Prachtige overwinning op Barcelona voor Frederic De Scheemaeker!

Barcelona… “De Tour de France van de duivensport”, zo kan je deze vlucht wel noemen. Een vlucht vol
verrassingen. Vooraf zijn er vele favorieten aangestipt. Maar op de eindmeet valt toch telkens weer het
verdict. Winst en verlies gaan die dag vaak hand in hand. Het werd dit jaar een harde, maar eerlijke
vlucht. De noordenwind stond centraal en van onweer was er dit keer geen sprake.

In ons lokaal werden voor deze editie 161 duiven ingekorfd. Spijtig genoeg konden een aantal vaste
waarden niet deelnemen, omwille van de vogelgriep-perikelen. Laat ons hopen dat deze “doorn in het
oog van de duivensport” snel uit de wereld geholpen wordt.

De prachtige overwinning gaat dit jaar naar een gedreven gast uit Ezemaal nl. Frederic De Scheemaeker.
Fre korfde 10 stuks in op deze Catalaanse kuitenbijter; waaronder 6 duivinnetjes. Deze zette hij ook vol
vertrouwen in als zijn eerstgetekenden. En ja, hoor… De dames stelden hun baasje helemaal niet teleur!
Vijf van de zes wisten hun prijs te pakken. De doffers stuurden echter hun kat. Eentje keerde weer, net
na de prijzen.

Klokslag 12.26 uur, om precies te zijn, dook het winnende duivinnetje (eerstgetekende) als een speer uit
het noorden naar het hok neer. Slechts 40 minuten later streek ook de tweede getekende, wederom
een duivinnetje, neer in Ezemaal. Dit is goed voor de 176 e en de 275e nat. tegen 6550 Belgische
concurrenten. Dit verdient toch wel een dikke proficiat!

“Codou” 1143967-19, de winnares, is een prachtig blauw witpen duivinnetje. Ze werd gekweekt bij
Patrick Cherin. Dit geldt tevens ook voor de 2de en de 4de getekende duif.

Sedert 2017 wisselen beide heren duiven uit. Dit toch wel met succes! Zo won Patrick vorig jaar met
glans de 1ste prov. Perpignan met een duifje van Frederic.

Het winnende duivinnetje stamt langs vaderskant af van de Gouden Vleugelwinnaar van Leon Crowet.
Langs moederszijde vinden we een kleindochter van de Ivo, een 100% Vanbruaene duif en Primus
Interpares over 5 jaar (2012/2016) bij Vanlerberghe Johny, terug.

Codou kreeg als jonge duif enkele snelheidsvluchten voorgeschoteld. Als jaarling klasseerde ze zich in de
prijzen op Montelimar en op Narbonne. Vorig jaar pakte ze haar prijs op Marseille en op Perpignan. Op
de wedstrijden boven de 700 km heeft ze tot op heden dus een mooie 5 op 5. Van een toppertje
gesproken!

De Barcelona-ploeg werd ingekorfd op 14 broeden. De latere winnares haar jongen zagen echter reeds
het levenslicht op de dag van de inkorving.

Niet alleen Frederic zorgde voor een prachtuitslag. In ons lokaal mogen echter nog enkele mensen in de
bloemetjes gezet worden. Zo zien we de naam Eric Willems op plaats 10 en 11 met slechts twee duiven
mee. Op minderen dan 6 minuten van elkaar, keerden deze twee duifjes huiswaarts na meer dan 1000
km onder de vleugels!
Op plaats 4, 29 en 58 en met slechts 5 duifjes mee, vinden we Tony Duchateau uit Velm terug. Een man
die al jaren zijn mannetje weet te staan op deze titanenvlucht.
En wat dacht je van hetgeen Francois Gilis uit zijn mouw wist te schudden… Met 6 duiven in wedstrijd
weet hij de plaatsen 13, 14, 16, 19 en 34 te bemachtigen!
Ook Leon Natens moeten we hier toch ook even vernoemen. Hij wist de zilveren medaille te
bemachtigen, net voor Paul Bouvin. Leon pakte trouwens een mooie 3 op 5.

Tenslotte ook nog een dikke proficiat aan alle deelnemers en geklasseerde duiven. Een duif binnen de
prijzen weten te pakken op Barcelona, is toch nog altijd iets om fier op te zijn!
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