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Jabbeke, een gemeente in West-Vlaanderen. Dat er ook enkele sterke duivenkolonies huizen is in
duivenmiddens genoegzaam bekend zoals de tandem Vanhee-Decoster.

Jabbeke, een gemeente in West-Vlaanderen, is vooral bekend om het Provinciaal Museum Constant
Permeke, het vroegere woonhuis van de Vlaamse expressionist Constant Permeke.
Dat er ook enkele sterke duivenkolonies huizen is in duivenmiddens genoegzaam bekend.

Franky Vanhee & Karine Decoster
Eén van die sterk spelende combinaties is zonder twijfel de tandem Vanhee-Decoster.
Franky begon zijn carrière als duivenliefhebber in 1976, het jaar dat hij huwde met Karine

Decoster. Thuis bij vader werden de snelheidsvluchten gespeeld. De vader van zijn vrouw Karine,
André Decoster (Bekegem) was ook duivenpiet maar zijn voorkeur ging uit naar de Fond. Hij was in
de jaren 70 bij de 10-beste Fond kampioenen van België.
Franky en Karine woonden in Roksem waar ze inkorfden op de vitesse. In 1982 verhuisden ze naar
Jabbeke waar ze de afstanden tot Dourdan speelden. In 1992 schakelde Franky over naar de Fondvluchten. In 2002 zijn Franky en Karine in tandem gaan spelen onder de naam Vanhee-Deoster met
als kers op de taart de titel van Algemeen kampioen van de Inter-Westvlaamse in 2006.
Hokbestand 2015


Kweekhok met 8 koppels.



Weduwnaarsploeg: 36 duiven (16 oude/ 20 jaarlingen)



Vliegploeg duivinnen: 16 (8 oude en 8 jaarlingen)



In totaal werden 82 jongen van de eerste en tweede ronde gekweekt (verschillen 18 dagen).

binnenzicht hok kwekers (foto Duivenkrant)
Hokmanagement
De duivinnen worden op weduwschap gespeeld en zitten op 16 kapelletjes met in het hok ernaast 9
nestduivers in 9 bakken.
Franky: ”Die 16 duivinnen vechten voor de 9 duivers en worden in 2 beurten bij de duivers gelaten
tijdens het inkorven. Doordat ze de duivers tijdens de week horen in het hok ernaast, paren ze niet
onderling. In het midden van seizoen heb ik ze toch in een ander hok moeten onderbrengen. Ze
verbleven toen in het hok van de weduwduivinnen van waaruit ze 2 weken gespeeld werden zonder
uit te vliegen, met zeer goede resultaten.(o.a. 20° en 32° nationaal uit La Souterraine I)”

Die 16 duivinnen vliegen de Nationale zware halve fond vluchten (max. 2 vluchten na mekaar)
De 9 nestduivers, hun partners, (late duivers van 2013) werden in 2015 enkel opgeleerd tot
Clermont (2x gespeeld op Pontoise, 249 km). Ze werden ingezet als de duivinnen thuis bleven of
tijdens het broeden rond Bourges II.
In 2016 zullen ze vanaf de eerste vluchten gespeeld worden en mogen ze alle 14 dagen een zware
halve fond vlucht, of een fond vlucht vliegen. (kweekduivers nemen soms hun plaats in als tijdelijke
partner van de duivin)
De jonge duiven worden op de schuifdeur gespeeld na hun eerste vlucht van 100 km.
De duivertjes werden ingezet op Tours en Bourges.
De jonge duivinnen werden na hun eerste Arras op kapelletjes gehouden,naast het hok van de
duivers. Voor de inkorving gaan de beide geslachten 1 uur samen.
Duivinnen die onderling beginnen te paren gaan er onverbiddelijk uit omdat ze de volgende jaren
ook op weduwschap moeten vliegen en zodoende niet in het systeem passen.

de hokken
Selectie
Twaalf jonge duivers die prijs vlogen op Bourges blijven als jaarling.
Vier duivertjes werden ook weerhouden als jaarling door op de herkansing La Souterraine II per 10tal te winnen.
Verder nog 4 zomerjongen die 4 x Arras hebben gevlogen. Dus in totaal zullen in 2016 twintig jaarse

duivers hun talenten mogen tonen.
Er werden 8 jonge duivinnetjes overgehouden, samen met 8 oudere dames voor 2016.
Medische begeleiding
Enkel het strikt noodzakelijke zoals de inenting tegen Paramyxo.
Wel is er voor het seizoen een controle voorzien bij de veearts, maar normaal wordt dan geen
antibiotica gegeven.
Tegen de koppen worden de duiven niet meer behandeld. Waarschijnlijk heeft de goede
luchtcirculatie (en geen tocht), na vele jaren zoeken, hier de oplossing gebracht.
Na de vlucht worden de duiven ontsmet met gele druppels van Koehoorn.
Tijdens de winter worden de hokken om de 14 dagen gebrand (3x), om zo een weerstand op te
bouwen tegen Coccidiose.
Franky: ”Het voorbije seizoen hebben de jonge duiven een erge opstoot van Adeno gehad. In 2014
had ik niet ingegrepen, maar dit jaar heb ik toch moeten luisteren naar de veearts.”
Rui-en winterperiode
Tijdens de rui voegt Franky regelmatig Sedochol aan het drinken toe en na de maaltijd krijgen de
duiven lijnzaad met snoep ½ + ½ .
Deze winter werden al 3 perioden thee gegeven(telkens 6 dagen met tussenperiode van 1 week)
Met de thee worden 2 ajuinen meegekookt (goed voor de luchtwegen, geleerd van Georges Lidou)
14 overwinningen en 8 top 100 noteringen nationaal in 2015.
De rode draad die door deze kolonie loopt is de lijn van het 'Goed Kweekkoppel'
BE95-3311005 x BE95-3151722, de 'Lidou-soort’ van wijlen Georges Lidou Ichtegem.
2 Nationale overwinnaars Zone A1 hebben 'Goed Kweekkoppel' in hun bloed.
De beide Zonale overwinnaars zijn late jongen van 2013, nooit op geleerd in hun geboortejaar.
'Xander Junior' BE13-3017262 : 1° Zone A1 uit Gueret

heeft als vader 'Xandertje' BE05-3179352 waarvan het 'Goed Kweekkoppel' zijn overgrootouders zijn,
zelfs aan moederszijde is het 'Goed Kweekkoppel' terug te vinden.

Klik hier voor Pedigree BE13-3017262

'Issou Kaafje' BE13-3017236 1° Zone A1 uit Issoudun

heeft zowel aan de kant van de vader als aan moederszijde het 'Goed Kweekkoppel' in de bloedlijn.

Haar vader is de 'Kavezitter' BE12-3014536 en was 12° Asduif Fond JL. KBDB 2013

Klik hier voor Pedigree 'Kavezitter'
'Issou Kaafje' was de week voor Issoudun op Pontoise ingezet. Dit was haar verste vlucht ooit
(249km), wel had ze reeds een paar maal Clermont gevlogen bij de jonge duiuven.

Klik hier voor Pedigree BE13-3017236

'Bruinkopje' BE13-3160716

Een 3° laat duivinnetje is 'Bruinkopje' BE13-3160716. Zij werd in 2014 als jaarling tussen de
duivinnen opgeleerd tot Clermont (200km). Dit jaar vloog ze een 1° prijs op La Souterraine, en de
32°/4.161 Nationaal.
Zij is op haar beurt reeds moeder van de beste jonge duiver 'Wout' BE15-3020624, die op zijn 8
vluchten 5x per 10-tal vloog.

Klik hier voor Pedigree BE13-3160716
Laatjes hebben niet enkel kweekwaarde, ze worden ook ingekorfd als de weersvoorspellingen goed
zijn.
Verscheidene duiven uit 2013 zijn laatjes, zowel duivers als duivinnen.
In 2013 werden er maar 24 weduwnaars overgehouden en gespeeld.
Zodoende kwam er een hok vrij, waarop 1 oude duif van 2008 zat (BE08-3069087).
Deze duif heeft dat jaar 3 koppels jongen van de kwekers opgevoed.
Eind 2013 kwamen daar verscheidene late jongen op o.a. 'Xander Junior' BE13-3017262
(1°Nat.Gueret), 'kleine Bart' BE13-3017298 (5°/1.031 Arras, 4°/258 Chateaudun, 7°/296 Tours), de

'Tours' BE13-3017242 (1°/297 Tours, Prov. 2°/3.831), 'zoon Chris' BE13-3017247 (4°/891 Gueret, 7°
/99 La Souterraine) , De 'Melkboer' BE13-3017254 (Pontoise 1°,3°,3° in 2014, 2°/297 Tours, Prov.
3°/3.831)
Franky: “Dat er ook soms verliezen zijn bij late duiven moet je er bijnemen.
Dit jaar zijn 2 van die laatjes van 2013 verloren gegaan. De 'jonge Chris' B13-3017297, vader van
BE14-3022215 (8x per 10-tal o.a. 1°/328 Clermont) en grootvader van BE15-3020673 1°/78
Argenton.
Ook de 'Yany' BE13-3017254 (nestbroer van de 'Melkboer') is verloren gegaan op Chateauroux III, hij
vloog achtereenvolgens Gueret 7°/153, La Souterraine 4°/99 en op Bourges 5°/341. Hij is dan ook
nog op de koop toe vader van 3 goede jonge duivinnen die weerhouden zijn voor 2016.
Zo hebben ze Tours 24/5 gevlogen, daarna 3 weken later Gueret en nog eens 3 weken later La
Souterraine. Maar op Chateauroux III heb ik me laten vangen (je weet wel, kampioenschappen…)”

De Montauban BE08-3069087 vliegt 11x per 10-tal nationaal

De oude weduwnaar BE08-3069087 werd in 2013 niet gespeeld omdater laatjes op dat hok moesten.
Het volgende jaar werd hij terug gespeeld en vloog op Montlucon Nat. 77°/14.230.
In 2015 klasseerde hij zich op Montauban Nat. 55°/3.990 en op Libourne Nat. 95°/5.024.
Hij werd vanaf zijn geboortejaar veelvuldig gespeeld en vloog Semi-Nationaal 26°/1.857 uit
St.Junien.
In totaal vliegt hij 11x per 10-tal Nationaal en als voornaamste in 2011 de 24°/9.091 Nat.
Montauban
Dit jaar heeft hij 2 jongen gekweekt, duiver BE15-3020375 vliegt de 1°/719 uit Clermont en zijn
nestzuster BE15-3020376 de 3°/295 uit Bourges (1ste prijs verspeeld, bleef 3 minuten zitten)
Franky: “In 2016 zal hij terug gespeeld worden en ik zal er in de winterkweek 4 jongen uit kweken.”

Klik hier voor Pedigree 'De Montauban'

In de lijn 'Yana' BE09-3114523/09 zitten 11 eerste prijswinnaars 2015 verweven

-1° Arras 162d. BE13-3017274 zijn vader is 'Kavezitter' BE12-3014536 (kleinkind van 'Yana') x dochter
'Georgio' BE11-3094417
-1° Clermont 328d. BE14-3022315 achterkleinkind van 'Yana'
-1° Tours 89d. BE14-3022353 achterkleinkind van 'Yana'
-1° Tours 121d. BE12-3017242 is een broer van 'Yana', Provinciaal vliegt hij ook de 2° van 3.831
duiven!!!!
-1° Tours 101d. BE14-3022311 kleinkind van 'Yana', Provinciaal vliegt hij ook de 3°/2.463 duiven!!!!,
zijn vader is de 'Tulle' BE08-3069070 met een 5°/7.467 Nat.Tulle en 1°/482 reg. Limoges
-1° Gueret 153d. en 1° Nat.Zone A1 891d. BE13-3017262 moeder is een nicht van 'Yana', moeder
komt uit 'Georgio Junior' BE11-3094304.(1° Poitiers 389d. en Nat. 46°/13.813d).
-1° La Souterraine 99d. BE13-3160716 (ook Nat. 32°/4.161d.) komt uit een zoon van 'Yana', de
'Kwiwi' BE11-3094366 die zelf ook de 22° Nat. /9.458d. uit La Souterraine vloog.
-1° Bourges 47d. BE13-3017253 is een zoon van 'Yana'
-1° Argenton 78d. BE15-3020673 overgrootvader komt uit 'Yana' met 'Ikes dream' van Chris
Hebberecht
-1° Issoudun 199d. BE13-3017236 is een dochter van de 'Kavezitter',die kleinkind is van 'Yana'
-1° Clermont 719d. BE15-3020675 zijn moeder is een zuster van 'Yana'

Klik hier voor Pedigree 'Yana'

Voorbereiding seizoen 2016
De weduwnaars hebben tot eind oktober alle dagen bij goed weer mogen uitvliegen.
De toekomstige jonge weduwnaars vliegen ook dagelijks, maar nog altijd op de jongen-hokken.
Daarin is verandering gekomen begin november. Alle jonge duivers (20) mogen de vrijgekomen
weduwnaarsbakken kiezen terwijl de oude weduwnaars opgesloten zitten.
Na 2 weken worden allen los op het hok gelaten.
De oude weduwnaars hebben eind 2015 enkel een koppel eieren bebroed. Van de beste weduwnaars
werden de eieren onderlegd bij verlegkoppels( duiven die niet overgehouden worden)
De jonge duiven (jaarlingen 2016) zijn in hun geboortejaar nooit met eieren gekomen.
Daardoor zullen weeral vitale jongen 2016 geboren worden.
De duivinnen vliegen uit totdat ze gekoppeld worden rond 25 november, deels met de 9 nestduiven,
en deels tussen de weduwnaars. Alle duivinnen brengen een nest van 2 jongen groot, sommigen
mogen of moeten 2x leggen.
De weken voor de koppeling worden de duiven dagelijks in handen genomen om hun gezondheid
goed in de gaten te houden. Ze worden licht gevoederd met veel zuivering in het
voeder vermengd. Tarwekiemolie of andere preparaten worden niet meer toegediend, enkel goed
op gewicht houden.
Plan is om 80 jonge duiven te kweken uit twee ronden.
Beste resultaten 2015


Arras




162 oude; 1°_6°_36°_47° (4/8)
Arras





1.031oude;
3°_5°_10°_14°_15°_38°_51°_52°_80°_81°_101°_103°_104°_128°_215°_217°_240°_247°_264°
_268°_300°_339° (22/33)
Clermont




328 jaarlingen; 1°_4°_33° (3/6)
Clermont




884 oude; 4°_14°_21°_23°_38°_46°_55°_56°_87°_112°_158°_162°_169° (13/16)
Tours




89 jaarlingen; 1°_3°_9°_12°_30° (5/5)
Tours




296 oude; 3°_5°_6°_7°_14°_22°_28°_30°_33°_35°_43°_49°_55°_62°_68°_75° (16/23)
Tours



101 jaarlingen; 1°_3°_8°_12°_16°_24° (6/7)



Prov. 2463 jaarlingen; 3°_25°_154°_309°_ 388°_631° (6/7)



Tours


121 oude; 1°_2°_3°_4°_7°_11°_12°_14°_17°_ 24°_40° (11/22)



Prov. 3831 oude; 2°_3°_4°_30°_208°_295°_445°_484°_597°_ 733°_1048°_1270° (12/22)



Gueret


153 oude; 1°_4°_7°_13°_17°_36°_46° (7/11)



Prov. 1.769 oude; 8°_17°_43°_106°_175°_388°_492° (7/11)



Nationaal Zone A1 891 oude; 1°_4°_12°_35°_ 62°_135°_182°(7/11)



La Souterraine


99 oude; 1°_3°_4°_7°_11°_17°_19°_25°_29° (9/16)



Nationaal Zone A1 478 oude; 6°_15°_23°_28°_40°_68°71°_99°_114° (9/16)



Nationaal 4.161 oude; 32°_81°_116°_138° _219°_385°_395°_530°_602°_951°_1012° (11/16)



La Souterraine


138 jaarlingen; 2°_6°_9°_11°_ 12°_15°_24°_39° (8/8)



Nationaal Zone A1711 jaarlingen; 6°_15°_21°_36°_39°_48°_73°_167° (8/8)



Nationaal 6.205 jaarlingen; 20°_119°_213°_328°_352°_411°_582°_1255° (8/8)



Issoudun


Nationaal Zone A1 199 oude; 1°_3°_16°_19°_22°_37° (6/8)



Nationaal 2.212 oude; 10°_56°_306°_332°_ 356° (5/8)



Arras




702 jongen; 2°_5°_6°_8°_15°_16°_17°_30°_45°_46°_52°_62°_63°_64°_65°_66°_78°_
80°_81°_82°_83°_85°_86°_92°_112°_113°_114°_115°_122°_130°_137°_143°_146°_147°_148°
_149°_152°_ 162°_168°_194°_196°_220°_222°_230° (44/78)
Clermont




719 jongen; 1°_2°_10°_26°_40°_46°_51°_62°_68°_88°_92°_109°_126°_127°_128°_
156°_163°_164°_207°_213°_216°_217°_236° (23/69)
Tours




659 jongen; 7°_16°_18°_30°_35°_38°_53°_56°_61°_62°_68°_77°_83°_99°_120°_122°_ 129°_
135°_160°_163°_171°_180°_182°_183°_189°_205°_219° (28/58)
Bourges



295 jongen; 2°_3°_4°_14°_16°_17°_18°_19°_20°_28°_29°_31°_33°_36°_38°_43°_
46°_49°_56°_ 62°_66°_71°_75°_77°_78°_81° (26/51)



Nationaal Zone A1 2.158 jongen; 11°_12°_26°_100°_113°_114°_115°_119°_126°_157°_158°_
180°_191°_200° _211°_231°_243°_261°_324°_346°_ 377°_391°_421°_425°_426°_447° (26/51)



Chateaudun




338 jongen; 6°_13°_22°_43°_63°_68°_76°_86°_91°_105° (10/12)
Argenton



78 jongen; 1°_15° (2/4)



Nationaal Zone A1
671 jongen; 10°_74° (2/4)



La Souterraine


110 jongen; 2°_6°_11°_12°_17°_22°_31° (7/12)



Nationaal Zone A1 882 jongen; 11°_28°_45°_48°_75°_89°_153° (7/12)



Nationaal 9.760 jongen; 92°_295°_456°_508°_749°_ 911°_1833° (7/12)

composé duiven 2015
Meer info

Klik hier voor de website van Vanee-Decoster
Klik hier voor mooie prestaties 2015: Vanhee-Decoster
Klik hier voor reportage 2010 Vanhee-Decoster (Jabbeke) 'Super Georges' vliegt 3 maal
na elkaar in top-13 nationaal

