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Thienpont-Van Laecke (Semmerzake) waren vorig jaar 

toonaangevend met een provinciale overwinning als toetje!

Roland Thienpont (64jaar) en Gerrit Van Laecke (57 jaar) zijn schoonbroers en al meer dan 30 jaar samen actief als duivensporters.  Beiden 

gepassioneerd door het spelleke met de duiven. En als Roland aan je tafel zit dan zal je het geweten hebben want hij is een vurige pleitbezorger.  

Mensen die met passie hun hobby beoefenen stralen dit ook uit en gaan dan ook graag in gesprek.

Aangenaam vertoeven

Bij deze heren, die daarbij ook nog buren zijn, op bezoek gaan is plezant.  Tijdens onze visite waren ook Ronny De Muynck uit Semmerzake en 

Antoine De Ruyck uit Gavere aanwezig.  Ja, dan vliegen de gensters in het rond en valt er altijd wel wat te beleven.  Zoveel aanwezigen, zoveel 

meningen en in dit groepje komt iedereen ongezouten voor zijn gedacht uit.  Boeiend om te observeren.  Allen zijn ze welbespraakt of ‘goed ter 

tale’ zoals ze in het dialect zouden zeggen en de decibels gaan al eens in de hoogte bij een felle discussie. Het spel met duivinnen, op weduwschap 

of op nest, halve fond of fond, sterke medische begeleiding of dicht bij de natuur, dopingperikelen, goedgepluimd of niet,  alles komt aan bod en 

geen enkel heikel onderwerp wordt uit de weg gegaan.

Eén zaak is evenwel zeker, het blijft niet bij praten alleen, de beweringen worden ook met mooie uitslagen in de praktijk omgezet.  Dat heeft deze 

tandem de laatste jaren terug bewezen en seizoen 2014 mag als zeer geslaagd worden beschouwd.

Lang geleden

en dan spreken we over de jaren ’80 van vorige eeuw woonden ze in de Middelwijk in Gavere en huisden de duiven op een grote zolder onder de 

boomse pannen.  De omstandigheden waren top en ook de duivenstam was top.  Gevormd uit de oude sterke en stevige basis van de gouden tandem 

Van Lancker-De Clercq (en voor wie in die jaren in Oost-Vlaanderen met de duiven speelde weet wat de duiven van de De Clercq’s uit Gavere en 

Zingem waard waren) en met een superduivin van Eddy Leutenez bezat men een gouden vliegploeg.  De kers op de taart was een nationale 

overwinning uit Limoges.  Deze duiven werden verkocht….iets wat Roland en Gerrit nooit meer zouden doen…maar gedane zaken nemen geen 

keer.  Een dergelijke kwaliteit terug heropbouwen is immers geen sinecure.

In 1990 verhuisden beiden naar hun halfopen bouw in Semmerzake en vestigden zich als buren bovenop  Semmerzake berg.  Dit in de buurt van de 

familie Dhont,  Andre en Patrick De Smet, Eddy Leutenez en andere tophokken.  Het was geen evidente herstart.  Het is pas wanneer je de echte 

goede niet meer hebt dat je beseft wat een goede kweekstam waard is.  Maar Roland en Gerrit zijn er de kerels niet naar om zich hierbij neer te 

leggen.  Ze bouwden langzaam en gestaag naar een nieuwe stevige kolonie die terug top zou halen.

Ze staan er weer !

Hun huidige kolonie bestaat uit 15 koppels kweekduiven waarvan er enkele elk jaar herkoppeld worden.  Er wordt met 24 vliegduiven op 

weduwschap gespeeld en nog een 10-tal duivinnen bovenop. Er worden een 80-tal jonge duiven opgeleerd en streng geselecteerd.  Men is goed 

geslaagd met 2 duivers die men haalde bij het tophok Raf en Kurt Platteeuw in Rumbeke.  Deze duiven zetten op hun beurt goed verder in de 

volgende generaties. Andere basisrassen zijn Roger Baele uit Zwalm, een prima kweekduivin van Gebroeders Vandewalle uit Zwalm, een duiver 

van Camiel Verdonck uit Nazareth, Norbert De Keyzer uit Maarkedal,  de bloedlijnen van Jos Joosen uit Brecht via vriend Antoine De Ruyck uit 

Gavere en via Gebroeders Volckaert uit Vurste.  Huisleverancier is tevens buurman Ronny De Muynck die in een nabij verleden zelf nog een 

gerenommeerd duivensporter was, maar zich nu beperkt tot het kweken van wedstrijdduiven voor anderen.  Van Ronny bekwam men de duiven uit 

de rassen Vandenheede Freddy & Jacques, De Rauw-Sablon.
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Er wordt niets aan het toeval overgelaten

De hokken bevinden zich boven de garage’s van beide woningen op ruime zolders en worden piekfijn onderhouden.  Men zou er gemakkelijk een 

reclameclip van stofzuigers kunnen maken. Alles ligt er kraaknet en verzorgd bij. De beide heren oefenen met veel toewijding en passie hun hobby 

uit en laten dan ook niets aan het toeval over om hun dieren piekfijn te verzorgen.  De hokken worden tweemaal daags gekuist.

De oude duiven vliegen meestal tweewekelijks en werken het halve-fond, zware halve fond en dag fond programma af.  Zij worden op het klassieke 

weduwschap gespeeld en worden zo rustig mogelijk ingekorfd.

Inzake medische begeleiding wordt het systeem van veearts Piet Blancke gevolgd, wat een kuursysteem op “drie-week-basis” inhoudt.  In 

voorbereiding op een wedstrijd wordt zwaar gevoederd (volle bak sportmengeling).  Bij thuiskomst wordt 3 dagen lichter gevoederd, ze worden 

gezuiverd, en bijkomend worden recuperatiemiddelen toegediend van het Brockamp gamma (Probac 1000 en Oregano).

De jonge duiven worden (40 stuks eerste ronde, 40 stuks tweede ronde) worden op de schuifdeur gespeeld, zeer degelijk opgeleerd en een aantal 

onder hen krijgen alle nationaals onder de vleugels. Bijkomend zijn ze een fervent liefhebber van de Ronde van België waar ze ook dit jaar in 

schitterden (voor wie hierin geïnteresseerd is kan je deze uitslagen bewonderen op de website van het duivenlokaal De Kat in Ophasselt). Dezelfde 

duiven die zogezegd de zware halve fond en fondstempel krijgen lappen deze vitesse vluchten met succes af !  Zij genieten graag zoveel mogelijk 

van hun hobby en op deze wijze wordt het seizoen nog wat langer gemaakt in het najaar.

De provinciale overwinning uit Bourges met de 108/13

Deze klepper is een rechtstreeks duif van het kweekhok van Ronny De Muynck en heeft als vader de Black Freddy (4098602/08) die een 

rechtstreeks Vandenheede duiver is uit de lijn van ‘Ticket naar de zon’ en ‘Isolde’.  De Black Freddy was gekoppeld aan een duivin uit de Lucky 

Freddy van De Rauw-Sablon x Vandenheede.  Je moet er de pedigree maar eens op naslaan en je zal zien dat er veel edel bloed de aderen stroomt.

De 108/13 behaalde de provinciale zege uit Bourges van 4.397d (lokaal 1e van 221d, provinciaal 1e van 4.397d, zonaal 1e van 4.055d en nationaal 

39e van 24.019d).  De Black Freddy is daarnaast ook nog vader en grootvader van diverse duiven die top haalden op halve fond en dagfond.

Andere mooie resultaten in 2014 van hun kolonie en van enkele topduiven

31/mei Bourges Jaarlingen Duif : 4034108/13
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Vader = rechtstreeks Vandenheede F&J

lokaal Ronse 291d 1°,16°,19°,…  (8)

Provinciaal 4397d 1°

Nat.zone A2 4055d 1°

Nationaal 24019d 39°

Snelste duif oud en jaarling (Oost & West Vlaanderen)

Agen Oude

lokaal Ronse 67d 2°  (3)

Provinciaal 855d 4°

Nationaal 3928d 39°

4/jul Limoges Oude

lokaal Ronse 215d 7°  (2)

Provinciaal 1943d 26°

Nationaal 7221d 119°

19/jul Brive Oude

lokaal Ronse 137d 1°  (4)

Provinciaal 1228d 20°

Nationaal 5286d 87°

2/aug Tulle Oude

lokaal Ronse 125d 5°,8°,26°  (3)

Provinciaal 1310d 44°,…

Nationaal 5976d 150°

2/aug Tulle Jaarling

lokaal Ronse 119d 19°,20°  (2)

Argenton jongen

lokaal Ronse 663d 1°

Provinciaal 6340d 4°
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Nat.zone A2 6487d 6°

Chateauroux jongen

lokaal Gent 382d 3°,5°,118°  (4)

Provinciaal 5133d 23°,37°,..

Nat.zone A2 5234d 19°,29°,..

9/aug Villemandeur Jongen

lokaal Wortegem 684d 3°,4°,8°,9°,19°,21°,22°,31°,42°,43°,49°,62°,63°,.. (24/52)

16/aug Villemandeur Jongen

lokaal Wortegem 546d 4°,5°,17°,47°,59°,….. (17/44)

23/aug Clermont Jongen

St-Martens Latem 191d 1°,3°,5°,7°,8°,9°,10°,12°,13°,14°…  (13/16)

30/aug Clermont Jongen

St-Martens Latem 120d 3°,4°,6°,8°,9°,10°,13°°…  (20/26)

La Souterraine jongen

lokaal Ronse 519d 2°,5°,41°,...  (10/15)

Provinciaal 4250d 45°,..

Nat.zone A2 4610d 16°,37°,296,.   (6/15)

UITSLAGEN 4287018/11 Vader = rechtstreeks Platteeuw Kurt 

9 ° asduif fond provinciaal Oost-Vlaanderen 2014

Limoges Oude

lokaal Ronse 215d 7°  

Provinciaal 1943d 26°

Nationaal 7221d 119°

Brive Oude

lokaal Ronse 137d 1°  
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Provinciaal 1228d 20°

Nationaal 5286d 87°

Tulle Oude

lokaal Ronse 125d 5°

Provinciaal 1310d 44°

Nationaal 5976d 150°
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Alle hoop is gericht op een sterk 2015

De messen worden geslepen in Semmerzake. Er is met scherpe aandacht en focus aan een stevige stam gewerkt en de vliegploeg voor  2015 ziet er 

goed uit.  Alles laat verhopen dat ook  in 2015 deze gepassioneerde tandem van schoonbroers wel topresultaten zullen neerzetten.

Wanneer we nog eens een knuppeltje in het discussiehoenderhok gooien en vragen wat ze graag zouden gewijzigd zien aan het huidige duivenspel 

dan klinkt het steevast dat ze betreuren hoe het er momenteel aan toe gaat in de bepaling van de inkorvingsomtrekken en dit vooral voor de zware 

halve fondvluchten.  Door allerlei onduidelijke en niet gelijkgestemde reglementeringen dienen liefhebbers van hot naar her te hollen om hun 

duiven ingekorfd te krijgen.  De kleine lokalen worden er langzaam van tussen geknepen en er is te weinig structuur in de regels m.b.t de 

omtrekken.  Dit duidelijk, doorzichtig en eenduidig maken zou de sport in zijn totaliteit ten goede komen.

De gedrevenheid straalt van deze tandem af.  Succes in 2015 namens het ganse Herbotsteam !

Er mag ook nog eens gelachen worden....

Tijdens mijn bezoek aan deze tandem was ook vriend des huizes Antoine De Ruyck aanwezig... Antoine, liet de komiek in zich boven komen, en 

kon zogezegd de uitleg van Roland niet meer aanhoren en ging er als een moedeloze liefhebber bijzitten. Ten huize Van Thienpont-Van Laecke is 

duivensport en vriendschap perfect gecombineerd...en dat maakt onze mooie hobby toch zo schitterend. 
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