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Wordt Belgische volkssport
in Zuid-Afrika klaargestoomd
voor Aziatische gokwereld?
Of de Belgische
duivensport wordt
klaargestoomd voor de
internationale gokmarkt?
Er zijn mensen die daarvan
dromen, ja.

HEIBEL IN HET
DUIVENKOT

Stefaan VAN BOCKSTAELE
voorzitter KBDB

HASSELT - Al maanden wachten Belgische duivenliefhebbers op de uitbetalingen van de nationale vluchten. Naar schatting 1,5 miljoen euro - om prijzengeld
en kosten te betalen - staat voorlopig geblokkeerd. “De liefhebbers zetten niets
meer in, ze zijn de duivensport aan het kapotmaken. We zijn gedegouteerd door
zoveel amateurisme”. De onvrede bij liefhebbers is omgeslagen in woede. De
beschuldigende vingers wijzen richting de top van de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond (KBDB). Die zocht zijn heil in het Zuid-Afrikaanse project
World Pigeon Racing Online. KBDB-voorzitter Stefaan Van Bockstaele sust:
“We willen onze duivensport professionaliseren. Volgende week zouden de
resultaten er moeten zijn.”

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) telt ongeveer
23.000 leden. Meer dan de helft van
dat aantal is ouder dan 73 jaar. Tijdens
het wedstrijdseizoen tussen mei en
september spelen ze met de vogels op
regionale, nationale en internationale
vluchten. Daarbij worden geldsommen ingezet die kunnen oplopen tot
duizenden euro’s.
De duivensport is geen sport, maar
een veredeld goksysteem. “Klopt”,
zegt voorzitter Roger Bos van de Limburgse Fondclub, organisator van de
Orléansvlucht. “Maar het heeft wel
veel historiek, geeft kleur aan de
volkscultuur en zorgt voor bekendheid tot ver in het buitenland. Jammer
genoeg dreigt dat nu verloren te gaan
door amateurisme bij de nationale
bond. Duivenliefhebbers in België
wachten al weken op definitieve resultaten van de nationale vluchten, want
de voorlopige uitslagen staan vol met
fouten.”

Geen inzet meer

Door Roel
Damiaans
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Die resultaten moeten uit Zuid-Afrika komen. De KBDB heeft daarvoor
een contract gesloten met World Pigeon Racing Online (WPROL), een internetplatform van de Zuid-Afrikaanse investeerder Thomas Grant.
“Doorgaans duurt het twee à drie weken voor de berekening van de uitslag,
inclusief de klachtenperiode,” beweert
Eddy Debruyne. Zijn bedrijf Data
Technology uit Deerlijk verzorgde al
30 jaar de resultaten van de Belgische
vluchten, nu nog de lokale vluchten
“Ongeveer 90% van de duivenlokalen
maakt gebruik van de software die
mijn collega al jaren aan het finetunen
is. Het is zijn levenswerk en we hebben
in het verleden geen klachten gehad.”

De gevolgen van het uitblijven van de
resultaten laten zich meteen voelen,
zeggen de inrichters van de vluchten.
“Normaal spelen de duivenliefhebbers het hele seizoen met het geld dat
ze gewonnen hebben op de vorige
vluchten. Voor de rest zijn er natuurlijk vaste kosten zoals het duiventransport naar de plaats van de lossing. Als inrichters verdienen wij een
beetje aan de inzet, maar we merken
dat de spelers vandaag geen geld meer
inzetten op de vluchten. En dat is een
streep door de rekening,” zegt Roger
Bos.

Sabotage

In een krantenbericht deze week
schreef KBDB-voorzitter Stefaan
Van Bockstaele de problemen nog toe
aan sabotage door een ander bedrijf.
“Daarmee bedoelt hij uiteraard ons”,
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zegt Eddy Debruyne. “De voorzitter
verwijt ons dat we onze bestanden versleuteld hebben en dat ze daardoor in
Zuid-Afrika veel meer werk en moeilijkheden hebben in de verwerking.”
Tussen Data Technology en het huidige bondsbestuur van de KBDB komt
het wellicht nooit meer goed. Die
spanningen hebben een voorgeschiedenis. Eind vorig jaar hadden afgevaardigden van Data Technology in
het Brugse hotel De Orangerie een afspraak met de Zuid-Afrikaanse investeerder Grant Thomas. De man is een
van de twee oprichters van World Pigeon Racing Online Europe Limited,
een postbusbedrijf onder Iers recht.
De andere oprichter van dit bedrijf,
Vera Wehrle, is tevens directeur van
het Zuid-Afrikaanse Software Colors,
het IT-bedrijf achter WPROL. “Cru
gesteld, Thomas wilde samenwerken
of zich inkopen, maar daar hebben we
voor bedankt”, zegt Debruyne.

Kort geding

Weken later kreeg het bedrijf uit Deerlijk de Zuid-Afrikaan Celestine Donough, manager van WPROL in
Zuid-Afrika, over de vloer. “Hij legde
ons 12.000 resultaten uit onze data
voor die volgens hem fout zouden
zijn”, zegt Debruyne. “Het heeft ons
veel tijd en moeite gekost, maar uiteindelijk konden we alle 12.000 zogenaamde fouten weerleggen. Er bleef
van Donoughs betoog geen spaander
heel. We kregen helaas niet de kans
om dat bij de KBDB uit de doeken te
doen. Zij hadden al beslist om voor
het seizoen 2017 in zee te gaan met de
Zuid-Afrikanen.”
In mei dit jaar, vlak voor de eerste nationale vlucht Bourges I, sleepte World
Pigeon Racing Online Europe Limi-

met tien dozen kleding, 4.300 paar
schoenen, een ton aan duivenklokken
en nog eens 1.000 kg aan tweedehands
trofeeën naar de Western Cape Racing Pigeon Confederation (WCRPC)
in Zuid-Afrika. Bedoeld als steun
voor ngo's, goede doelen en lokale duivenliefhebbers. In een persbericht van
de WCRPC speelde ook Celestine
Donough een rol in het containertransport. Dirk Schreel wenste gisteren op geen enkele vraag te antwoorden. “Ik weet dat veel geruchten de
ronde doen en dat de media de zaken
graag opkloppen, maar voor alle commentaar verwijs ik naar de voorzitter.”

Meer dan een stofjas

ted het Vlaamse softwarebedrijf Data
Technology in kort geding voor de
Kamer van Koophandel in Kortrijk.
“WPROL eiste dat wij hen onze data
zouden geven. Wij hebben 30 jaar lang
iets opgebouwd en nu zouden we dat
gratis moeten geven aan een concurrent? Dat is hetzelfde als zeggen: ik wil
cola maken en ik dagvaard Coca-Cola
want ik vind dat ze mij hun geheime
formule moeten geven.” De klacht
werd door de rechter in kort geding
onontvankelijk verklaard.

Duurdere inkorvingen

Door het uitblijven van de uitslagen
groeide de onvrede bij duivenliefhebbers, lokalen en vluchtorganisatoren.
“Ik ben vandaag zo gedegouteerd wat
er met onze sport gebeurt dat ik zin
heb om de handdoek te gooien. Daarmee zou dan een einde komen aan een
familietraditie van meer dan 100 jaar.
Verschillende mensen hebben me al
gesmeekt om niet op te geven. Maar
zoals het er nu naar uitziet, wordt het
volledige middenveld in de duivensport op termijn weggeveegd.” Aan
het woord is een organisator van een
nationale vlucht. De Zuid-Afrikaanse
connectie is voor hem geen nieuw verhaal. “In 2014 ben ik al benaderd geweest door investeerder Grant Thomas. Hij vertelde toen al de grote lijnen
van de dingen die vandaag aan het ge-

beuren zijn. België is de bakermat van
de duivensport. Alle expertise en
knowhow is hier aanwezig. Waarom
gaat de nationale bond zijn heil zoeken in Zuid-Afrika? Eerst voor de dopingcontrole en nu voor de uitslagen.
Twee keer is dat al op een sisser uitgedraaid. Maar toch blijft de KBDB eraan vasthouden.”
Vroeger kostte het 15 eurocent per ingekorfde duif, sinds de introductie van
het Zuid-Afrikaanse systeem is dat
bedrag opgetrokken tot 48 eurocent.
Tot op vandaag werden er in ons land
329.167 duiven gespeeld op de nationale vluchten en dat leverde 158.000
euro op. Te verdelen onder KBDB,
WPROL en de duivenlokalen.

Online gokken

Inrichters van vluchten zien het met
lede ogen tegemoet. “Alle signalen
wijzen erop dat de KBDB op termijn
de vluchten zelf zal organiseren, dan
worden wij overbodig en zal met ons
een stuk van de duivensport verdwijnen,” zegt een inrichter die anoniem
wil blijven.
De ambitieuze plannen van het ZuidAfrikaanse project staan duidelijk
omschreven op de website. Online veilingen, online advertenties en online
gokken, het zijn maar enkele functionaliteiten die later zullen worden toegevoegd. De website wil de belangrijk-
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ste platform voor de wereldwijde duivensport worden. Al stellen critici zich
vragen over het voortbestaan van de
Vlaamse volkssport. “De duivenliefhebber van 70 jaar of ouder zal afhaken door de digitalisering en er blijven
vooral (semi)-professionele spelers
over. Op de duur zal je door gps-trackers de vlucht live op een scherm kunnen volgen. Net zoals in het voetbal
zouden gokken hun inzet aanpassen
aan veranderende omstandigheden.
Maar is het wel te vertrouwen? Zowel
de dopingcontrole, de resultaten en
het gokken van de Belgische duivensport wordt aan de andere kant van de
wereld geregeld.”

Goodwillcontainer

Een naam die in de verhalen over de
KBDB ook vaak opduikt, is Dirk
Schreel. Deze bankdirecteur uit Zedelgem is voorzitter van het sportcomité binnen de KBDB en heeft - zacht
uitgedrukt - enkele bewogen jaren
achter de rug. Hij werd verantwoordelijk geacht voor de rampvlucht van
Chateauroux in 2015 waarbij duizenden duiven zijn verdwenen. Volgens
insiders is hij de man binnen de duivenbond die het verhaal van WPROL
het hardst steunt en stuurt.
De connecties tussen Schreel en ZuidAfrika zijn alvast innig. In mei 2015
verscheepte Schreel nog een container

Voorzitter Stefaan Van Bockstaele
kent de verzuchtingen van de duivenliefhebbers. “Ik heb begrip voor de
boosheid, maar de problemen zijn bijna van de baan. Vanaf volgende week
moeten de definitieve resultaten beschikbaar zijn. Als alles op wieltjes
loopt, zullen de liefhebbers merken
dat het nieuwe systeem ook veel voordelen biedt. Via WPROL kunnen we
hen een service aanbieden die ze tot nu
toe nog niet hadden.”
Waarom heeft de KBDB gekozen
voor het Zuid-Afrikaanse verhaal?
“Door in zee te gaan met WPROL willen we de duivensport professionaliseren. De gemiddelde leeftijd van de leden wordt steeds ouder. We willen duivensport bekendmaken bij een groter
publiek. Daarom hebben we ook een
deal gesloten met de zender PlattelandsTV. We willen aantonen dat duivensport veel meer is dan zeventigers
in een stofjas,” zegt Van Bockstaele.
Sommige bronnen denken te weten
wat de plannen zijn. Via Zuid-Afrika
de Belgische duivensport - zeg maar
de Premier League van de mondiale
duivensport - klaarstomen voor de
Aziatische gokmarkt. Met speciale
GPS-ringen waarmee gokkers live
kunnen wedden tijdens de vluchten.
“Er zijn mensen die van zo’n verhaal
dromen”, geeft Van Bockstaele toe.
“Maar ik spreek me daar niet over uit.
Laten we stap voor stap professionaliseren. En over 2 of 3 jaar, zullen we wel
zien hoe het evolueert.” Op de vraag of
de KBDB op termijn de vluchten zelf
gaat inrichten, wil Van Bockstaele niet
antwoorden. “Het zijn binnenkort
verkiezingen bij de KBDB. Dat is een
beslissing voor het bestuur in de toekomst. Ik weet niet of ik wel herverkozen word.”

