
Voornaamste prestaties 2020 van de 10 eerste in het algemeen kampioenschap  
leden van de Witpen Lummen 

STEFAN MANTELS 

 
algemeen kampioen 2020 De Witpen Lummen 
1ste kampioen oude en jaarse halve fond 
1ste kampioen oude halve fond 
1ste kampioen halve fond jaarse 
1ste kampioen jonge duiven halve fond 
3de kampioen oude en jaarse duiven 
3de kampioen oude duiven snelheid 
4de kampioen jaarduiven snelheid 
5de algemeen kampioen oude duiven West Limburg 
6de kampioen jonge duiven snelheid 
6de algemeen kampioen jaarduiven West Limburg 
8ste kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 

WILLY STEENAERTS  

 
1ste provinciaal kampioen oude duiven snelheid  
1ste asduif provinciaal kampioenschap oude duiven snelheid 
1ste algemeen kampioen oude duiven West Limburg 
1ste kampioen meeste  prijzen Witpen Lummen 
1ste kampioen oude en jaarse duiven snelheid 
1ste kampioen oude duiven snelheid 
2de algemeen kampioen De Witpen Lummen 
3de kampioen jaarduiven snelheid 
4de kampioen oude duiven halve fond 
5de kampioen jaarduiven halve fond 
8ste algemeen kampioen jaarduiven West Limburg 
10de kampioen oude en jaarduiven halve fond 



Custers François 

 
1ste algemeen kampioen jonge duiven West Limburg 
1ste  kampioen jonge duiven snelheid 
2de kampioen jonge duiven halve fond 
3de algemeen kampioen de Witpen Lummen 
4de kampioen jaarduiven halve fond 
5de kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 
6de kampioen oude en jaarse halve fond 
6de kampioen jaarduiven snelheid  
10de kampioen oude en jaarse snelheid 
 

Jean Hulshagen 

 
1ste provinciaal Sens oude duiven  
3de provinciaal Sens jaarduiven 
4de algemeen kampioen De Witpen Lummen 
5de kampioen oude en jaarse halve fond 
5de kampioen oude duiven halve fond 
7de kampioen halve fond jaarduiven 
7de kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 
10de  kampioen jaarduiven snelheid 
10de kampioen  jonge duiven halve fond  
 



 

Schroyen-Henderix 

 
1ste provinciaal Sens jonge duiven 
2de algemeen kampioen jonge duiven west Limburg 
2de kampioen halve fond jaarse 
2de kampioen jonge duiven snelheid 
3de kampioen halve fond oude en jaarse 
4de kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 
5de kampioen halve fond jaarduiven West Limburg 
5de algemeen kampioen de Witpen Lummen 
5de kampioen halve fond oude duiven 
5de kampioen halve fond jonge duiven 
9de kampioen oude en jaarse snelheid 
9de kampioen jaarduiven snelheid 
 

Vancluysen Jos 

 
2de kampioen halve fond oude duiven 
2de kampioen halve fond oude en jaarse duiven 
5de kampioen snelheid oude duiven 
7de kampioen snelheid oude en jaarse duiven 
7de kampioen snelheid jonge duiven 
9de kampioen jonge duiven halve fond 
 



 

Martens Tony 

 
1ste provinciaal Aurillac oude duiven 
2de algemeen provinciaal Limburg  
2de kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 
4de kampioen jonge duiven snelheid 
7de algemeen kampioen Witpen Lummen 
7de kampioen  oude duiven snelheid 
7de kampioen jaarduiven snelheid 
8ste kampioen jonge duiven halve fond 
8ste kampioen jaarduiven halve fond 
8ste kampioen oude en jaarduiven snelheid  
 

Jughmans jos 

 
1ste kampioen jaarduiven snelheid 
2de kampioen oude en jaarse snelheid 
2de kampioen oude duiven snelheid 
5de kampioen jonge duiven snelheid 
7de kampioen jonge duiven halve fond  
 
 
 
 
 
 



 

Vannoppen Georges 

 
 
3de kampioen meeste prijzen Witpen Lummen 
6de kampioen jonge duiven snelheid 
8ste kampioen oude duiven halve fond 
9de algemeen kampioen de Witpen Lummen 
10de kampioen oude en jaarduiven halve fond 
 

Claes ludo 

 
2de kampioen snelheid jaarduiven 
4de kampioen snelheid oude en jaarse 
4de kampioen snelheid oude duiven 
8ste kampioen snelheid jonge duiven 
10de algemeen kampioen De Witpen Lummen  
 
 
 


