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DOOR ELS DELEU

Volgend weekend strijkt de populaire dui-
venbeurs Fugare neer in Kortrijk. Wij zoch-
ten Mathias Putman (29), Melvin Tempe-
laere (33), Dries Benoit (36) en Pierre De
Waele (48) op in duivenmaatschappij NKV.
“Het leuke aan onze vriendschap is dat we
interactie hebben. We plagen elkaar, maar
stuwen elkaar ook vooruit. De duiven heb-
ben ons samengebracht, dat is zeker”,
klinkt het luid in koor. 
Pierre De Waele, een zelfstandig loodgieter
uit Heestert, speelt al het langst met de
duiven. “Ik begon door mijn opa, die ook

duivenmelker was, te helpen”, vertelt hij.
De opa van Pierre was in het verleden voor-

zitter van NKV (Nieuwe Kortrijkse Vereni-
ging, red.). Pierre en leerkracht Mathias
Putman uit Zwevegem leerden de vrienden
Melvin Tempelaere uit Harelbeke en Dries
Benoit die in Kortrijk woont, kennen in de
club. Voor Melvin - ook zijn grootvader had
duiven - is zijn duivenhok het eerste waar
hij bij het thuiskomen van zijn job als busi-
ness developer naartoe gaat. “Dat is even-
tjes me-time om te onthaasten na de drukte
van de dag.” 
Melvin leerde zijn vriend Dries Benoit, een
prof aan UGent ook kennismaken met de
duivensport. Zijn zoontje Cesar (2) helpt
erg graag de mandjes met duiven openen
en de duivenhokjes uitkuisen. “Leren om-
gaan met dieren vind ik ook belangrijk in
de opvoeding”, aldus Dries. “De duiven-
sport is volgens mij fel geëvolueerd. Meer
en meer jongere mensen voelen zich ook
geroepen om dit te doen.”

DE ONTLADING

“Vroeger waren duivenmelkers aan hun
huis gekluisterd en konden ze nergens
naartoe. Wij kunnen wel op reis gaan, want
we zorgen in vakantieperiodes voor elkaars
duiven”, vertellen de mannen. “Er is ook
een professionalisering met veel duiven en
grote hokken. Dat had je twintig jaar gele-
den niet. Je kan natuurlijk ook met weinig
duiven de sport beoefenen.” 
Pierre en Mathias hebben wel al een groot
aantal duiven terwijl Melvin en Dries eer-
der beperkt begonnen. Pierre vertelt dat het
grote geldspel dat de duivensport ooit was,
verleden tijd is. “Voor mij gaat het om de
spanning en de hoop dat de duiven snel
thuiskomen, maar ook de ontspanning, het
samenzijn en het sociaal contact dat ermee
gemoeid gaat, is belangrijk. Ik geniet er al
van om mijn duiven te zien vliegen.” De
jonge duivenmelkers willen hun sport weer
tot leven roepen en aantonen dat het leute
maken, elkaar weetjes en finesses van de
sport meegeven en de interactie in deze
volkse sport belangrijk is. 
“Het is trouwens een echt spel waar ieder-
een zijn eigen tactiek heeft. Het leuke eraan
is dat eigenlijk niemand weet hoe het komt

dat een duif altijd opnieuw naar huis komt.
Er zijn theorieën over geuren, de zon, mag-
netisme of dat de duiven terugkomen voor
hun vrouwtje of mannetje. Iedereen pro-
beert met dat mysterie iets te doen. Soms
zijn het meer de duiven die met de liefheb-
bers spelen dan dat wij met hen spelen. Het
mooiste moment is de ontlading als je duif
thuiskomt vijf of acht uur nadat ze gelost
werd”, glimlacht Pierre. “Een duivenmelker
creëert een hechte band met zijn duiven,
geloof me. Deze vogels krijgen dan ook de
best mogelijke verzorging. Je begint met
het kweken, koppels maken, afstanden le-
ren en dan geef je de duiven mee om te
spelen. Het is een stapsgewijs proces.”

AF VAN HET OUBOLLIGE

De mannen zijn sinds kort allemaal be-
stuursleden in hun vereniging NKV. “Ons
lokaal bevindt zich in de kantine van SV
Kortrijk aan de Minister A. De Taeyelaan.
We hebben een groot lokaal voor lange af-
standsvluchten van boven de 400 kilometer
en meer, maar we doen ook korte vluch-
ten.” In de club merkt men dat er meer en

Duivensport, ook
voor dertigers
KORTRIJK/HARELBEKE/ZWEVEGEM De duivensport is weer hip-
per dan hip. De Kortrijkse duivenmaatschappij NKV is met haar 80
leden een van de grootste clubs van de provincie. “Ons tienkoppig
bestuur onder leiding van de ervaren voorzitter Germain Mahieu is
sowieso bij de jongste in Vlaanderen. Misschien zelfs in heel het
land.” Onze reporter dook tussen de pluimpjes en vond er Pierre,
Dries, Melvin, Mathias en de piepjonge Cesar. 

Het gaat om de spanning,
maar ook het samenzijn en
het sociaal contact

PIERRE DE WAELE

Voor tien handtasdiefstallen kreeg een

Fransman (53) een effectieve celstraf van

18 maanden. De man sloeg toe in verschil-

lende warenhuizen in Avelgem, Deerlijk,

Wevelgem en Izegem. Wanneer de klanten

even hun handtas of portefeuille uit het

oog verloren, sloeg hij toe. Hij ging er

vandoor met het geld en gebruikte de

gestolen bankkaarten om extra geld af te

halen. Het geld verspeelde de vermoede-

lijk gokverslaafde man op flipperkasten.

Aan de twee slachtoffers die zich burgerlij-

ke partij stelden, moet hij 1.200 euro beta-

len. Het is al zijn vierde veroordeling in

België. (Belga)

DEZE WEEK 

Achttien maanden cel
voor handtassendief

De bewoners van de Morinnestraat zijn het

beu. Volgens de buren raast het verkeer

er aan te hoge snelheid voorbij. “Hoewel

we hier landelijk wonen lijkt het hier meer

en meer op een tweede Oudenaardse-

steenweg tussen Kortrijk en Zwevegem”,

zuchten de bewoners. “We zijn zelfs bang

om onze kinderen naar school te laten

fietsen.” Schepen van Mobiliteit Axel

Weydts (SP.A): “Het is de bedoeling om in

dit deel van de straat ontmoedigende

maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld

de aanleg van drempels. De mobiliteits-

dienst onderzoekt momenteel wat de

beste oplossing op deze plaats is.” (EDB)

Bewoners Morinnestraat
zijn snel verkeer beu

Meer dan 100 leerlingen van Rhizo Hotel-

school trokken met hun leerkrachten en

directie de stad in om er afval op te rui-

men. “Wij spijbelen niet, maar maken wél

duidelijk dat we iets willen veranderen.”

Tien klassen volgden elk een andere route

van aan de school tot aan het stadhuis.

Directeur Céline Craeynest. “We waren

verrast hoeveel sigarettenpeuken, blikjes,

papieren zakdoekjes en plastiek we von-

den.” Burgemeester Vincent Van Quicken-

borne (Team Burgemeester) was tevreden

dat de leerlingen niet enkel met slogans

rondliepen maar werkelijk iets gedaan

hebben voor het milieu. (EDB)

Leerlingen Hotelschool
ruimen samen hun stad op

Woensdagochtend vroeg verzamelden

ACV-militanten op de parking van het Ring

Shopping. Ze voerden er actie tegen de

minimale loonstijging, al deden ze dat wel

met een ludieke wafelenbak. “Wij eisen

meer dan wat

kruimels, wij

willen een

rechtvaardig

deel van de

koek”, vertelt

ACV-voorzitter

Wim David. 

(MVA-foto

MVA)

Kortrijkse stakers
organiseren wafelenbak

Ook een duivenhok krijgt een hedendaagse look. We herkennen Pierre De Waele , Dries

Benoit, Melvin Tempelaere en Mathias Putman. Vooraan zien we de tweejarige Cesar Benoit.

(foto EDB)
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meer leden komen. “We willen af van het
oubollige en willen nog meer jonge men-
sen aantrekken. We gaan ook mee met de
digitalisering. Duiven hebben een chip
rond en we maakten een website waar uit-
slagen meteen op verschijnen. Op onze site
kan je ook volgen waar de duiven vallen en
zien in welke streek ze eerst aankomen. We
laten via WhatsApp weten aan elkaar wiens
duiven gevallen zijn.”
In de club wordt er geluisterd naar de leden
en wordt er vaak overlegd. Er worden ten-
toonstellingen, duivenverkopen, een barbe-
cue en een kampioenenviering georgani-
seerd. “Dit is mogelijk dankzij veel vrijwilli-
gers die komen helpen. Wie nieuwsgierig is
naar de duivensport is meer dan welkom.” 

HEROPLEVING 

De duivensport beleeft momenteel een ze-
kere heropleving volgens de mannen. “De
mensen van de jonge generatie willen meer
onthaasten. Van de duivensport word je
mentaal beter. Je doet het niet voor de bui-
tenwereld of voor de show. Eens je op je

duivenhok zit vertoef je in alle rust en je bent
bezig met de duiven. Zelfs het kuisen van
het hok is ontspannend.”
Vorige zomer kwamen de vrienden vaak met
hun gezinnen samen om naar de aankomst
van de duiven te kijken. “Dit jaar komen we
samen bij Mathias. Voor het vallen uit Barce-
lona”, besluiten ze. 

FUGARE

De duivenliefhebbers gaan uiteraard ook
naar Fugare, de duivenbeurs in Kortrijk Xpo.
“België is internationaal gekend als topland
voor de duivensport. Er komen zelfs Chine-
zen naar België om duiven aan te kopen.”
Fugare is volgens Pierre, Mathias, Melvin en
Dries vooral een ontmoetingsplaats waar het
kruin van de duivensport samenkomt. “Er
staan fabrikanten van hokken, volières, voe-
ding, supplementen en manden. Er worden
ook trofeeën van wedstrijden uitgereikt en er
wordt vooral genetwerkt. In een losse sfeer.”
Fugare in Kortrijk Xpo op 16 en 17 febru-

ari. Meer info over de Kortrijkse duiven-

maatschappij via www.nkvduiven.be.

Cesar is amper twee maar vindt het wel al erg fijn om mee te helpen met de duiven. (Foto GF)

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Len-

delede) waarschuwt voor twee nepcon-

troleurs, die zogenaamd een waterlek

komen controleren. In de Rijselsestraat

had de vrouw meteen argwaan en vingen

ze bot. In de JB De Jonghestraat konden

ze twee bankkaarten stelen. De eerste

verdachte is 1,70 meter groot en heeft kort

donker haar. Hij droeg een fel oranje over-

all, zonder logo. De tweede man was iets

groter. De politiezone Vlas vraagt iedereen

om waakzaam te blijven en verdachte

personen te melden via het nummer 101.

Controleurs moeten zich altijd kunnen

legitimeren met een officiële badge.

Politie vraagt aandacht
voor nepcontroleurs

“Gamen op zich spreekt me niet zo aan. Gezelschaps-

spelletjes dan weer wel. Het gebeurt wel eens dat ik

een woordspelletje of ander denkspelletje speel op

mijn gsm maar je gaat mij daarvoor niet achter een

computer krijgen. Ik probeer bovendien mijn schermtijd

wat te beperken want ik wil niet vergroeien met mijn

gsm of computer. Ik ben veel liever actief bezig met

mijn twee honden door te gaan wandelen.” (foto AN)

MELISSA SALOMEZ
Opvoedster, uit Bellegem

“Ik probeer mijn schermtijd te
beperken”

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Ben jij een gamer?
Nog nooit werden er zoveel computerspelletjes gespeeld. Vroe-
ger bestonden die vooral voor kinderen, maar tegenwoordig
verdrijven ook volwassenen er hun tijd mee. Waagde jij je al
eens aan gamen? 

Op 17 februari vindt DuisteRTT plaats in en

rond het vroegere RTT-gebouw. Samen

met stad Kortrijk en studenten van Vives

pakt vzw Café Paté uit met een culinair

event in dat pand, dat binnenkort tegen de

vlakte gaat. Vzw Café Paté is een collectief

van Kortrijkse chefs en werd opgericht

door jeugdvrienden en chefs Felix François

van ‘Het Vliegend Tapijt’ en Matthias Spey-

brouck van ‘Va et Vient’. De deelnemers

worden in het RTT-gebouw onthaald met

een aperitief en een hapje en gaan dan naar volksrestaurant Vork waar een foodsharing

event door verschillende chefs verzorgd wordt. ‘Steampunkers’, fantasiefiguren in Victori-

aanse kledij zullen de deelnemers aan DuisteRTT begeleiden. “De gasten maken een reis

door de tijd en proeven van de historiek van het gebouw.” www.duistertt.be

Het duistere van het
RTT-gebouw ontdekken

“Ik game niet. Ik heb dat een paar keer uitgetest, maar

ik heb daar geen geduld voor of word daar heel ner-

veus van. Op mijn gsm heb ik een puzzelspelletje

staan, maar dat is alles. Ik ben laatst wel naar een

bijeenkomst geweest om te gamen in The Lab en dat

was eigenlijk wel leuk. Ik heb er het spel Beat Saber

leren kennen, waarbij je zwaarden ritmisch tegen el-

kaar moet slaan. Dat sprak mij wel aan.” (foto AN)

LOTTE DEPAUW
Colruyt-medewerker in de beenhouwerij, uit Marke

“Ik word nerveus van
computerspelletjes”

“Op een computer heb ik mij daar nog nooit mee be-

ziggehouden. En op mijn gsm staan er welgeteld twee

spelletjes en die speel ik eigenlijk alleen op het toilet

(lacht). Bovendien zijn het al jaren dezelfde spelletjes,

niet bepaald modern dus. Mijn kinderen durven al wel

eens met Angry Birds of Subway Surfers afkomen,

maar we proberen dat toch te beperken. Ik heb liever

dat ze naar goede muziek luisteren.” (foto AN)

STIJN DEFOORT
Zaakvoerder Krok-Ubuntu, uit Kortrijk

“Ik speel enkel op mijn gsm... 
Op het toilet”

Matthias Speybrouck en Felix Francçois bij

enkele Steampunkers. (foto EDB)

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) dien-

de op de gemeenteraad een voorstel in

om een volksraadpleging te houden over

de nieuwe moskee. Volgens hem werd er

al massaal gestemd op de online petitie.

De meerderheid wees er op dat slechts

1.000 van hen Kortrijkzanen zijn. Burge-

meester Vincent Van Quickenborne an-

twoordde dat een referendum niet kan dor

het private karakter. Het voorstel van VB

werd afgekeurd. De burgemeester beloof-

de wel een verkeersstudie. (AN)

Alle nieuws over Kortrijk op

www.kw.be/kortrijk

Vlaams Belang wil
referendum over moskee
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