalen van de titel 1ste Nationaal kampioenschap eerst 

getekende zware fond van de Duivenkrant, Pitts. Zij behaalde volgende beste resultaten: 

o Valence 2015 

 15e lokaal (451 d) 

 21e Brabantse Unie (686 d) 

 106e nationaal (6.542 d) 

o Barcelona 2015 

 13e lokaal (423d) 

 32e Brabantse Unie (1.161 d) 

 305e nationaal (7.791 d) 

 631e internat (19.089 d) 

o Perpignan 2015 

 4e lokaal (202 d) 

 16e Brabantse Unie (569 d) 

 158e nationaal (5.254 d) 

 496 internat (15.954 d) 

o Barcelona 2012 

 61e lokaal 

 171e Brabantse Unie (1.512 d) 

 1.145e nationaal (11.590 d) 

 2.279e internat (25.320 d) 

o Bordeaux 2010 

 10e lokaal (113 d) 

 32e Brabantse Unie (291 d) 

 658e interprov. (6.690 d) 

o Perpignan 2014 

 29e lokaal (268 d) 

 64e Brabantse Unie (595 d) 

 688e nationaal (6.248 d) 

 1.950 internat (17.971 d) 

Vader van Thirteen is 428/01 en vloog zelf 88e nationaal Cahors en 253e Bezier. Hij komt uit het 

stamkoppel Montauban x Bourgesduivin en is een volle broer van de 56 die oa 39e nationaal Marseille 

vloog. 

Moeder van Thirteen is de 24 van Collier-Swinnen en stamt langs moederszijde uit de 1ste provinciaal 

Dax 2006. Zij is ook de moeder van 2035116/2012 vliegt 6 op 6 op Rhonevalei met oa 158e nationaal 

Marseille en vliegt hiernaast nog de 2de lokaal op Chalon (210/5.376 d interprov.)  

 



Ed 
 
Ed is een waardevolle kweker en is een duif van Declercq-Vervaeren en is een kleinzoon van de 

fameuze “Joost” van Desmeyter-Restiaen. Hij is de broer van Fien die bij de Declercq-Vervaeren de 

eerste vloog op Narbonne lokaal – 64ste internationaal duivinnen op Perpignan en 494ste 

internationaal Barcelona. Hij is door Rans Stijn en Jeroen aangekocht in 2013 op PIPA (verkoop 

Declercq-Vervaeren ) en ontpopte zich onmiddellijk tot waardevolle kweker. Zo is hij de vader van 

225/2014 die de 1ste lokaal en 3de interprovinciaal vliegt op Bergerac jaarse; van 390/2013 die de 3e 

lokaal vliegt op St-Vincent.; 244/2014 vliegt als jaarduif per 10-tal op Brive en Libourne (4de lokaal). 

- 2173225/2014 – vliegt 1ste lokaal op Bergerac en zowel per 10-tal op Soissons – Bourges – 

o Bergerac 2015 

 1ste lokaal (177 d.) 

 3de interprovinciaal ( 679 d.) 

o Bourges 2015 

 46ste lokaal (528 d.) 

 310de Brabantse Unie (3.110 d.) 

 823ste nationaal (21.522 d.) 

- 2173244/2014 – vliegt als jaarduif 2x per 10-tal op zowel Brive als Libourne 

o Brive 2015 

 29ste lokaal (382 d.) 

 85ste Brabantse Unie (989 d.) 

 576ste nationaal (9.049 d.) 

o Libourne 2015 

 4de lokaal (188 d.) 

 23ste Brabantse Unie (677 d.) 

 416ste nationaal (5.890 d.) 

- 2003390/2013 – vloog 3 prijzen op de fond in 2015 waarvan 2 per 10-tal 

o Cahors 2015: 

 14e lokaal (203 d.) 

 35e Brabantse Unie (589 d.) 

 308ste nationaal (6.576 d.)  

o St-Vincent 2015: 

 3e lokaal (73 d.) 

 18e Brabantse Unie (178 d.) 

 521ste nationaal (3.037 d.) 

 250ste internationaal duivinnen (2.116 d.) 

o Perpignan 2015: 

 31e lokaal (202 d.) 

 111ste Brabantse Unie (569 d.) 

 1.221ste nationaal (5.254 d.) 

- 2003363/2013 

o  vloog in 2015 op Narbonne: 

 11de lokaal (98 d.) 

 19e Brabantse Unie (312 d.) 

 259e nationaal (4.047 d.) 

 


