
Stamopbouw bij Team De Jaeger Freddy 

De oudste fondduiven van de huidige generatie kwamen van dorpsgenoot Maurice Verschuere 

uit de lijn van zijn beroemde "Primus Inter Pares", één der allerbeste Barcelonaduiven. Een 

andere succeslijn kwam rechtstreeks van de topformatie Vandamme-Boddaert uit Oostkamp, 

waarbij een hoofdrol was weggelegd voor het stammoedertje "Witpen ' 90' " die het 

vermaarde bloed van Gebr. Decroix uit Rumbeke in de aderen had vloeien. Om de tandem 

met goud te beleggen, ging Freddy op bezoek bij vele topliefhebbers of bezocht de grootste 

verkopingen van de duivenbladen. Zo zijn er duiven terug te vinden van: 

 duiven van Julien Vaneenoo uit Wingene (uit de lijn van de supercrack supercrack 

"Rocky"), waarmee hij in 2007 algemeen kampioen KBDB werd. 

 Sylvere Toye uit Otegem, die ontzettend hard speelde in 2007 

 Frans Waerniers uit Knesselare (uit de lijn van zijn 1e Nationaal winnaars of de 

gouden "Super-Ludo-duivin") 

 Remi, Andre & Carlo Gyselbrecht uit Knesselare: uiteraard uit de lijn van hun 

"Laureaat Barcelona" (1e Internat Barcelona) en hun "Sampras" (2e Nat Barcelona) 

 Verder nog duiven van Gebr. Comyn uit Kanegem, A De Smidt uit Knokke en van 

fondmatador Emiel Denys uit Tielt, "maestro" Gaby Vandenabeele uit Dentergem, G. 

Carteus uit Ronse, A. Cornelis uit Lotenhulle, Rik Cools uit Ruiselede en Antoine 

Timmerman uit Knesselare. 

Het ras Roger Florizoone uit Nieuwpoort (vriend en dorpsgenoot van wijlen Karel 

Lemahieu) is extreem belangrijk geweest in de stamopbouw voor de ZWARE FOND. Dit met 

rechtstreekse afstammelingen van "De Witneus" (Primus Inter Pares '97) en zijn zoon " De 

Barcelona" (1° Nat. Barcelona 1999 ) plus nog een hele reeks dichte verwanten. Zo is de 

volledige kern van het ras FLORIZOONE op het kweekhok terug te vinden. Uit deze 

lijn kwamen dan ook Fond Kleppers  als "De San Sebastian", "Atleet", "Sammy", "Kleine 

Sammy"  “Conquistador", plus later een hele reeks topklasse afstammelingen. De duiven 

kwamen rechtstreeks van Florizoone maar vooral via de bekende Hendriks-Meyberg werd het 

goud van Florizoone naar Knesselare gehaald. 

Verdere uitbouw van het kweekhok kwam langs de kleine maar ijzersterk spelende 

fondkolonie van Ignace Viaene waardoor het wereldvermaarde “Peiren”-ras werd 

binnengehaald, met o.m. "Shakira" : moeder van 1° pr. Intern. San Sebastian 2006, "Liesje": 

volle zus 1° pr.nat Perpignan YL 2004, "Igno" en "Maïte" zoon en dochter 1° Prov. St. 

Vincent. 

In 2005 en vooral in 2006 zijn een hele reeks Nederlandse topduiven aangeschaft bij Cees 

van der Poel uit Ridderkerk, bij Gebr. Bras uit Dordrecht en ook bij Comb. Batenburg - v.d. 

Merwe uit Klaaswaal. 

Bij Cees v.d. Poel zijn afstammelingen van "De Stamvader" (een zuivere Jan Theelen). Ook 

afstammelingen van Carteus, Cramers en comb. Houtekamer duiven. Bij Gebr. Bras werden 2 

zuivere broers en 1 zus van de beroemde "Ijskop" bijgehaald. Die "Ijskop" is naast 

supervlieger ook vader van "Chenoa" 1° Olympiadeduif grote fond van Nederland. Moeder 

van Chenoa is een dochter van "De Stamvader" van C. v.d. Poel waarvan verschillende 

afstammelingen zoals bovenvermeld op het kweekhok gezet werden, waarvan zelfs 1 halfzus 

is van moeder "Chenoa". Bij Comb. Batenburg-v.d. Merwe werd o.m. een dochter van de 



"St.Vincent-Doffer" weggehaald. Deze doffer is vader van verscheidene absolute fondtoppers 

in Nederland en tevens grootvader van 1° asduif Fond. 

In 2007 werd versterking gezocht in Duitsland bij de supervedettes "P.& H.-  P. Brockamp" 

uit Boppard. 

Zo werden in 2008 volgende duiven van Brockamp op het kweekhok geïntroduceerd: 

 Een zoon en een dochter van Superkweker "George" (een zuivere Carteus) die ook 

volle broer en zus zijn van "Mistral" 2° Olympiadeduif Zware Fond 2007. Daarnaast 

zijn ze ook halfbroer en halfzus van de beste fondduif ter wereld nl. 

"EURODIAMOND" 1° Olympiadeduif Zware Fond in Oostende 2007. 

 Een dochter van "Mistral" x Nat. Asduivin intern. Vluchten Duitsland 2006. 

 Een dochter van "Eurodiamond" x dochter "Superbordeaux" 

 Nog enkele dichte verwanten van voormelde superkampioenen. 

Voor de zware halve en lichte Fond wordt al een paar jaar met groot succes beroep gedaan op 

duiven van Grootmeester Gaby Vandenabeele. Tussen de bijgehaalde duiven zat dan ook de 

wonderduivin "DE TSUNAMI", die ondertussen de absolute stamduif van het hok geworden 

is. 

Verder werd de laatste jaren  versterking op het hok gebracht met duiven van o.m.  F. & N. 

Norman, E. Meirlaen,  M. Aelbrecht, Dobbelaere-Debuck , W.M.J.F. Boddaert,  en J. Thoné. 

Niet te vergeten is de inbreng van een selectie topduiven (kwekers en vliegers) van Marijn 

Laureyns, die zich vanaf 2013 fulltime bezighoudt met de verdere uitbouw van de 

duivenkolonie. 

 

http://www.teamdejaeger.be/nl/gallery/bezoek-dr-brockamp
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