Topforum
Fondclub Gewest Turnhout
Vrijdag 12 oktober 2018 – Panelgesprek met volgende deelnemers :

Frans Hermans

Maurice van der Kruk

Sinds begin 2018 de voorzitter van de KBDB, met een
sterke IT-achtergrond. Na een jaar op post kan hij U
vertellen wat de toekomstvisie van de KBDB is voor de
komende jaren.
Als liefhebber gaat zijn hart uit naar de grote fond, maar
zeker ook naar de oneloftraces die wereldwijd steeds
meer in opkomst zijn.

Is reeds enkele jaren voorzitter van de NPO en zette in
Nederland al een traject van verandering in gang met zijn
GPS2021.
Zit al sinds zijn jeugd in de duivensport en ook binnen zijn
eigen gezin is het motto “duivensport familiesport”.

Ronald Geerdink

Ivan Baetens

Paul Peeters

Zeer succesvol ondernemer,
maar ook telg van een echte
duivenmelkersfamilie.
Heeft een passie voor de grote
fond, en won in 2018 met de titel 1e
Nationale Marathon ZLU één van
de meest prestigieuze Nederlandse
marathonkampioenschappen!

Speelt ijzersterk op de vluchten van
500-800 km, maar wil altijd beter. Is
dus ook niet bang om regelmatig fors
in topduiven te investeren.
Is natuurlijk ook de grote man achter
Bricon, en heeft een uitgesproken
mening over o.a. KBDB-online en
WPROL, zaken die vandaag de dag
toch zeer actueel zijn!

Paul speelde vroeger samen met
vader Berre (Van Leest-Peeters) de
pannen van het dak. Tegenwoordig
doet hij dat met vrouwlief Lut onder
de naam Peeters-Van Crombruggen.
Zonder twijfel één van de beste
“kleine” hokken in het Antwerpse met
in 2018 o.a. 3x 1e provinciaal en de
titel Koning Union Antwerpen!

Het forum wordt in goede banen geleid door Bart Van Oeckel uit Oud-Turnhout.
Wij bieden u een unieke gelegenheid om in contact te komen met deze en nog meerdere topliefhebbers
die aanwezig zullen zijn om uw vragen te toetsen aan hun ervaring en kennis. Mis deze kans niet!
Tijdens de pauze kan men nakaarten met een drankje en gratis aangeboden versnaperingen.
Na het forum is er een aanwezigheidstombola met prachtige prijzen voorzien.
Tot dan!
Adres: Zaal de Vriendenkring, Meibloemstraat 32, 2360 Oud-Turnhout
Deuren open vanaf 19.00u - start forum omstreeks 19.30u - Inkom 5,00€

