
Topforum
Fondclub Gewest Turnhout

Vrijdag 18 oktober 2013
Panelgesprek met volgende deelnemers :

Het forum wordt in goede banen geleid door Rudy Bellekens uit Hulshout,
oa mede-oprichter van de Jeugdclub Antwerpen, die over een rijke ervaring beschikt als moderator.

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€

Co Verbree
Nederlandse topmelker die al heel wat olympiade-
duiven en nationale asduiven kweekte/speelde.
Had in 2011 nog de 1e beste doffer en de 1e beste 
duivin van Nederland WHZB !
Verduisteren/bijlichten... 2 duivinnen met 1 doffer... 
duivensport heeft geen geheimen voor Co !

Filip Herbots
Eén der bekendste duivenmakelaars in het wereldje. 
Filip kent de Belgische toppers al decennialang, 
en wist hen vele geheimen te ontfutselen. Ook op 
eigen hok spelen ze de pannen van het dak met een 
superseizoen 2013 en 1e Nat. Asduif kleine halve 
fond. Vragen op commercieel en sportief vlak vinden 
bij hem een luisterend oor.

Stijn Gijsbrechts
Dierenarts die zelf ook met duiven speelt.  
Bovendien kweker van moeder “Leeuw” van 
Marcel Wouters.
Wordt door velen (waaronder Ad Schaerlaeckens) 
geprezen om zijn (medische) duivenkennis.
Terug naar de natuur of een gedegen medische 
begeleiding? Stijn zal U graag zijn visie vertellen.

Dirk Schreel
Als voorzitter van het Nationaal Sportcomité 
stond hij mee aan de basis van de diverse ver-
anderingen die het nieuwe bestuur reeds door-
voerde.  Een nieuw vluchtprogramma... nieuwe 
kampioenschappen... de Olympiade 2017 in 
Brussel... Voor alle vragen/opmerkingen/sugges-
ties/klachten kan U hem hier aanspreken.


