
Batenburg-Van de Merwe, Klaaswaal, wint met grote voorsprong de zware Cahors in de fond club.

 Het marathonseizoen is koud van start, of Hugo Batenburg drukt op Cahors met 1.174 duiven in 
concours zijn neus maar weer eens aan het venster. Zijn complete team jaarlingen werd voor het 
eerst aan de tand gevoeld en met een uitmuntende serie toont de geroemde fond kolonie dat het 
voor de toekomst wel snor zit. 

Hugo: “Een belangrijke opdracht voor het seizoen is 2015 ligt in het testen van de nazaten die door 
de door de nieuwe introducties - met in het bijzonder de ‘New Laureaat’ (beste Barcelonavlieger 
ooit?) - worden voortgebracht. Deze nieuwe lijn wordt ingekruist tegen het wereldberoemde oude 
‘Witbuik’ soort. De oude glorie met de winnaars van het heden dus. Ter aanvulling kwam een aantal 
jongen van Dr. Carlo Gyselbrecht en is er samen kweek gedaan met onder andere Etienne Meirlaen.
Het resultaat: een groep van ruim 100 jaarlingen die voor het eerst hun kunnen mochten tonen op 
Cahors, hemelsbreed ruim 873 km verwijderd van Klaaswaal. Het werd een zware dobber. Geen 
duiven in de nacht of in alle vroegte en slechts een enkeling die de 1.000 meter snelheidsgrens wist 
te benaderen of zelfs te trotseren. Bij uitstek een vlucht voor ervaren oudere duiven. De Batenburg-
Van de Merwe ploeg bestaande uit 114 jaarlingen schitterden naast plaats 1 ook met de volgende 
klasseringen t.w. o.a. : de 4e, 6e, 10e, 13e, 15e  en totaal 40 prijzen in de fond club. Voorwaar een 
geweldig resultaat!

Bovendien Nationaal Sector 2 3x Teletekst met de prijzen 3, 7 en 9 en in totaal 45 prijzen.    

Hugo kan vertrouwen hebben in de nieuwe lichting van zijn stam, deze zullen zeker uitstekend in 
staat zijn het hoofd boven water te houden.

De overwinnaar, de BE 14-4216132 komt van Dr. Carlo Gyselbrecht rechtstreeks uit ‘Vale Maximus’, 
zelf 369e Nat. Barcelona winnaar en broer van 47e Nat. Barcelona. ‘Vale Maximus’ is een 
rechtstreekse zoon van 15e Int. asduif Barcelona 2007-2009 van Frederik Leliaert. Moeder is ‘Hilary’, 
uit de fameuze ‘Schumacher’, 2e Int. asduif Barcelona bij Gyselbrecht, komt voort uit een kruising 
Vanbruaene x Vanderwegen. 

Nogmaals van harte proficiat met deze prachtige overwinning.

Met toestemming van PIPA en Hugo Batenburg is het grootse gedeelte van deze reportage evenals 
de foto ontleend aan die op de website van PIPA zijn geplaatst.




