
KBDB zorgt voor uitbreiding aan het PTI hokje in Kortrijk 
 

Vorig jaar kregen we van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbers Bond een duivenhok 

ter beschikking op de Tuinbouwschool van Kortrijk gelegen op het gemeenschappelijk terrein 

met het Woonzorgcentrum St-Jozef en de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel.  

Er werd van start gegaan met 28 jonge duifjes, die de verzorging kregen van de leerlingen uit 

de richting Dier, die aangeboden wordt op de Tuinbouwschool. 

Om de vakanties enigszins te overbruggen werd er ook uitgekeken naar enkele vrijwilligers 

die via het WZC gerekruteerd werden. 

Naast de leerkrachten Kris, Fien en Thomas kwamen Bram, Roger, Ronny, Marc en Patrick er 

bij. 

Zo ontstond een hecht team van leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers die zich achter dit 

nieuwe project schaarden. Het Team PTI Tuinbouwschool was geboren. 

Het eerste jaar werd voor ons een leerjaar. De duiven werden opgeleerd en op 19 juli werd 

deelgenomen aan de eerste en ook enige wedstrijd van 2014. 

We hadden tegenslag een heel moeilijke vlucht te kennen en behaalden 4 prijzen van onze 20 

duifjes. Door te vroeg onze klok binnen te brengen (beginnersfoutje) misten we nog 3 prijzen. 

Slechts 1 duif ging verloren. Daarna werden onze duifjes stilgelegd tot 2015. 

Na een geslaagde eerste kweek, zagen wij al direct wat onze grootste problemen zouden 

worden in het nieuwe jaar. Overbevolking! 

Aangezien wij onze jaarlingen dit jaar eens op weduwschap wilden proberen, moesten wij 

onze duivinnen onderbrengen bij de jongen. Op dit kleine hokje zaten plots 38 duiven, wat te 

veel was om goed te zijn. 

Toen onze duivinnen onze jonge duivers begonnen te verleiden en wij hier en daar eieren 

vonden, hebben wij contact opgenomen met de promotiecommissie van de KBDB, met het 

verzoek om een eventuele uitbreiding te voorzien aan ons PTI hokje. 

Dit werd door de KBDB al heel vlug toegestaan en enkele dagen later nam de firma Demster 

uit Lichtervelde met ons contact op.  

Op dinsdag 9 juni is de plaatsing van het nieuwe deel dan gebeurd. 

De uitbreiding omvat 2 kleine hokjes die aan het bestaande hok werden gebouwd. Eén hok 

voor onze duivinnen, het ander gaan we gebruiken om onze jongen op de schuifdeur te spelen. 

Dus een enorme meerwaarde voor het PTI hokje. 

Het tijdstip was natuurlijk niet op het ideale moment, zo midden in het seizoen maar de 

duiven hadden er alvast geen problemen mee. 

De jongen maakten er de zondag een geslaagde eerste Clermont-vlucht van met de nodige 

prijzen en de week nadien mochten wij ook genieten van een mooi resultaat op Limoges met 

de jaarse. 

Wat nog maar eens bewijst dat overbevolking moet vermeden worden. 

Ondertussen hebben wij al deelgenomen aan heel wat vluchten en enkele mooie resultaten 

neergezet. Alleen een eerste overwinning ontbreekt nog. 

De bewoners van het WZC St-Jozef genieten bij het mooie weer van hun gevleugelde buren 

tijdens hun vluchten in de onmiddellijke buurt en komen dikwijls samen de duiven opwachten 

van de wedstrijd.  

Bij deze wensen wij de KBDB van harte te danken voor het verkrijgen van het nieuwe hokje, 

dat wij na het seizoen nog gaan voorzien van een likje verf. 

Naast de KBDB willen wij ook de firma Vanrobaeys danken voor de vele steun die ze ons 

geven en Freddy De Jaeger en Tom Van Nieuwenhuyze voor de geleverde duifjes. 

 

Wil je het reilen en zeilen volgen op en rond ons hokje surf dan eens naar de blog op: 

www.bloggen.be/ptiduiven  

http://www.bloggen.be/ptiduiven


 
 

 

 
 

De bewoners van het WZC St-Jozef genieten bij het mooie weer onder de bomen van hun 

gevleugelde buren tijdens hun vluchten in de onmiddellijke buurt en komen dikwijls samen de 

duiven opwachten van de wedstrijd. Op de voorgrond vrijwilliger Ronny. 


