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Gedurende 26 jaar zet een Limburgs comité van enkele duivenliefhebbers hun schouders 
onder een initiatief om het brede kankeronderzoek en de ondersteuning van mensen die te 
maken krijgen met kanker te ondersteunen. 
De actie kan jaar na jaar rekenen op de steun van vele Limburgse duivenliefhebbers die deze 
actie een warm hart toedragen en niet in het minst van de Limburgse bestuurders van de 
KBDB en hun medewerkers. Bij de opmaak van het vluchtprogramma wordt echt rekening 
gehouden met de ‘kankervlucht’ om liefhebbers de kans te geven zoveel mogelijk duiven te 
kunnen inzetten en passend in de opbouw naar verdere vluchten of afrondende vlucht voor 
meerdere snelheidsspelers. 
Toen Maurice Haesen, zaliger, 26 jaar de eerste vlucht tvv het kankeronderzoek 
organiseerde vanuit zijn maatschappij ‘Schakkebroek’ had hij nooit kunnen denken dat tot 
op de dag van vandaag zijn initiatief nog zoveel weerklank kent in de Limburgse duivensport.  
Dit jaar werd de vlucht georganiseerd op 7 augustus uit Nanteuil, een losplaats die op het 
allerlaatste moment Sezanne moest vervangen. De Franse federatie had immers 2 dagen 
voor de vlucht laten weten dat er in Sezanne niet mocht worden gelost wegens problemen 
met een verantwoordelijke ter plaatse. Om dezelfde afstand ongeveer te behouden was er 
weinig of geen keuze meer ofwel La Ferté (maar daar was er geen losvergunning voor) ofwel 
Nanteuil. Er is dan snel beslist om voor Nanteuil te kiezen aangezien dit dezelfde afstand is 
als Sezanne en de liefhebbers die normaal snelheid spelen voor deze afstand toch hun jonge 
duiven wilden inkorven. Ondanks de wijziging van losplaats, buiten onze wil, hebben liefst 
694 Limburgse liefhebbers, uit 40 lokalen, deelgenomen met in totaal 10177 duiven 
waarvoor het comité iedereen wil danken.  
Er werden 1598 oude duiven, 2009 jaarse duiven en 6528 jonge duiven ingemand en de 
lossing gebeurde op 7 augustus om 8.00u en kende een zeer vlot verloop waarbij de snelste 
duif aankwam bij Vogels-Kellens in Genk aan 1730 m/min. Het was de gekende tandem Van 
Hertem-Schuurmans uit Pelt die snelste was in de reeks oude&jaarse duiven aan 1703 
m/min. 
Deze vlucht, waarbij elke deelnemer 2€ overmaakt aan de actie (reeds 1388 €) en winst op 
de vlucht zelf, waarbij de gratis uitmaak ook belangrijk is, zorgt na de vlucht dat reeds 3600 € 
klaar ligt voor Kom op tegen kanker en dat dankzij de mooie deelname van veel Limburgers. 
In de jarenlange traditie is er de jaarlijkse slotavond tvv de actie die dit jaar opnieuw kan 
doorgaan onder vrij normale omstandigheden hopen we op vrijdag 15 oktober in zaal 
Altenaar in Alt-Hoeselt. Hier worden niet alleen de winnaars gehuldigd maar zal ook de 
verkoop van talrijke topbons plaatsvinden waarvan de voorbiedingen in 2021 vanaf 4 
oktober kunnen gedaan worden op “Bonnenverkoop”. De bons gaan pas definitief naar de 
bieder na de slotavond waar mogelijk nog kan worden geboden.  
Wie nog een bon wil schenken kan dit altijd doen door de bon in bijlage in te vullen en via 
mail te sturen naar DWLduif@telenet.be of contact op te nemen met één van de 
comitéleden. 
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