
Erfgenamen van een levenswerk 
“APM Vervoort”, zo vind je ze terug op de uitslagen. De voorletters staan voor 
Achille, Peter en Morgan. Achille is de vader, Peter is de zoon en Morgan is de 
kleindochter. Achille is in 2014 op 79-jarige leeftijd overleden. Peter zet samen 
met moeder Lisette en met Morgan het levenswerk van Achille voort. 

 

 
“We waren nog niet lang 
getrouwd toen Achille met de 
duiven begon”, vertelt 
Lisette. “Dat was eind jaren 
vijftig en zoals iedereen werd 
toen ook bij ons vooral 
Quiévrain gespeeld. 
 
Vanaf de tweede helft van de 
jaren zestig legde Achille zich 
toe op de halve fond. En dat 
deed hij met succes. 
Provinciaal speelde hij de 
eerste reeks van 1e en 2e 
getekende op Limoges 
(hetgeen dit jaar trouwens 
terug lukte).  Dat was zijn 
eerste grote succes-met-
uitstraling. Dat werd in 1971 
nog overtroffen door een 
eerste nationaal met de 
jonge duiven op Argenton.” 

 

“Vader was ook sterk met duivinnen op nest”, herinnert Peter zich. “Treske 
was in de streek gekend voor haar sterke prestaties. Ze werd geboren in 1975 
en vloog van 1976 tot 1978. Ze werd bijna altijd gepouled tot 1000/1000 in 
Union. Acht van de tien keer haalde ze die poule ook binnen.” 



Maar het meest indrukwekkende is misschien wel dat al van midden de jaren 
tachtig tot op vandaag de naam Vervoort een vast waarde is in de Antwerpse 
halve-fond-wereld.  Ieder jaar opnieuw werden en worden er sterke prestaties 
neergezet, aanvankelijk bij de Union, vervolgens – tot aan de uitsluiting- in 
Waasland en de laatste jaren bij het Grensverbond. 

“Vader was een heel gedreven beoefenaar van de duivensport”, vervolgt 
Peter. “Hij was steeds op zoek naar goede duiven, gaf ze een goede verzorging 
en probeerde zijn hok zo optimaal mogelijk te krijgen. Alles was ook altijd heel 
netjes en zijn systeem werd punctueel uitgevoerd. Al is dat laatste eigenlijk 
vooral een verdienste van moeder Lisette.” Lisette heeft Achille altijd geholpen 
en ook nu staat ze Peter dagelijks bij. 

 

Het soort 

Peter blijft de grote lijnen van vader aanhouden. Voor de kweek is hij 
voorstander van kruisingen. Hij gebruikt daarbij naast de oude soort ook 
duiven van Baeck uit Brasschaat, van Gust Christiaens Humbeek, van Fonne 
Van Roy Borsbeek en van Walter Fissers Stabroek. Recent werd aan 
samenkweek gedaan met Marcel Matthysen uit Hoevenen en kwamen er 
duiven bij van Geerinckx LBJ (via apotheker Cnockaert) en Astere Vergotte uit 
Aalter. 

 

De spelmethode en enkele resultaten 

Voor het klassieke weduwschap wordt nog helemaal het concept van vader 
gevolgd. Peter is ondertussen ook gestart met weduwschap met duivinnen, 
wel met thuisblijvende partner.  Jonge duiven worden goed opgeleerd, maar 
wegens tijdsgebrek ligt de focus van het spel enkel bij oude en jaarse duiven. 

 

De medische begeleiding is in handen van dierenarts Piet Blancke en het 
voedingsschema steunt op de eiwitarme mengelingen van Vanrobaeys.  Wat 
betreft bijprodukten, wordt vooral gebruik gemaakt van bakkersgist, 
naturaline, appelazijn en sedochol. 



  

 
“De laatste jaren proberen we de 
focus te verleggen van kleine hafo 
naar grote hafo, maar dan wel op 
de nationale vluchten. Provinciale 
vluchten met deze afstand zijn mits 
onze ligging waardeloos.” 
 
Enkele recente toppers zijn “Messi” 
en “Mit”.  “Messi” klasseerde zich 
in 2014 als 10de nationale asduif 
kleine hafo. 

“Mit” plaatste zich in 2013 op de 2de plaats op de PIPA ranking van 7 grote 
hafo vluchten.  Enkele mooie uitslagen in 2017 

Vlucht Aantal Prijzen Prijs / Mee 

Chevrain 13/05 808 ou 27, 37, 41 , 55, ... 12/15 

  546 ja 16, 22, 26, 50, 60, … 9/12 

Chevrain 27/05 488 ou 4, 32, ... 5/7 

Bourges 27/05 204 ou 3, 45 2/3 

  175 ja 1, 11, 12, 18 4/11 

  597 ou 6, 117 2/3 

  692 ja 7, 56, 59, 87 4/11 

Chateauroux 10/06 182 ou 5, 6, 9, 12, 38, 41 6/10 

  190 ja 2, 18, 36, 44 4/7 

  488 ou 17, 21, 34, 42, 114, 120 6/10 

  649 ja 9, 78, 168 3/7 

Argenton 24/06 80 ou 1, 2 ,11, 15, 20, 27 6/9 

  303 ou 5, 10, 36, 42, 62, 93 6/9 

Limoges 08/07 112 ou 3, 4, 30 3/3 

  659 ou 17, 21, 182 3/3 

Argenton 22/07 191 ou 9 1/3 

Tulle 29/07 127 ou 4, 11, 13, 26 4/6 

 



De toekomst 

De komende jaren wil Peter zich meer gaan toeleggen op de nationale 
fondvluchten tot 800 km.  Morgan helpt waar het kan, maar haar studies in 
Gent laten natuurlijk niet zoveel ruimte. Toch heeft ze zich ook in de 
Stabroekse duivenbond geëngageerd. Ze neemt één inkorvingsavond per week 
het computerwerk voor haar rekening. 

Nu de jaren bij moeder Lisette toch beginnen te tellen, bereidt Peter een 
verhuis voor van de duiven van de ouderlijke woning naar een nieuw te 
bouwen hok bij hem thuis. Hij gaat daarbij niet over één nacht ijs, want het 
levenswerk van vader verdient de best mogelijke omkadering! 

We wensen de familie Vervoort daarbij alle succes toe! 

Uw reporter Wim 


