Een handvol medewinnaars van het All-Round Kampioenschap en het Criterium der Azen
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12-3010919 , een bijzonder beloftevol jaarling dat op drie Toursvluchten in 2013 schitterend
presteerde . Het betreft een zoon uit de “Blauwe Witpen H. Vermander”: 04-3214426, die
zelf topprestaties leverde op o.a. Argenton, Poitiers, Orléans ….gekoppeld aan de “Blauwe
98”: 10-3088498 ( als dochter van de “Tornado Junior”: 09-3118296 welke o.a. 146e nat.
Limoges 19273d, 35e nat. Brive 10089 d, 216e nat. Brive 11130 d, …. won). De « 919-12 »
klasseerde zich ondermeer als volgt :
1e Tours 124 d en 13e provinciaal 1852 d
1e Tours 208 d en 4e prov. 2297 d
4e Tours 102 d en 15e prov. 1173 d
11-3147769 , een duiver uit de « Tornado » : 03-3245171 ( 14e nat. Perpignan 5547 d en 28e
internat. 15157 d, 10e nat. Tarbes 4766 d en 21e internat. 12549 d) gekoppeld aan « ‘t Rood
Rivaldo » : 05-3206901 ( kleindochter v/d « Rivaldo » van Et. Devos). De “769-11” won in
2013 ondermeer:
45e La Souterraine 325 d
10e Souillac 229 d en 137e nationaal 5282 d
1e Tulle 24 7d en nationaal 112e / 7350 d
11-3009362 , is zoon van de « Blauwe H. Vermander”: 02-3106433 - een topper op Poitiers,
Blois, enz… - met de “Blauwe E.V.”: 07-3207024. De “362-11” klasseerde zich in 2013
ondermeer als : 8e Clermont 184 d, als 14e Orléans 433d, als 10e Poitiers 566 d en nationaal
als 117e op 13813 d, als 14e op Gueret van 483 d, als 12e La Souterr. op 325 d en nationaal
127e / 9548 d.
“Broer Brilliant”: 07-3054969, een excellente marathonvlieger die in 2013 de 330e nat. Pau
van 1127 d won, die de 803e nat. St Vincent won van 3738 d en die 549e nat. Perpignan won
van 5613 d. Komt uit de “Molenaar Gebroken Borst”: 05-3206889 ( o.a. 619e nat. Narbonne
5051 d en daarna naar ’t kweekhok verhuisde wegens gekwetst ) met “’t Rost Stefaan”: 063112123 ( rechtstreeks Stefaan Van Moerbeke uit Brielen)
12-3010838, nog zo’n beloftevol jaarling dat komt uit de “Tornado”: 03-3245171 met “Zus
Brilliant”: 07-3207029 , zij is ook de zus van de “07-3054969 hierboven vermeld . Dit jaarling
plaatste zich o.a. als 5e uit Libourne 288 d en nationaal als 52e op 6134 d, als 19e uit Souillac
142d en nationaal 215e op 3641 d.
12-3010869 , klasseerde zich in 2013 o.a. als 13e Tours op 142 d en uit Brive de 5e op 154 d
plus nationaal de 61e van 6842 d. Deze heeft als vader, de 10-3179731, die op zijn beurt
komt uit “Broer Tornado”: 08-3194413 x “Rood Rivaldo” : 05-3206901. De moeder is “’t
Blauw 106”: 08-3197106 zelf afstammend van de” Blauwe vader Bl. Marseille”: 99-3280814 x
“Blauwe Tik” : 01-3048044 ( = zus van de moeder van de “Tornado”)
12-3010807 , een zoon uit de “Geschelpte Falco”: 08-3115879 ( is ondermeer vader v/d 93e
nat. Limoges 14211 jl en van de 186e nat. Chateauroux 20517 d) met de “Blauwe Sproete”:
08-3197097 ( dochter uit de “Provinciaal” 02-3221339 x “’t Blauw Wittikje”: 07-3054940).
Deze “807-12” won o.a. uit Poitiers een 5e op 542 d en nationaal de 19e op 13135 d, uit
Souillac de 17e op 142 d en nationaal de 179e van 3641 d. Is ook weer zo’n beloftevolle jaarse

