Het bijzonder mooie sprookje van de “Super Georges”, de “Bart” en andere topduiven bij
Vanhee-Decoster uit Jabbeke in een zoveelste knap seizoen !
Bij Franky Vanhee en Karine Decoster - het sympathieke echtpaar uit het Westvlaamse Jabbeke wordt al meerdere seizoenen op rij keihard gevlogen. Jaar na jaar “swingen” het aantal 1e prijzen bij
manier van spreken de pan uit waarbij 1e asduiftitels of dichte ereplaatsen in asduifcompetities dan
ook nooit ver weg zijn ! Wie daar wat meer wil over weten kan altijd terecht op hun site
www.vanhee-decoster.be
Hun seizoen 2010 is ondermeer getooid met volgende onderscheidingen:
1e asduif oude in de Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanderen & Nationaal
1e Kampioen jonge duiven “Riddersclub van België”
1e Alg. Kampioen “Riddersclub van België”
2e Kampioen Flanders Pigeon Trophy Inter-Westvlaamse
3e Algemeen Kampioen Belgian National Fond Trophy
3e asduif snelheid jaarlingen KBDB W-Vl.
4e National Fond Trophy jonge duiven
4e Kampioen oude “Union “ Gistel
4e Tandemkampioen “Barcelona Masters”
6e Cup Midfond oude & jaarlingen Brugse Kamp. Beide Vlaanderen
7e Kampioen Inter-Westvl. in ‘t “Kampioenschap der jaarlingen”
8e Kampioen Inter-Westvl. in ‘t “Kampioenschap der Azen”
8e Kampioen oude duiven Inter-Westvlaamse Vereniging
9e Kampioen in ‘t “Interprovinciaal Criterium”
12e Kampioen “Barcelona Masters”
12e Kampioen jaarlingen Inter-Westvlaamse Vereniging
13e Algemeen Kampioen Inter-Westvlaamse Vereniging
Voor onderhavig verhaal focussen wij ons enkel op het seizoen 2010…….een seizoen dat voor hen
alweer schitterend is verlopen met topprestaties vanaf vitesse tot en met de grote fond.
Een paar duiven onder hun ploeg weduwnaars staken nu net met kop en staart iets hoger uit
tegenover hun hokgenoten , het waren : de “Super Georges” en de “Bart”. Twee supercracks
mogen we zeggen…….die telkenmale dat ze in de arena werden “gegooid” zorgden voor een sterke
prestatie .



De “Super Georges” : 08-3069096 ontpopte zich tot een superieure duif en vloog in 2010 zo
maar efkes 4 maal in de top-13 nationaal. Klasseert zich als 1e asduif oude in de Brugse
Kampioenschappen Beide Vlaanderen 2010.
In 2010 : 13e nationaal Chateauroux 17109 d ( 9e nat. Zone A op 6245 d)
6e nationaal Limoges 10448d
4e nationaal Limoges 5607d
5e nationaal Souillac 7045 d
De “Super Georges” is een volle broer van de “Yana” die o.a. in 2009 als 3e asduif fond
jongen KBDB W-Vl. werd afgevlagd.
Het palmares van de “Super Georges” getuigt van uitzonderlijke klasse ! Ziehier een blik op
diens erelijst :
1e Tours 301 d ‘09
1e Limoges 314 d ‘10
1e Limoges 179 d ‘10
1e Souillac 269 d ‘10
2e Chateauroux 334 d ‘10
4e Limoges 1104 d ‘10
4e nationaal Limoges 5607 d ‘10
5e Chateauroux 2211 d ‘10
5e Limoges 1929 d ‘10
5e Souillac 1568d ‘10
5e nationaal Souillac 7045 d ’10
6e nationaal Limoges 10448d ‘10
13e nationaal Chateauroux 17109 d ‘10
20e Orléans 584 d ‘09
24e Tours 427d ‘08
32e Clermont 448d ‘08
40e Clermont 421 d ‘08
44e Tours 3642 d ‘09
67e Clermont 466d ‘08
122e Clermont 547 d ‘08
190e Clermont 582 d ’08
756e Brionne 7685 d ‘08
Zijn pedigree oogt als volgt :
Vader = “Blauwen uit Georgio” : 3179321/05
Is zoon van de “Georgio” : 3244047/03 met de “Zwalperduivin”: 3209809/02
Moeder = “Karientje”: 3198115/03
Werd ondermeer 6e asduif fond jongen KBDB W-Vl. In ’03. Zij is een dochter uit de “Vlerke”:
3261283/01 met “’t Kapusientje” : 3261294/01



“De “Bart” : 09-3114556 klasseerde zich in 2010 als 3e asduif jaarlingen KBDB W-Vl. . Op
diens erelijst merken we een karrenvracht aan topprijzen. Kijk even mee !!
1e Clermont 1028 jl
1e Ablis 180 jl

1e Ablis 171 oude
1e Ablis 161 oude
1e Ablis 126 jl
2e Ablis 159 oude
2e Ablis 150 jl
4e Clermont 1401 oude
4e Tours 195 oude
5e Tours 304 jl
5e Arras 357 jl
8e Arras 1059 jongen
8e Ablis 148 oude
8e Ablis 105 jl
13e Arras 692 oude
14e Ablis 229 jl
36e Arras 873 jongen
45e Roye 767 jongen ……………….
De” Bart” heeft volgende afstamming !
Vader = “Nestpender uit Georgio”: 07/3111005
Is dus zoon van de “Georgio” : 03/3244047 met de “Zwalperduivin” : 02/3209809
Moeder = “Karina” : 08/3069082
Zij komt uit “Zoon Super Crack duivin” : 00/3009667 met “dochter As Georges Lidou”:
03/3244044.


Een andere uitblinker uit de ploeg jaarlingen was “de Spiderman”: 09/3114560, momenteel
staat die klasbak met volgende cijfers achter zijn naam :
1e Ablis 159 oude
1e Ablis 150 jl
2e Ablis 180 jl
3e Ablis 161 oude
4e Ablis 107 oude
5e Ablis 176 jl
6e Clermont 181 jl
10e Tours 405 jongen
13e Clermont 454 oude
21e Ablis 353 jongen
24e Clermont 1028 jl
31e Arras 873 jongen
44e Roye 1139 jongen
44e Brionne 884 jongen
53e Clermont 1401 oude
73e Arras 1059 jongen
136e Tours 4203 jongen
143e Tours 2438 jongen……….
Niet niks …..als je dat zo bekijkt !!
Zijn afstamming !

Vader = “de 358 uit Dikke Luc” : 3196358/06
Is zoon van de “Dikke Luc” 05/3008307 met “Dochter Blauwe Lidou”: 04/3143772
Moeder = “Dochter Sendré Attaqueur”: 06/3176133
Komt dus uit “Sendré Attaqueur” 05/3179319 met “Laat uit Vlerke”: 05/3179398
** De “Georgio” 03/3244047 en de “Zwalperduivin”: 02/3209809 , een uitgelezen kweekkoppel !
Wie aandachtig uitslagen en afstamming bekeken heeft van de “Super Georges”, de “Bart” en de
“Spiderman” zal inmiddels gemerkt hebben dat volgende namen daar ondermeer in opduiken:
“Georgio” , “Attaqueur” en “Zwalperduivin” .
De “Georgio” en de “Attaqueur” zijn 2 nestboers, zij stammen af van de “Wittekop Lidou”
99/3173788 met “’t Blauw uit Chateauroux” 99/3173769 (van wijlen Georges Lidou uit Ichtegem).
Zowel uit de “Georgio” als de “Attaqueur” kweekte Franky al vele goeie duiven, die nationaal
makkelijk aan de kop vliegen.
Zo zijn de “Georgio” x “Zwalperduivin” ondermeer (groot)ouders van asduiven en/of nationale
topvliegers, zoals bijvoorbeeld:
-

-

De” Xandrina” : 1e asduif Brugse Kamp. Beide Vlaanderen in 2007 en 2e asduif fond jongen
KBDB W-Vl. ‘07
De “Brive” : 13e nat. Brive 17446d en 90e nat Narbonne 7156 d
De “Tulle”: 5e nat Tulle 7467 d
De “321/05” of de “Blauwen uit Georgio” welke inmiddels vader is van de “Yana” : 3e asduif
fond jongen KBDB W-Vl. ’09 en van de “Super Georges” : de 13e nationaal Chateauroux
17109 d ( 9e nat. Zone A op 6245 d),de 6e nationaal Limoges 10448d , de 4e nationaal
Limoges 5607d en de 5e nationaal Souillac 7045 d in 2010, alsook 1e asduif oude in de
Brugse Kamp. Beide Vlaanderen 2010.
De “Nestpender uit Georgio” die vader is van de “Bart” : 3e asduif snelheid jaarlingen KBDB
W-Vl. ‘10

** Een prima verzorging en excellente duiven !! Het geheim van het huis !!
Het is een publiek geheim dat Franky een enorm stipte en prima verzorger is….gelijk wanneer men er
de hokken betreed, liggen die er kraaknet bij……365 dagen op 365 is hij punctueel bezig met zijn
duiven en indien nodig springt ook Karine bij, dit laatste was echter meer het geval toen Franky nog
niet van zijn pensioen kon genieten. Ook inzake boekhouding is alles tot in de puntjes pico-bello !
Niks , maar dan ook niks, wordt over het hoofd gezien. Vliegduiven en kwekers werden gekoppeld op
25-26 november en brachten naar gelang het uitkwam 2 jongen groot. Uit de beste weduwnaars
werden 2 rondes gekweekt, na de 1e leg werden de eieren direct verlegd onder jaarlingen, terwijl zij
de eieren van het 2e leg zelf uitbroedden en de jongen grootbrachten. Nadien gingen de vliegduiven
weer samen eind maart om vanaf dat ogenblik opgedragen te worden en kon na enkele dagen
broeden het weduwschap beginnen. Er wordt ook met enkele duivinnetjes gespeeld, die gekoppeld
zitten aan “late” duivertjes.
Het seizoen 2010 startte bij Franky en Karine met de Arras in het 2e weekend van april en van dan af
gaan er ieder weekend duiven mee op reis. De oude duiven vlogen achtereenvolgens Arras –

Clermont en 1 x Ablis om verder in verspreide slagorde naar de grote halve fond en de fond over te
schakelen. Eénmaal de kaap van Ablis ( goed 300 km) was overschreden kregen de duiven na
thuiskomst 1 dag tegen thrico . Sinds Franky nu op pensioen is , wordt aan alle weduwnaars (dit jaar
dus!) afzonderlijk eten en drinken in hun nestbak gegeven ……”vraagt meer werk, maar zo kan ik duif
per duif opvolgen”: aldus de Jabbeekse kampioen. Na een fondvlucht wordt een product van Dr
Boddaert tegen thrico gebruikt. Bij deze gelegenheid krijgen de duiven aanvankelijk superdieet van
Mariman, om vervolgens de 3e en 4e laatste dag vóór de inkorving van een volgende fondvlucht
50% superdieet en 50% ” Junior 3 M” van Mariman te krijgen. De 4 laatste voederbeurten is dit dan
” Junior 3 M” van Mariman………….., zoals je dus merkt krijgen weduwnaars , vliegduivinnen en
jongen dezelfde mengeling.
Voor 2011 bevat de ploeg vliegduiven ( er is maar plaats voor 36 weduwnaars……): 5 driejaarse + 7
tweejaarse en 24 jaarse duivers, naast enkele duivinnetjes . Franky bezat in 2010 amper 8 jaarse
duivers, waarvan 7 extra’s, zij maken dus voor 2011 de ploeg tweejaarse uit…….
Enkele cijfers op het conto van die jaarse duivertjes( uit ’10):
Clermont 181 d : 1 – 3 -6 -18 -21 -26 (6/8)
Clermont 1028 d: 1 -8 -15 – 20 -24 -28 ( 6/8)
Ablis 126 d: 1- 9 -20 – 26 -37 -42(6/8)
Ablis 180 d : 1 – 2 – 15 -16 -22 -36
Bourges 271 d: 10 – 20 – 24 – 36 -46 – 50 -74 (7/7)
Tours 3501 d: 60 – 182 – 192 – 493 – 925 (5/7)
Daarna werd de resterende ploeg van 7 verdeeld over een handvol fondvluchten met o.a.:
Tours 304 d: 5 – 6 – 26 (3/3)
Argenton 348 d: 9 – 41 – 81 -91 (4/4)
Limoges 385d : 10 – 35 – 88 -124 (4/7)
Poitiers 119 d: 12 – 31 ( 2/3), enz………………

** Reeds een lange lijst aan topprestaties in de top-25 nationaal en provinciaal.
Zodoende is de erelijst met topprestaties op provinciaal en nationaal niveau bij Vanhee-Decoster met
de prestaties uit 2010 aardig aangegroeid……een overzicht van wat bijgekomen is:
Het “gouden” kader aan vermeldingen in de nationale top-25 voor wat het seizoen 2010 betreft !
4e nationaal Limoges tegen 5607 d
5e nationaal Souillac tegen 7045 d

6e nationaal Limoges tegen 10448 d
13e nationaal Chateauroux tegen 17109 d

Het “gouden kader” aan vermeldingen binnen de top-25 op provinciaal vlak in 2010!
4e provinciaal Limoges tegen 1104 d
5e provinciaal Chateauroux tegen 2211 d
5e provinciaal Souillac tegen 1568 d
5e provinciaal Limoges tegen 1929 d
5e provinciaal Bordeaux tegen 577 d
8e provinciaal Bordeaux tegen 577 d
13e provinciaal Poitiers tegen 1153 d
25e provinciaal Perpignan tegen 1163 d
Ter afronding laten wij U nog even meegenieten hoe het er bij Vanhee-Decoster aan toeging in het
voorbije seizoen getooid met ondermeer 16 x 1e ………… een kijk op enkele uitslagen van vitesse tot
grote fond!
Clermont 181 jaarlingen
1°_3°_6°_18°_21°_26° (6/8)
Clermont 1401 oude
1°_4°_5°_10°_17°_26°_27°_33°_43°_44°_47°_50°_53°_58°_86°_139°_140°_161°_197°_
218°_230°_313°_451° (23/36)
Clermont 1028 jaarlingen
1°_8°_15°_20°_24°_28° (6/8)
Ablis 180 jaarlingen
1°_2°_15°_16°_22°_36° (6/13)
Ablis 159 oude
1°_2°_13° (3/3)
Ablis 150 jaarlingen
1°_2°_11°_29° (4/5)

Brive Nat. 16815 oude
104°_130°_247°_728°_1019°_4147° (6/10)
Clermont 377 jongen
1°_4°_7°_10°15°_16°_17°_18°_24°_27°_28°_46°_47°_49°_69°_84°_86°_119°_120°_122°_125° (21/25)
Bordeaux 65 oude
1°_2° (2/3)
Prov. 577 oude
5°_8° (2/3)
Limoges 314 oude
1°_52°_57° (3/3)
Prov. 1929 oude
5°_303°_332° (3/3)
Nat. 10448 oude
6°_810°_894° (3/3)
Limoges 179 twee-jaarse
1°_34°_38° (3/3)
Prov. 1104 twee-jaarse
4°_169°_187° (3/3)
Nat. 5607 twee-jaarse
4°_430°_473° (3/3)
Souillac 269 oude
1°_39°_57° (3/4)
Prov. 1568 oude
5°_175°_284° (3/4)
Nat. 7045 oude
5°_324°_571° (3/4)
Argenton 307 jongen
5°_12°_23°_28°_32°_74° (6/10)

St.Junien 292 jongen
1°_4°_5°_13°_15°_18°_24°_47°_50°_55°_63°_66°_67°_83° (14/24)
La Souteraine 204 jongen
2°_5°_12°_19°_23°_44°_55°_58°_60° (9/15)
Gueret 267 jongen
1°_8°_20°_23°_31°_39°_55°_87° (8/11)

Aan Karine en Franky dan ook onze hartelijke felicitaties met hun asduiven, hun 1e prijzen en
nationale topprijzen alsook hun schitterend seizoen 2010.
J. Mestdagh

