De bijzonderste kweeklijnen van Marc & Franky Van De Walle
De topkweker van de kolonie is de “Bonte Wittekodde” : 02-4112829. Een eigen zus van
deze duiver won ondermeer een 1e Vierzon en 19e interprovinciaal Vierzon 13825 d, een 2e
Barcelona en 58e nationaal, een 2e Perpignan, enz…. Een broer van de “Bonte Wittekodde”
won o.a. een 125e nat. Montauban 6901 d, een 186e nat. Dax 6138 d, een 207e nat.
Montauban 6711d, een 123e prov. Limoges 1864 d, een 695e nat. Bordeaux 7519 d, enz….
Vader van de “ Bonte Wittekodde” is de “Rode Imbrecht” : 91-4093574 en deze won
ondermeer de 4e nat. Brive 16560 d, de 154e nat. Narbonne 5006 d, de 254e nat. Montauban
5495 d, de 372e nat. Brive 12761 d, de 391e nat. Brive 23475 d, enz….De « Rode Imbrecht » is
zoon van de « Dikken » : 89-4568936 x « Rode Imbrecht duivin » : 89-2242060 (lijn
“Expoir »). Moeder van de “Bonte Wittekodde” is de “Wittekodde Stefaan”: 97-4563172(
Stef. Meremans) en deze is op haar beurt een dochter uit “Broer Witneus Florizoone”: 923113370 ( de “Witneus” was P.I.P. BBC ’97) gekoppeld aan de “Zuster Barcelona I
Meremans”: 92-4555002 ( de “Barcelona I “ bij Meremans won o.a. 2e nat Barcelona 12678d,
67e nat. Barcelona 10088d, 64e nat. Perpignan 4889 d, 146e nat. Barcelona 12731 d, 187e nat.
Barcelona 9052 d, 464e nat. Barcelona 12966d, P.I.P. BBC ’99 ).
Onder de afstammelingen van de « Bonte Wittekodde » citeren we :
- “den Bordeaux”: 1e nationaal Bordeaux 4921 d ‘11
- “de Europacuphen”: 1e Europacup Barcelona ’09 – 15e nat. Barcelona 13503 d ’09 –
1e tweejaarse Gouden Vleugel ’09 – 4e Gouden Vleugel ’09 …..
- “de Catalaanse”: 1e Catalaanse Super Cup ’09- ’11.
- « Queen Barcelona » : 1e Barcelona ’12 ( reeds vernoemd)
- “Blue Narbonne” : 1e Narbonne – 156e internat. Narbonne 13092 d
- « Libournehen » : 1e Libourne – 15e nat. Libourne 8269 d
Een tweede bijzonder goeie kweekduiver is de « Zachten Imbrecht » : 00-4478783, welke
halfbroer is van de « Bonte Wittekodde » en reeds vader is van meerdere 1e prijswinnaars.
De “Zachten Imbrecht” komt uit de “Rode Imbrecht” 91-4093574 x “Blauwe” 91-4337825.
Voor wat de duivinnen betreft zitten diverse dochters uit beide topkwekers op het
kweekhok, waaronder ook nog bvb een dochter van de wondere “Zot” : 04-4034057 ( 7e
nat. asduif KBDB fond ’08, won o.a. de 55e nat. Montauban ’09, de 66e nat. Souillac ’09, de
47e nat. Montauban ’08, de 45e zonaal Brive ’08, de 27e nat Limoges ’05) terwijl er ook aan
samenkweek gedaan wordt met duiven van verschillende liefhebbers.

