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Het seizoen starten met een provinciale overwinning op de eerste vlucht 

uit Gien is een droom... Dit staaltje de volgende lichte fondvluchten 
herhalen is superieur! Superlatieven tekort om te beschrijven wat de 
tandem Verreckt-Ari�n momenteel verwezenlijkt. 

Locomotief van 4 wagons: 
Pascal Ari�n is de drijvende kracht achter deze succesvolle tandem. Hij 
is van zijn 6e met duiven begaan. Samen met grootvader Alfons 

Verwimp speelde hij eerst in tandemcombinatie te Laakdaal. 
Nadat Pascal zijn vrouw, Agy Verreckt, leerde kennen, vestigde hij zich 
in Tessenderlo.  
Hier werd vanaf 2002 gespeeld onder de naam Verreckt-Ari�n. Want ook 

vrouwlief zag de duivensport wel zitten. Het koppel kan steeds beroep 
doen op grootvader Verwimp die in Laakdaal stopte met spelen en nu 
vaak op de hokken van kleinzoon Pascal vertoeft. Daarnaast hebben ze 
ook nog grote hulp van Robert Rutten (nonkel van Agy). Hij is een echte 

topverzorger, vertrouwt Pascal ons toe. Een geoliede machine die, 
eenmaal op de rails, moeilijk te stoppen lijkt!  

Speelwijze:  

In het najaar blijven de vliegduiven samen tot half november. Op kapjes 
in de voli�re kunnen ze zo rustig ruien. Na deze periode worden ze 
gescheiden. 
In januari en februari mogen ze regelmatig buiten. Vaak trainen ze in deze 

periode erg hard.  
Begin februari worden ze gekoppeld en blijven dan 3 weken samen. Als 
het weer het toelaat worden ze van op enkele kilometers gelapt. 
Begin maart gaan de koppels uiteen en worden de duiven dagelijks 

opgelaten. Zo is de volledige groep klaar om te 'vlammen' op de 
wedstrijden!  
De vliegploeg bestaat uit 60 koppels jaarduiven op totaal weduwschap en 
25 oude duivers op klassiek weduwschap. De jonge duiven werden de 
laatste jaren enkel opgeleerd tot 200 km en nadien als jaarduif getest en 

geselecteerd. Vanaf vorig seizoen probeert de tandem de jonge duiven 
toch enkele halve-fondvluchten te laten vliegen. 

Medisch:  
Voor het vliegseizoen worden alle duiven volgens een standaard stramien 
behandeld. 
In januari 10 dagen kuren tegen paratyfus. Vervolgens in februari 

paramixo - en pokkenvaccinatie en in maart een 10-daagse behandeling 
tegen trichomonas en de kop. Tijdens het seizoen wordt sinds dit jaar 
regelmatig dierenarts Karlo Van Rompaey uit Sint-truiden bezocht. Zijn 
advies wordt gevolgd. Wanneer het goed draait, worden individuele 
gevallen apart behandeld. Bij grotere problemen wordt algemeen gekuurd.  

Stamopbouw:  
Bij de start in Tessenderlo kocht Pascal een ronde eieren bij Toine Lowet 



in Bilzen. Ook bij Eddy Helsen (Vorst), Patricia Verhaegen (Aarschot) 
en Camiel Nulens (Koersel) werd aangeklopt. 
Uit deze duiven werd een kweekhok samengesteld en ontdekte men het 
gouden koppel:  

Naast deze duiven wordt regelmatig bij sterk spelende liefhebbers 
aangekocht. 

Mooiste prestaties: 
1e Nat. Argenton (hens) 1.340 p '04  
1e S. Nat. Chateauroux 8.253 p '08  

1e Prov Gien 5.823 p '08  
1e Prov Bourges 3.737 p '02  
1e Prov. Chateauroux 2.424 p '06 
1e Prov. Montlucon 2.264 p 06  

1e Prov. Montlucon 2.163 p '06  
1e Prov. Montlucon 2.028 p '08  
1e Prov. Aurillac 1.069 p '06 
1e Prov. Argenton Yls UPE 922 p '04 
1e & 2e Prov. LeMans 918 p '07  

1e Prov. Limoges UPE 770 p '04  
1e Prov. Argenton 558 p '04  
1e Prov. Brive (15' ahead) 408 p '04  
2e Prov. Bourges 1.643 p '08  

1e Superstar of the month July Gouden Duif 2006  
1e Word Champion Winning Magazine long distance (1day) '06 
2e Word Champion Winning Magazine long distance (1day) '07  
1e Prov Champion KBDB Limburg Yearlings Long Distance '06 

  

"Golden Pair" 



GINA (5010133-06):  

1e Prov. Gien 5.843 oude  
Moeder: "Patricia" (Patricia Verhaegen Aarschot).  
Ze is een dochter van de 'Grijze Kannibaal' (origine Dirk Van Dijck) met 
de 'De Jackpot', de wonderbaarlijke kweekduivin en absolute stammoeder 

van Patricia Verhagen. 
Vader: "Den Argenton" = zoon van "Den Dikke" X "Lang Lowet"  
Deze duiver wint zelf 5e semi-nationaal Argenton van 9.300 duiven.  

 
5010133/06 "Gina" 1e prov Gien 2008 van 5800 duiven  

Uit dit koppel kweekte men ook: 
"Milan":  
1e prov Bourges 1.900d,  

3e prov Limoges van 653d "Yoran":  
3e Prov Aurillac 1.091d en 8e Prov Souillac 327d  
"Mila": topduivin met oa. 4e Prov Souillac 327d,...  
"Patricia" gekoppeld aan "Lichten Dikke" (broer "Argenton Dikke") was 

ook nog eens goed voor: 
"Velocity": 1e Prov Limoges; 3e Nationaal van 7.500d  
"Tommeke": 1e Prov Chateauroux van 2.400d en snelste van 18.000 
duiven  

Opvallend:  
"Patricia" is moeder van 4 provinciale winnaars!!!  
WHITE TOWS (6301391-06):  

1e S.Nat Chateauroux 8.216 oude en 1e Prov. 2.735 oude 
vader: 6137474/05, rechtstreeks Henri Menten Herselt uit "Den 
Berre", rechtstreeks Van Leest-Peeters en broer James Bond (=2e Nat 
asduif HAFO '01) met "Sabrina", een supervliegster bij Henri Menten  

moeder: de dikke lichte 6269234/02, komt uit de oude Helsen met 
een dochter van het stamkoppel van Verreckt - Ari�n ("Den Dikke" X 



"Lang Lowet"), de 234 duivin is een volle zus van de 2e prov. Bourges '08 
, alsook volle zus van de "Pater", die 1e prov LeMans vliegt (918d), 1e 
Chateauroux 264d en 59e Nat. Bourges +12.000d 
Resultaten 2008: 
34e Melun 844d  

150e Gien 5.843d  
393e Bourges 1.652d  
1e Chateauroux 8.253d 

MOLUCA (5195006-07):  
1e Prov. Montlucon 2.028 jaarse en 2e S .Nat. 8.521 Jaarse  
Vader : "Ylian" (genoemd naar jongste zoon) wint oa. 1e prov Aurillac, 

5e Prov Brive en is ook nationale asduif Ave Regina Fond in 2006.  
Moeder: 'Erika' , aangekocht bij Erik Limbourg en is een volle zus van 
"Lucky 85", de nationale asduif fond KBDB '06  
"Moluca" is een zomer jong van 2007 en heeft zich vorige week bij de 

thuiskomst van Momignies voor het eerst een duiver aangeschaft, ze werd 
dan ook dolverliefd ingekorfd op Montlucon 
KLEINE BLAUWE 16: 
2e Prov. Montlucon 1.796 oude en '3e S.Nat. 7.332 oude 
Vloog eerder reeds 4e S.Nat. Chateauroux 2.731 duiven en 11e Nat. La 

Souterraine 4.300d  
Hij werd gekweekt uit een dochter Golden Pair ('Brillianta Dikke") X kleine 
008 die afkomstig is van 2 rechtsreekse Toine Lowet duiven  
Een fantastische reeks van Verreckt-Ari�n. Iedereen in Limburg vraagt 

zich af waar dit gaat eindigen!! 
Proficiat!  
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