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Liliane Demely (Moorsele, BE) : ook in 2020 terug aan
de top
door DK op 02/01/2021, gerelateerde liefhebbers: Demely Liliane

Het hok Demely pakte ook in 2020 opnieuw uit met spetterend duivenspel. Week
na week stond deze kolonie op de voorgrond, niet met de massa maar wel enkel
met kwaliteitsduiven van de bovenste plank.

De duiven van Liliane deden het afgelopen seizoen wat ze al vele jaren doen : namelijk continu presteren op een uiterst hoog niveau.
Wekelijks deden ze met de eerder kleine mand mee voor de zege, op lokaal vlak was er zowiezo geen kruid gewassen tegen deze
geweldige ploeg atleten. Maar nog straffer is dat er eveneens provinciaal weinig te tornen viel aan hun meesterschap. En ondanks de
zeer slechte ligging van het hok was er ook op nationaal vlak geregeld een stuntuitslag te bewonderen, het duidelijkste bewijs van de
aanwezige klasse is ook het feit dat er heel veel liefhebbers succes boeken met de inbreng van dit ras.

Ook in 2020 zaten er meerdere vedetten in de vliegploeg
Bij een kampioenenhok van dit gehalte horen vanzelsprekend enkele crackexemplaren waarvan de gemiddelde liefhebber slechts kan
van dromen. Bij Demely lijkt het wel alsof superatleten kweken net iets makkelijker lukt dan elders, hieraan ligt de strenge selectie en
het voortdurend hoger leggen van de spreekwoordelijke lat aan de basis. Recent sprong ondermeer Miss Pontoise (BE18-3052860) in
het oog, de enige Westvlaamse duif die geklasseerd is in Olympic Hope 2020 categorie A. Zij was trouwens ook in 2019 al de beste duif
van de ganse provincie op de snelheid en haar broer Fast Hugo (BE16-3039678) is in 2020 afgevlagd als  de 2° provinciale asduif
KBDB. Beide kleppers hebben de fenomenale kweker Brother Draaier (BE07-3161845) als vader, een stambeer van de zuiverste soort
waaraan de kolonie Demely heel veel te danken heeft. Dit kweekwonder is (groot)vader van 6 x 1° provinciaal en maar liefst 55 x 1°
prijs ten huize Demely zelf !! Maar ook in de nakweek zien we exploten als 2° nationale asduif KBDB, ... kortom : kwaliteit met een wel
héél grote K.
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Miss Pontoise: één van de grootste sterren van het land

Fast Hugo: Supervlieger en telg van een rijke bloedlijn

Een andere duivin die van zich liet spreken in 2020 was Fast Girl (BE-19-3084982).    Zij presteerde werkelijk ongenaakbaar op de
snelheid en kleine halve fond met zeges vanuit Clermont (2 x), Fontenay en een ganse reeks noteringen per 100-tal. In haar stamboom
namen als Heremans, Vandenheede, Ally, Vlaeminck en natuurlijk de Figolijn die Demely al zoveel succes bezorgde.  
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Fast Girl: top in 2020

Bekijk hier de pedigree van Fast Girl

Maar wellicht de grootste ster in dit door corona geteisterde seizoen was Mister Chateauroux (BE17-3043801). Deze topper won op zijn
eerste 6 nationale vluchten lokaal 5 keer de eerste prijs !! Het betreft hier de beste duif ooit op de hokken op de zware halve fond. Hij
werd in 2020 bekroond met de titel van 1° provinciale asduif KBDB All-Round, 3° prov. asduif KBDB zware halve fond en is tevens de
enige Westvlaamse duif voor de Olympic Hope KBDB categorie B. Mister Chateauroux was trouwens als jonge duif al 1° asduif en in
2019 ook reeds de 8° provinciale asduif KBDB.
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Mister Chateauoux: 1° Provinciale asduif én witte merel van het hok

Bekijk hier de pedigree van de superieure Mister Chateauroux

Kweekhok bevolkt met bewezen crackduiven
Vers in het geheugen liggen natuurlijk nog de prestaties van wellicht de beste duif van het land : Mister Unique (BE16-3039664). Deze
geweldenaar presteerde het om  telkens in keihard weer de 1° nationaal Limoges en 2° nationaal Brive te vliegen in 2 weken tijd,
volgens kenners die de duivensport op de voet volgen is hij hiermee de enige duif in de geschiedenis die dit wist neer te zetten. Met
een coefficient van amper 0,0353 % was Mister Unique  hiermee dan ook oververdiend de winnaar in de befaamde PIPA ranking.
Dergelijke duif dan op het kweekhok mogen plaatsen is altijd een gouden zet, zo bewijst nu reeds een dochter van deze fantast. Miss
Issoudun (BE19-3084999) toont meteen haar aangeboren klasse door een zege te boeken vanuit Issoudun met lokaal maar liefst 10
minuten voorsprong tegen 338 duiven en bijhorend een 4° provinciaal volledig in het nadeel zittend. 
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Mister Unique: uitzonderlijke duif

Hier ziet u de pedigree van de fameuze Mister Unique

Miss Issoudun: eerste jong van Mister Unique op het vlieghok en meteen bingo
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De pedigree van Miss Issoudun kan u hier bekijken

Mister Unique is een mooi voorbeeld van het feit dat de appel hier niet ver van de boom is gevallen. Als kleinkind van het Aelbrechtje
(BE07-4138881) had hij namelijk een stapje voor. Deze kweekmoeder die rechtstreeks van bij Marcel Aelbrecht uit Lebbeke komt is
verantwoordelijk voor het op de wereld zetten van handenvol duiven die excelleren op de nationale fondvluchten, zowel ten huize
Demely als bij vele anderen.

Aelbrechtje: kweekmoeder pur sang

Als zoon van Aelbrechtje was ook Mister Gueret (BE17-3043826) voorbestemd om te schitteren. Nadat hij dit vorige seizoenen met
verve had gedaan was hij in 2020 in eerste instantie één van de speerpunten te Moorsele maar door alle coronatoestanden en
bijhorende onzekere tijden werd besloten om Mister Gueret in de maand mei op het kweekhok te plaatsen. Daar heeft hij nu naast
Mister Unique dus ook hokgenoten met namen als o.a. den Tulle (3 x top 6 nationaal), reeds eerder genoemde Brother Draaier en nog
een handvol andere topverervers. 
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Mister Gueret: nieuwe pion op het kweekhok

De pedigree van Mister Gueret ziet u hier

Brother Draaier: vader van o.a. Miss Pontoise, Fast Hugo, ...
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Bij Liliane Demely staat zoon David erom gekend van enorm gedreven te zijn en voortdurend op zoek te gaan naar nog beter. Met de
regelmaat van een klok werd trouwens een bezoek gebracht aan Antoon en Hilde Reynaert om versterking bij te halen, die de kolonie
zeker geen windeieren gelegd heeft bewijzen de prestaties van de laatste jaren. Dus niet te beroerd om nieuwe inbreng te doen in de
kolonie want stilstaan is ook in de duivensport achteruit gaan. Mede daardoor hebben ze in Moorsele onlangs een nieuw
droomkoppel ontdekt waaraan er ongetwijfeld nog veel plezier zal beleefd worden. De Roger (BE16-2172820) en Black Beauty (BE16-
3039713) zijn ouders van enkele voortreffelijk presterende kleppers. Een zoon van dit koppel is namelijk Black Argenton (BE18-
3052846) die heel hoog eindigt in de PIPA-rankings en eveneens al meerdere klasseringen behaalde in de KBDB
asduifkampioenschappen dankzij topnoteringen en overwinningen vanuit Blois, Argenton, Chateauroux, ... Ook een dochter van het
nieuwe sterrenkoppel deed al meteen van zich spreken : Miss Argenton (BE18-3052846) wint 1° provinciaal en 4° nationaal
Argenton.  Deze zwarte parels die een combinatie zijn van de Figo-lijn met de naam van Roger Buvens gaan de naam Demely
ongetwijfeld in de toekomst nog alle eer aan doen.

Een nieuw droompaar ten huize Demely

Referenties in overvloed
Talrijk zijn de referenties die na ieder afgelopen seizoen binnenkomen bij moeder Liliane en vader en zoon Vanneste. Ook in 2020
tonen  vele liefhebbers hun dankbaarheid dankzij het behalen van overwinningen en/of bijhorende superuitslagen met het ras
Demely. De laatsten in de immens lange rij (in een eerdere reportage kwamen er al velen aan bod) die lieten weten bijzonder goed
gelukt te zijn met hun inbreng van Demelyduiven zijn : Delbaere-Sampers, Vandenberghe-Plets, J. Kok, Gebr. v/d Kooy, Joe Nemelka
(USA), ... Die laatste liet trouwens weten dat de nakweek uit een rechtstreekse Demelyduivin al meer dan 150.000 dollar heeft
gewonnen op de populaire one loft races overal ter wereld.

De Figo-lijn, de Tulle, Mister Unique, Aelbrechtje, Mister Chateauroux, Miss Pontoise, ... een pleiade aan topduiven zorgen ervoor dat
de naam Demely in binnen en buitenland over de tongen rolt. De kwaliteit op vlieg én kweekgebied van deze Moorselse kleppers is
stilaan ongekend. Ondanks de minder gunstige ligging halen zij met de regelmaat van een klok keihard uit, dat dit dan nog eens met
een gering aantal duiven in wedstrijd gebeurt maakt het alleen nog stukken duidelijker dat het hier een kolonie buitengewone atleten
betreft. 

Enkele topprestaties uit 2020
2° Prov. Argenton    2.971 d. 
2° Prov. Issoudun    1.606 d. 
3° Prov. Argenton    2.971 d. 
3° Prov. Chateauroux 3.607 d. 
3° Prov. Pontoise    6.543 d. 
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4° Prov. Gueret      1.235 d. 
4° Prov. Issoudun    2.501 d. 

Clermont : 2-3-4-5-6-7-10-14-15-16-... / 175 d.   22 op 38
Clermont : 5-6-8-10-11-...             / 306 d.   16 op 24 
Fontenay : 4-6-12-13-17-...            / 268 d.   13 op 15 
Fontenay : 1-2-9-11-12-13-14-19-..     / 235 d.   19 op 28 
Argenton : 1-2-3-6-8-10-12-...         / 365 d.   10 op 12 
Argenton : 5-6-7-13-...                / 534 d.   10 op 17 
Issoudun : 1-3                         / 228 d.    3 op  5 
Issoudun : 1-9-10-...                  / 338 d.    6 op 10 
Gueret : 1-3-8-14-...                  / 192 d.    5 op  9 
Chateauroux : 2-6-8-9                  /  62 d.    4 op  5 

1° Provinciale asduif KBDB All-Round        oude + jaarse 
2° Provinciale asduif KBDB Snelheid         oude + jaarse 
3° Provinciale asduif KBDB Zware Halve Fond oude
6° Provinciale asduif KBDB Zware Halve Fond oude
9° Provinciale asduif KBDB Zware Halve Fond oude
9° Provinciale asduif KBDB All-Round        oude + jaarse
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