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Eerste halte van de slothappening 
dinsdag was Duivenmaatschap-
pij De Vrede in Lanaken, waar 
Theo Weytjens zijn kampioentjes 
inkorfde. Vervolgens ging de stoet, 
aangegroeid tot een kleine honderd 
supporters, richting Roelerweg in 
Zutendaal. Daar kreeg de familie 
Weytjens - na enkele felicitaties van 
de burgemeester Jef Bobbaers en 
sportschepen Ann Schrijvers  - de 
sleutels overhandigd door Danny 
De Baets van de Hasseltse Suzuki-
garage De Baets. Met een ferm 
claxongeluid werd de hoofdvogel 
goedgekeurd. The Dream Pigeon 
Company voorzag nog een fijn ju-
weeltje voor Annie, de echtgenote 
van Theo.
Hierna kregen de gasten de mo-
gelijkheid om te genieten van de 
riante hokken, gepaard met heer-
lijke versnaperingen voorzien door 
het gastgezin.
Als voorlaatste werd de gelukkige 
winnaar nog met de nodige hon-
neurs gehuldigd in de raadszaal 
van de gemeente Zutendaal. Als 

Zutendalenaar 
pakt hoofdprijs

Theo Weytjens wint de wagen
Afgelopen dinsdag werd de Horta-
HBvL-autovlucht plechtig afge-
sloten met heel wat festiviteiten. 
De klassieker, die 48 jaar geleden 
ontstond in de catacomben van 
deze krant, kreeg op zaterdag 18 
juli meer dan 14.000 Limburgse 
duiven aan de start in het Franse 
Gien, nabij Orléans. Dit jaar ging 
de hoofdprijs - een Suzuki Celerio 
- naar de Zutendaalse duivenlief-
hebber Theo Weytjens en echtge-
note Annie. Zij kregen dinsdag de 
autosleutels plechtig overhandigd.

David KINDT

Theo Weytjens krijgt de 
autosleutels van Danny 
De Baets.  foto ‘s serge minten

“Orléans is een Limburgs juweeltje”

Een deel van de Orléans-sup-
porters  blies verzamelen aan 
duivenmaatschappij De Vrede 
Lanaken. Daar trok men grote 
ogen toen ze de nationale voor-
zitter zagen binnenkomen: “Een 
hele eer, dat mag je wel zeggen” 
werd er goedkeurend geknikt. 
“Amai, wat een opkomst!”, 
knijpt hij zich net niet in de arm 
als we toekomen bij de winnaar 
aan huis. “De Limburgse gast-
vrijheid is op-en-top oprecht. 
Man, de gemeente heeft zelfs 
haar vlaggen opgesteld bij Theo 
en Annie... Het hele verloop tot 
nu toe loopt gesmeerd én zo ge-

Nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele zakte dinsdag samen met 
dochter Tina af naar onze provincie om de slotceremonie van onze 
befaamde Orléans-autovlucht persoonlijk bij te wonen. “Als natio-
naal bestuur kennen we dit Limburgs juweeltje, maar ik vond het de 
hoogste tijd om mij te laten onderdompelen in de sfeer waarvan zoveel 
sprake”, aldus Van Bockstaele. 

David KINDT

Huldiging Orléans-laureaten 

verrassing was zelfs de nationale 
voorzitter van de Koninklijke 
Belgische Duivenliefhebbers-
bond, kortweg de KBDB, Stefaan 
Van Bockstaele afgezakt naar de 
gemeente, die zich terecht Het 
groenste snoepje van Vlaanderen 
noemt om hulde te brengen. Niet 
enkel voor de autowinnaar, maar 
ook om deze krant te bedanken 
voor al hetgeen ze doen voor de 

duivensport. “Dit kan in Limburg 
allein”, trachtte de Oost-Vlaming 
met een Limburgs accent.

21.400 zegels
Moment suprême was de Orléans-
avond, die plaatsvond in de gebou-
wen van Het Belang van Limburg. 
Samen met heel wat laureaten van 
de Limburgse Fondclub én de win-
naars van de succesvolle Horta-

HBvL-spaarwedstrijd - er werden  
liefst 21.400 (!) zegeltjes geknipt en 
geplakt - zagen de talrijk opgeko-
men burgemeesters en schepenen 
dat deze derde editie weer dik in 
orde was. Zo’n driehonderd gas-
ten hebben meegenoten van deze 
geslaagde avond, mede dankzij 
entertainer Jos Roofthooft.
Zo goed als alle gemeenten, op drie 
uitzonderingen - Bree, Neerpelt en 

Tessenderlo - na, hadden een pre-
sentje mee voor hun liefhebber die 
de snelste gemeentelijke duif had. 
Een kleine dertigtal burgemeesters 
of schepenen waren wat trots op 
hun inwoner-liefhebber.
Deze foto’s kan je online raad-
plegen via Het Belang van uw 
gemeente en stonden vrijdag in de 
gedrukte edities.

zellig. Misschien zullen we jullie 
inschakelen voor onze toekomstige 
evenementen”, steekt hij de duim 
omhoog. 
Eens aangekomen op het gemeen-
tehuis van Zutendaal, geeft de bur-
gemeester na zijn verwelkoming 
het woord aan Van Bockstaele. Wij 
vatten voor u samen:
Richt zich tot de autowinnaar Theo 
en Annie Weytjens en de volle raads-
zaal: “Ik kan best geloven dat dit 
een jongensdroom is die in vervul-
ling gaat. De autovlucht heeft al 
verschillende kalibers van win-
naars gehad, kleine of grote, puur 
liefhebberij of de professionelere 

melkers. Maar wie de wagen ook 
wint, dat is niet het enige wat jullie 
krijgen. Deze hele dag, en straks de 
viering nog op het Belangske, dat 
gaan jullie nooit vergeten!”

Orléans leeft
Richt zicht tot de duivensportre-
porter: “Orléans is uniek en dit is 
dankzij de trouwe partners, maar 

vooral - en dat meen ik in alle 
neutraliteit - te danken aan jul-
lie andere trots: Het Belang van 
Limburg. Als voormalige inrichter 
van de autovlucht hebben jullie er-
voor gezorgd  dat de liefhebbers 
mógen deelnemen aan Limburgs 
mooiste samen met de sportieve 
inrichter de Limburgse Fondclub, 
en dit al 48 jaar lang. Deze krant 

heeft een warme, menselijke 
band gesmeed met haar lezers-
liefhebbers en voorziet telkens 
een graag gelezen duivensport-
pagina. Toen de PR-man Jo 
Lambrechts meedeelde dat er 
21.400 zegeltjes werden geknipt 
viel ik bijna van mijn stoel. Het 
ultieme bewijs dat Orléans en 
dus ook de duivensport leeft.”

Stefaan Van Bockstaele.

Nationale voorzitter Stefaan 
Van Bockstaele tekent present
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De opkomst was andermaal groot op de Orléansavond.  foto’s serge minten


