Kampioenschappen
2007
1 X 1°prijs gedurende het seizoen
1° kampioen snelheid jongen LAR-verbond.
1° kampioen snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM.
1° koning West-vlaamse jeugdbeweging Ereprijs Versele-Laga.
1° kampioen West-vlaamse jeugdbeweging Grote prijs Versele-Laga.
1° kampioen West-vlaamse jeugdbeweging “eerste hoklijkst”
7° provinciale asduif snelheid jongen met 13,78% (3148505/07)
13° provinciale asduif snelheid jongen (EV) met 16,83% (3056153/07)

2008
9 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
1° kampioen snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM.
1° kampioen snelheid jaarlingen LAR-verbond.
1° kampioen jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen jaarlingen West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
2° kampioen snelheid oude LAR-verbond.
2° kampioen snelheid jongen LAR-verbond.
2° nationaal kampioen Vanrobaeys starters competitie - “de duivenkrant”
2° provinciaal kampioen Vanrobaeys ster oude + jaarse - “de duivenkrant”
3° kampioen snelheid + halve fond jaarlingen “De Arend” REKKEM
3° algemeen kampioen snelheid + halve fond “De Arend” REKKEM
5° kampioen snelheid + halve fond oude “De Arend” REKKEM
2° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen met 4,31% (3148533/07)
7° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen (EV) met 9,53% (3148536/07)
8° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen (EV) met 10,61% (3189330/07)
9° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen (EV) met 11,90% (3056156/07)
13° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen(EV) met 13,89% (3148540/07)
13° provinciale asduif KBDB kleine halve fond jongen met 23,09% (3004771/08)
17° provinciale asduif KBDB snelheid jongen met 21% (3004754/08)
19° provinciale asduif KBDB snelheid jongen (EV) met 26,62% (3004782/08)
20° provinciale asduif KBDB snelheid jongen (EV) met 27,89% (3004785/08)

2009
11 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen.
1° kampioen snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM.. (52 liefhebbers)
keizer snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM (2007-2008-2009)
1° kampioen snelheid + halve fond jaarlingen “De Arend” REKKEM. (54 liefhebbers)
1° kampioen snelheid jongen LAR-verbond. (111 liefhebbers)
1° kampioen snelheid jaarlingen LAR-verbond. (84 liefhebbers)
1° algemeen kampioen snelheid + halve fond LAR-verbond.(185 liefhebbers)
1° kampioen jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen jaarlingen West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen oude duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° koningschap tot Orleans West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° algemeen kampioen “de Lauwevrienden” en winnaar gouden ring!!! (144 liefhebbers)
2° provinciaal kampioen Vanrobaeys snelheid oude + jaarse - “de duivenkrant”
2° kampioen snelheid + halve fond oude “De Arend” REKKEM. (51 liefhebbers)
2° algemeen kampioen snelheid + halve fond “De Arend” REKKEM. (84 liefhebbers)
3° kampioen halve fond jaarlingen LAR-verbond. (113 liefhebbers)
3° kampioen “de Lauwevrienden” oude 1 nacht mand (144 liefhebbers)
3° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 1 nacht mand (144 liefhebbers)
4° kampioen snelheid oude LAR-verbond. (78 liefhebbers)
4° provinciaal kampioen Vanrobaeys jonge duivenkampioenschap - “de duivenkrant”
5° kampioen halve fond jongen LAR-verbond. (101 liefhebbers)
6° kampioen halve fond oude LAR-verbond. (106 liefhebbers)
11° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 2 nachten mand (144 liefhebbers)
1° asduif snelheid jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 14,24% (3140509/09)
1° asduif fond jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 8,30% (3140517/09)
3° asduif halve fond jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 11,23% (3140545/09)
4° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen met 7,09% (3004754/08)
5° provinciale asduif KBDB snelheid jaarlingen (EV) met 7,19% (3004782/08)
12° provinciale asduif KBDB halve fond jaarlingen met 7,29% (3004786/08)
24° provinciale asduif KBDB snelheid jongen met 21,46% (3140509/09)

2010
8 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen.
Gouden Duif België – 2 vermeldingen.
1° algemeen kampioen snelheid + halve fond “De Arend” REKKEM.
1° algemeen kampioen snelheid + halve fond LAR-verbond.
1° kampioen snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM..
keizer snelheid + halve fond jongen “De Arend” REKKEM (2008-2009-2010)
1° kampioen snelheid + halve fond jaarlingen “De Arend” REKKEM.
1° kampioen snelheid + halve fond oude “De Arend” REKKEM.
1° kampioen snelheid jaarlingen LAR-verbond.
keizer snelheid jaarlingen LAR-verbond (2008-2009-2010)
1° kampioen halve fond oude LAR-verbond.
1° provinciaal kampioen Vanrobaeys snelheid oude + jaarse - “de duivenkrant”
1 provinciaal kampioen Vanrobaeys halve fond oude + jaarse - “de duivenkrant”
1° kampioen jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen jaarlingen West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen oude duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° koningschap tot en met Orleans West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° koningschap verder dan Orleans West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
2° kampioen snelheid oude LAR-verbond.
2° kampioen oude duiven WVOU
2° kampioen “de Lauwevrienden” oude 1 nacht mand (144 liefhebbers)
3° kampioen snelheid jongen LAR-verbond.
3° kampioen halve fond jongen LAR-verbond.
3° kampioen halve fond jaarlingen LAR-verbond.
3° kampioen Ablis WVOU
5° algemeen kampioen “de Lauwevrienden”
9° kampioen halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
18° nationaal kampioenschap KBDB kleine halve fond met 35,3256 % (6° reserve)
1° asduif oude duiven LAR-verbond snelheid en halve fond (met 3166847/08)

2011
14 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
Gouden duif België – 4 vermeldingen!!!
1° kampioen snelheid + halve fond oude duiven “De Arend” REKKEM.
1° kampioen aprilcriterium beneden Parijs oude duiven LAR-verbond.
1° kampioen aprilcriterium beneden Parijs jaarlingen LAR-verbond.
1° kampioen meicriterium boven Parijs oude duiven LAR-verbond.
1° kampioen oude duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen jaarlingen West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
3° kampioen snelheid + halve fond jaarlingen “De Arend” REKKEM.
3° kampioen meicriterium boven Parijs jaarlingen LAR-verbond.
3° kampioen jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
3° provinciaal kampioen Vanrobaeys snelheid oude + jaarse - “de duivenkrant”
4° algemeen kampioen snelheid + halve fond “De Arend” REKKEM
5 provinciaal kampioen Vanrobaeys halve fond oude + jaarse - “de duivenkrant”
6° kampioen snelheid oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
9° algemeen kampioen oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
10° kampioen halve fond oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
10° algemeen kampioen snelheid en halve fond LAR-verbond.
11° kampioen halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
17° algemeen kampioen jongen “La Colombophilie Belge”
1° asduif oude duiven LAR-verbond snelheid en halve fond met 14,52% (3004772/08)
1° asduif jaarlingen LAR-verbond snelheid en halve fond met 15,02% (3079045/10)
2° asduif fond jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 9,22% (3095101/11)
6° provinciale asduif KBDB halve fond oude duiven met 6,56% (3069660/09)
7° provinciale asduif KBDB snelheid oude duiven met 6,50% (3166843/08)
8° provinciale asduif KBDB halve fond jaarlingen met 9,26% (3079006/10)
10° provinciale asduif KBDB snelheid oude duiven (EV) met 8,35% (3189330/07)
12° provinciale asduif KBDB snelheid oude duiven (EV) met 10,98% (3140558/09)
15° provinciale asduif KBDB snelheid oude duiven (EV) met 13,34% (3004782/08)
15° provinciale asduif KBDB halve fond jaarlingen (EV) met 10,10% (3079003/10)
16° provinciale asduif KBDB snelheid oude duiven (EV) met 13,45% (3004772/08)
28° provinciale asduif KBDB snelheid jongen met 24,81% (3045143/11)

2012
11 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
1° algemeen kampioen West-vlaamse jeugdbeweging (7 vermeldingen)
1° kampioen oude duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° kampioen jaarlingen West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
1° koningschap jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen vanaf Le Mans.
2° koningschap jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen tot voor Le Mans.
3° kampioen snelheid + halve fond oude duiven “De Arend” REKKEM.
4° kampioen snelheid + halve fond jaarlingen “De Arend” REKKEM.
4° kampioen jonge duiven West-vlaamse jeugdbeweging + 25 jarigen.
5° algemeen kampioen snelheid + halve fond “De Arend” REKKEM
7° kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen halve fond “La Colombophilie Belge”
12° algemeen kampioen snelheid en halve fond LAR-verbond.
14° kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen snelheid “La Colombophilie Belge”
15° kampioen fond jongen “De Arend” REKKEM.
16° kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen snelheid “La Colombophilie Belge”
21° kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen halve fond “La Colombophilie Belge”
28° algemeen kampioen vlaams landsgedeelte oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
58° algemeen kampioenschap Inter-Westvlaamse vereniging.
4° asduif “as der azen jonge“ La Colombophilie Belge”met 3955 punten (3041227/12)
1° asduif fond jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 1,72% (3041211/12)
4° asduif snelheid jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 48,58% (3041264/12)
8° provinciale asduif KBDB grote halve fond jongen met 23,45% (3041253/12)

2013
7 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
1° nationaal zone Argenton 2650 oude duiven
7° beste kolonie nationaal “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
Gouden duif België – 2 vermeldingen!!!!!!
1° kampioen snelheid oude duiven “De Arend” REKKEM.
1° kampioen halve fond oude duiven “De Gullegemse duivenmaatschappij”
1° kampioen halve fond jaarlingen “De Gullegemse duivenmaatschappij”
2° kampioen oude duiven West-vlaams Verbond.
3° kampioen “de Lauwevrienden” oude 2 nachten mand
4° algemeen kampioen West-vlaams Verbond.
6° kampioen jaarlingen West-vlaamse Verbond.
6° kampioen snelheid jaarlingen “De Arend” REKKEM.
6° kampioen halve fond jongen “De Gullegemse duivenmaatschappij”
7° kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen halve fond “La Colombophilie Belge”
9° algemeen kampioen snelheid en halve fond LAR-verbond.
13° algemeen kampioen “De Arend” REKKEM.
13° kampioen fond jongen “De Arend” REKKEM.
13° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
14° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen “La Colombophilie Belge”
14° kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen snelheid “La Colombophilie Belge”
16° kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen halve fond “La Colombophilie Belge”
20° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
30° kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen snelheid “La Colombophilie Belge”
32° kampioen jaarlingen Inter-Westvlaamse vereniging.
65° algemeen kampioenschap Inter-Westvlaamse vereniging.
3° asduif “as der azen jonge“ La Colombophilie Belge”met 3625 punten (3002360/13)
1° asduif fond jongen West-vlaamse jeuggdbeweging met 3,66% (3002360/13)
10° provinciale asduif KBDB fond jongen met 17,11% (3002360/13)
10° provinciale asduif KBDB grote halve fond oude duiven met 7,07% (3166843/08)
12° asduif “snelheid jongen“ La Colombophilie Belge”met 1280 punten (3002323/13)
35° beste nationale jonge duif over 3 nationale vluchten met 2,5437% (3002360/13)

2014
6 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
6° beste kolonie nationaal “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
7° beste kolonie nationaal jonge duiven “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
Gouden duif België – 3 vermeldingen!!!!!!
1° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 2 nachten mand.
2° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
3° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) jongen “La Colombophilie Belge”
3° algemeen kampioen “de Lauwevrienden”.
4° kampioen (vlaams landsgedeelte) grote halve fond oude+jaarlingen “La Colombophilie
Belge”
5° kampioen (vlaams landsgedeelte) snelheid jongen “La Colombophilie Belge”
5° kampioen “de Lauwevrienden” oude 2 nachten mand.
7° kampioen snelheid en halve fond jaarlingen LAR-verbond.
9° kampioen snelheid en halve fond oude duiven LAR-verbond.
9° algemeen kampioen snelheid en halve fond LAR-verbond.
11° kampioen fond oude duiven “De Arend” REKKEM.
11° kampioen fond jaarlingen “De Arend” REKKEM.
11° algemeen kampioen “De Arend” REKKEM.
13° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) oude + jaarlingen “La Colombophilie Belge”
1° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge”met 3990 punten (3003427/14)
1° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge”met 5050 punten (3003479/14)
2° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge”met 4395 punten (3003427/14)
4° asduif “jaarduiven “ La Colombophilie Belge”met 5405 punten (3002351/13)
7° asduif “jaarduiven “ La Colombophilie Belge”met 4560 punten (3002324/13)
5° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge”met 4130 punten (3003477/14)
10° provinciale asduif KBDB halve fond jongen (3003446/14)
12° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge”met 2640 punten (3003479/14)
14° asduif “as der azen jonge“ La Colombophilie Belge”met 3260 punten (3003462/14)
21° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge”met 2145 punten (3003419/14)

2015
15 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
3 provinciale overwinningen
Gouden duif België – Superstar van het Jaar Halve Fond !!!!!!!!!!!!
Gouden duif België – 4 vermeldingen!!!!!!
10° beste kolonie nationaal “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
2° beste kolonie nationaal jonge duiven “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
2° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
2° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) jonge duiven “La Colombophilie Belge”
2° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 2 nachten mand.
3° kampioen jonge duiven West-vlaamse Verbond.
4° kampioen jaarlingen West-vlaamse Verbond.
4° algemeen kampioen West-vlaams Verbond.
4° kampioen snelheid oude + jaarlingen verbond KORTRIJK.
5° kampioen (vlaams landsgedeelte) snelheid jongen “La Colombophilie Belge”
5° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond oude+jaarlingen “La Colombophilie Belge”
7° kampioen snelheid en halve fond jaarlingen LAR-verbond.
7° algemeen kampioen “de Lauwevrienden”.
9° kampioen halve fond jonge duiven LAR-verbond.
11 algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen “La Colombophilie Belge”
12° kampioen oude duiven West-vlaams Verbond.
13° algemeen kampioen snelheid en halve fond LAR-verbond.
13° kampioen Bricon Trophy halve fond (19,74%)
13° kampioen “de Lauwevrienden” oude 2 nachten mand.
18° kampioen “de Lauwevrienden” oude 1 nacht mand.

3° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 4385 punten (3006553/15)
4° provinciale asduif KBDB kleine halve fond jongen (3006553/15)
4° provinciale asduif KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen (3003479/14)
5° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 3570 punten (3006546/15)
6° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 3770 punten (3006546/15)
6° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 3130 punten (3006530/15)
9° provinciale asduif KBDB fond jongen (3006528/15)
10° provinciale asduif KBDB grote halve fond oude (3041227/12)
10° provinciale asduif (EV) KBDB kleine halve fond jongen (3006525/15)
11° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 2715 punten (3006553/15)
12° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 3305 punten (3006530/15)
14° asduif jaarduiven “La Colombophilie Belge” met 3715 punten (3003434/14)
15° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 2295 punten (3006525/15)
17° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 2205 punten (3006541/15)
17° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 2050 punten (3006553/15)
20° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 2365 punten (3006528/15)
21° asduif jaarduiven “La Colombophilie Belge” met 3125 punten (3003479/14)
23° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 2295 punten (3006525/15)
24° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 2205 punten (3006541/15)

2016
11 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
Gouden duif België – Superstar van het maand snelheid augustus !!!!!!!!!!!!
Gouden duif België – 2 vermeldingen
1° beste kolonie nationaal jonge duiven “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!!
1° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond jongen “La Colombophilie Belge”
1° algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) jonge duiven “La Colombophilie Belge”
1° algemeen kampioen “de Lauwevrienden” en winnaar gouden ring!!!!!
7° beste kolonie nationaal “La Colombophilie Belge”!!!!!!!!!
1° kampioen halve fond jongen LAR-verbond.
2° algemeen kampioen LAR-verbond.
3° kampioen (vlaams landsgedeelte) snelheid jongen “La Colombophilie Belge”
3° kampioen snelheid en halve fond oude LAR-verbond.
3° kampioen snelheid en halve fond jaarlingen LAR-verbond.
5° kampioen (vlaams landsgedeelte) halve fond oude+jaarlingen “La Colombophilie Belge”
6° kampioen “de Lauwevrienden” oude 2 nachten mand.
6° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 1 nacht mand.
7° kampioen snelheid jongen LAR-verbond.
7° kampioen “de Lauwevrienden” jongen 2 nachten mand.
8° kampioen jaarlingen West-vlaamse Verbond.
8° algemeen kampioen West-vlaams Verbond.
9° kampioen fond jongen Rekkem.
10° kampioen snelheid jongen verbond KORTRIJK.
12 algemeen kampioen (vlaams landsgedeelte) oude+jaarlingen “La Colombophilie Belge”
14° kampioen jonge duiven West-vlaamse Verbond.
15° kampioen “de Lauwevrienden” oude 1 nacht mand.
21° kampioen jonge duiven Inter-Westvlaamse Vereniging.
23° nationaal kampioen KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen
32° nationaal kampioen KBDB grote halve fond jonge duiven

1° provinciale asduif KBDB allround jongen (3005665/16)
1° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 8030 punten (3005665/16)
1° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 7580 punten (3005665/16)
2° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 6580 punten (3005683/16)
3° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 7165 punten (3005683/16)
4° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 4670 punten (3005631/16)
4° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 3525 punten (3005671/16)
5° provinciale asduif KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen (3006590/15)
5° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 3495 punten (3005683/16)
5° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 5510 punten (3005631/16)
6° provinciale asduif (EV) KBDB allround jongen (3005631/16)
6° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 4715 punten (3005645/16)
7° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 3420 punten (3005645/16)
8° provinciale asduif KBDB kleine halve fond jongen (3005646/16)
8° asduif jaarduiven “La Colombophilie Belge” met 4400 punten (3006541/15)
8° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 4105 punten (3005671/16)
9° provinciale asduif (EV) KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen (3006621/15)

10° provinciale asduif EV) KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen (3006586/15)
10° provinciale asduif (EV) KBDB allround jongen (3005671/16)
10° asduif “as des as national Px“ La Colombophilie Belge” met 2150 punten (3005607/16)
11° provinciale asduif (EV) KBDB allround jongen (3005645/16)
11° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 2230 punten (3005612/16)
12° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 1990 punten (3005689/16)
12° asduif jaarduiven “La Colombophilie Belge” met 3855 punten (3006525/15)
12° asduif halve fond oude+Yrl. “La Colombophilie Belge” met 3815 punten (3006525/15)
13° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 1830 punten (3005646/16)
14° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 1820 punten (3005671/16)
14° asduif halve fond jonge “La Colombophilie Belge” met 2370 punten (3005646/16)
14° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 3360 punten (3005685/16)
15° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 3210 punten (3005646/16)
15° asduif “snelheid jongen “ La Colombophilie Belge” met 1800 punten (3005685/16)
17° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 2925 punten (3005612/16)
18° asduif halve fond oude+Yrl. “La Colombophilie Belge” met 3470 punten (3006541/15)
19° asduif jaarduiven “La Colombophilie Belge” met 3100 punten (3006621/15)
20° asduif “as der azen jonge “ La Colombophilie Belge” met 2510 punten (3005689/16)

2017
28 X zuivere 1°prijs gedurende het seizoen
4 provinciale overwinningen
1° algemeen kampioen oude West-vlaams Verbond.
1° kampioen oude zone A2 West-vlaams Verbond.
1° kampioen jaarlingen zone A2 West-vlaams Verbond.
1° algemeen kampioen LAR-verbond.
1° kampioen snelheid en halve fond oude LAR-verbond.
1° kampioen snelheid en halve fond jaarlingen LAR-verbond.
1° kampioen snelheid jongen LAR-verbond.
2° algemeen kampioen jaarlingen West-vlaamse Verbond.
2° kampioen fond jaarlingen Rekkem.
6° kampioen halve fond jongen LAR-verbond.
8° kampioen jaarlingen Inter-Westvlaamse Vereniging
9° kampioen snelheid jongen verbond KORTRIJK.
13° nationaal kampioen KBDB kleine halve fond oude + jaarlingen.

1° provinciale asduif KBDB allround oude en jaarlingen (3005665/16)
4° provinciale asduif KBDB snelheid jongen (3029727/17)
4° provinciale asduif KBDB grote halve fond oude (3003419/14)
6° provinciale asduif (EV) KBDB grote halve fond oude (3006529/15)
8° provinciale asduif KBDB grote halve fond jaarlingen (3005663/16)
8° provinciale asduif (EV) KBDB allround oude en jaarlingen (3005685/16)
14° nationale asduif KBDB kleine halve fond jaarlingen (3005665/16)

27° nationale asduif KBDB kleine halve fond oude (3006582/15)
41° nationale asduif KBDB snelheid jongen (3029727/17)
43° nationale asduif KBDB kleine halve fond jaarlingen (3005688/16)
57° nationale asduif KBDB kleine halve fond jaarlingen (3005685/16)

