Topforum
Fondclub Gewest Turnhout
Vrijdag 18 oktober 2019
Panelgesprek met volgende deelnemers :

Dirk Leekens
Ferdi Vandersanden
Eén van de beste duivendierenartsen van België.
Beschikt ook over een excellent kweekhok met zijn BIFS,
waar hij heel wat kennis vergaarde met kunstmatige
inseminatie bij duiven !

Speelt sinds 2013 in tandem met Marc Bosmans en daar
werd zo ongeveer alles gewonnen wat er te winnen is,
2x 1e Nationaal... Olympiadeduif Allround en liefst 21x
1e provinciaal. In 2019 werden ze 1e Prov. en 2e Nat.
Kampioen Fond oude en 1e Prov. Asduif fond oude en
1e Prov. Asduif fond jaarse !

Geert De Schepper
Albert Derwa
De man met de gouden duivinnen. Albert zoekt het niet
in kwantiteit maar in kwaliteit. Won in 2018 nog 1e Nat.
Argenton en haalde 2 olympiadeduiven in Poznan 2019.
In 2019 maakte hij een massa kettinguitslagen van kort
tot ver met als hoogtepunten 3x 1e Prov. en 1-4-5e Nat.
Zone Argenton 1878 d. !

Dierenarts Geert De Schepper is een van de “coming men”
op de (zware) fond. In 2018 won hij nog 1e Prov. St. Vincent
en haalde 3e Nat. Asduif fond/grote fond jaarse met zijn
“Braveheart” met 1e Prov. Angouleme en 1e Prov. Jarnac.
In 2019 bevestigde hij met 1e Vlaams-Brabantse duif
op Pau (40e Nat.) en 2e en 3e Vlaams-Brabantse duif op
Souillac jaarse. In de toekomst gaan we zeker nog van
Geert horen !

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€

