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Gevierde Stefan Mantels keizer in de Witpen Lummen 
 
Op zondag 20 november om 12.30u start de huldiging van alle kampioen van de Witpen 
2022 met een glaasje bubbels. Er  kwamen een 75-tal eters samen om te genieten van een 
prima verzorgde driegangenmenu die door iedereen gesmaakt werd.  
Na dit lekker maal werden nog een 20-tal bijkomende stoelen geplaatst vooraleer werd 
begonnen met de huldiging van keizer en tal van kampioenen. In het middelpunt van de 
gevierden stond Stefan Mantels die 3 jaar na mekaar als algemeen kampioen werd gehuldigd 
en hierdoor zich opnieuw mocht ‘Keizer’ noemen al mocht hij dit jaar zijn algemene titel met 
Willy Steenaerts delen die samen als algemeen kampioen werd uitgeroepen met totaal gelijke 
punten in alle reeksen samengeteld.  
Voor deze huldiging was Mevr. Remi Soors naar het Oosterhof gekomen om de keizer en 
andere kampioenen als schepen van sport haar eer te getuigen in naam van het 
gemeentebestuur. Zij had ook aandacht voor de jeugd binnen de club, Alicia Liefsoens is de 
hulde betrokken voor haar resultaten in De Witpen tijdens het seizoen 2022 

                                
 
Een bijzonder moment tijdens deze viering was ook de aanstelling van Henri Lamotte als 
ere-schatbewaarder hij werd voor zijn vele jaren dienst voor de club in de bloemetjes gezet 
en dat mocht samen met zijn echtgenote, die jaren samen met Henri, de drijvende kracht is 

geweest achter de kampioenendagen en eetdagen door de club georganiseerd.  

                                                 
De algemene kampioenen tot en met de 10de plaats en alle reekskampioenen kregen een 
mooi aandenken waarbij ook de kampioenen meeste prijzen Willy Steenaerts(1535), 
Schroyen-Stockmans(1201) en Tony Martens(986) en de provinciale winnaars Steenaerts 
Willy, Schroyen-Stockmans(3) en Coenen Wilfried samen met de provinciaal kampioen 



Limburgse fondclub bij de jonge duiven Tony Martens een pakket van de sociale 
onderneming Karwij uit Lummen mochten in ontvangst nemen. In 2022 hadden we in onze 
club ook kampioenen West te vieren met name Willy Steenaerts en Schroyen-Stockmans. 
Ook de kermiskampioenen met Robert Dumont en Willy Steenaerts werden in de hulde 
betrokken samen met de andere geldprijzen die dankzij lokaalhouder Jos Ponet aan de 
winnaars kon worden overhandigd. 
Midweekkampioen( meeste 1ste getekende geklokt) werd in 2022 de tandem Hulshagen-
Quintens die samen met de andere geklasseerden tal van waardebons Beyers-Jans mochten 
ontvangen. 
Elk jaar wordt in onze club op moederdag een speciale wedstrijd georganiseerd waarbij 
alleen maar de leden van de club en dan nog alleen maar de eerste 6 getekende jaarlingen in 
aanmerking komen. 22 winnaars mochten we verwelkomen aan de prijzentafel waarbij Louis 
Beutels de spits mocht afbijten als winnaar. 
Dankzij de steun van Beyers België (Gerrit Snoecx) en verdeler Jans Jo&Edmond uit Wellen 
werden enkele volle tafels naturaprijzen verdeeld aan de aanwezigen waar iedereen ofwel via 
de pottekensprijskamp of via de zaaltombola nuttige prijzen kon meenemen voor hun 
duiven. 
Het ploegkampioenschap waarvoor diende ingeschreven te worden werd er dit jaar aan de 
32 deelnemende leden liefst 1800 € verdeeld op basis van het aantal deelnames aan de 
vluchten door elk lid en de behaalde plaats. De ploegleiders Stefan Mantels (600€ te 
verdelen), Jughmans Jos (500€ te verdelen), Martens Tony(400€ te verdelen), Custers 
François(300e te verdelen) mochten hun leden samen brengen voor deze mooie geldsommen.  

                                    
Als kers op de taart werden door de algemene kampioenen Stefan Mantels en Willy 
Steenaerts elk een duif meegebracht die exclusief voor de aanwezigen kon worden 
aangekocht wat zorgde voor een mooie apotheose van deze succesvolle namiddag. 
Onze jongste kampioenen zorgden als afsluiter nog voor de trekking van de zaaltombola met 
vele winnaars en het laatste lot ging naar de gelukkige die vanaf nu zijn hokken stofvrij kan 
houden met een alleszuiger. 

                     
Tenslotte werd de ploeg helpers, muv Eric Wuyts (vakantie), in de bloemetjes gezet want zij 
zorgden dat in 2022  liefst 45939 duiven werden ingemand verdeeld over in totaal 1861 
manden. We kunnen in 2023 rekenen op dezelfde ploeg die zullen zorgen dat alles weer vlot 
verlopen. 
 
 


