
 
 

Interview met Luc en Nada Klaps, Genk 

 
Genk, 8 januari 2012 

In de Emiel Van Dorenlaan te Waterschei, gelegen tussen de mijnschachten van Winterslag en 
Waterschei, woont in het ouderlijk huis het gezin Luc Klaps (53 jaar), die er samen met zijn 
dochter en onder haar naam Nada Klaps (16 jaar) sinds 2004 met de duiven speelt. 
  

  

Hoe het begon... 
Voor haar eerste communie beloofde vader Luc zijn dochter Nada enkele duifjes maar het duurde 
dan nog een jaar tot in 2004 vooraleer er echt met het duivenspel werd gestart. Er moest 
natuurlijk eerst nog een duivenhok komen en hiervoor werd de oude bijenhal van opa Alfons 
Klaps tot een kleine duiventil met twee compartimenten omgebouwd. Later kwam er nog een 
kleine hangvolière bij waar meestal de duivinnen in de week in ondergebracht worden. Ondanks 
de bereidwillige begeleiding van mentor Pino Varsalona verliepen de eerste jaren vrij 
moeilijk.  Twee jaar later in 2006 werd dan toch in de Duivenbond Waterschei 1e kampioen Oude 
gespeeld en de Asduif Oude behaald. Vervolgens 3e kampioen Oude in 2007, 2e kampioen Oude 
in 2008 en Asduif Oude en 3e kampioen jonge 1e reeks. In 2009 werd weer het kampioenschap 
Oude behaald met de Asduif Oude. Datzelfde jaar werd de tandem ook 2e kampioen Jonge in de 
2e en 3e reeks. De duiven van de 1e reeks werden dat jaar noodgedwongen teruggetrokken 
omdat zij steeds maar van angst gingen schuilen in de hoge berkenbomen in het achter 
aanpalend  bos. In 2010 was dat weer het geval waarbij werd besloten de duiven van de hand te 
doen. Later is gebleken dat een eekhoorn de grote boosdoener was, niet het groot aantal katten 
bij de geburen. 
In de winter 2010-2011 werd er door vader Luc ijverig naar betere duiven gezocht. Hij 
benaderde een aantal betere spelers en duivenliefhebbers waar de vorige jaren verdwaalde 
duiven werden aangemeld.  Zo kregen zij o.a. 8 jonge duiven gratis van Benny Vandenhove-
Vandevelde uit Hoeleden. “Samen met zijn vader behaalde hij in 2000 de 1e Nationaal Argenton. 
En als ik je zeg dat hij een oude legerkameraad is van Jos Thoné, dan weet je het wel”, vertelt 
Luc. “Goede duiven moet men krijgen, beweert men wel eens, wel dat is hier het geval geweest.” 
  

Rassen 

Voor de snelheid tot halve fond hebben wij duiven van Ludo Panis en Ronny Smeers uit 
Diepenbeek waarin vooral de bloedlijn van Walter De Rijck uit Nijlen zit.  Enkele Meugens duiven 
van Romain Rega uit Opheers zijn wij helaas kwijtgespeeld. Voor de halve fond hebben wij 
duiven van Marcel Creten en Marc Medart uit Sint-Truiden.  Voor de halve fond hadden wij vorig 
jaar dan de duiven van Benny en van Jan Delille uit Boorsem. Verder hebben wij nu ook nog 
enkele late jongen van vorig jaar van  Georget Pappens uit Eine en Anton Naus uit Swalmen, die 
wij willen laten doorgroeien naar de fond. Volgend seizoen wordt er versterking op het hok 
bezorgd met duiven van Freddy Vermoortel uit Middelkerke. Hij bezorgde ook dit jaar reeds een 
duif voor het Europees jeugdkampioenschap te Mira, Portugal. 
  

Hokbestand 

Er zitten te Genk momenteel 16 duiven op het duivenhok. 15 ervan zijn vliegduiven van vorig 
jaar, één is een in bruikleen gekregen duivin. Kweekduiven heeft men niet want de vliegduiven 
zijn hier ook de kwekers. Voornamelijk komt dit door plaatsgebrek maar het halveert ook 
onmiddellijk het duivenbestand zodat met twee veel aandacht aan de weinige duiven kan 



gegeven worden. Uit deze 8 koppels wordt  er één ronde gekweekt en de eieren die dan nog 
gelegd worden zullen voor de bonverkoop dienen of aan enkele bevriende duivenliefhebbers 
worden geschonken. “Tja, nu komen ze al achter een bon vragen door de prestaties van vorig 
jaar. Dus twee eieren onmiddellijk na de kweek of een laat jong in juli of augustus. Meer kan 
echt niet.” Verder worden er dit jaar enkel jongen bijgehaald van Freddy Vermoortel uit 
Middelkerke. Van Benny Vandenhove-Vandevelde uit Hoeleden komt een halbroer van onze 
topduif van vorig jaar die 7e semi-nationaal op Nevers vloog. 
  

Spelsysteem 

Met de jonge duiven werd enkele weken op de schuifdeur gespeeld maar dat paste bij Luc 
en  Nada niet zo goed  in hun tijdsindeling. Er werd dan met succes overgeschakeld op het 
nestspel. De duiven zijn het gans seizoen hierdoor gemotiveerd gebleven, en vooral ook in vorm. 
Dit laatste dankt het duo ook aan een aantal gekregen jongen van de tweede ronde die de 
jongen van de eerste ronde opnieuw lieten ‘mee trekken’. 
  

Het voersysteem 

Vanaf de vitesse tot de halve fond wordt het opvoersysteem toegepast. De duiven beschikken 
echter steeds over voldoende voer zodat ze tijdens de vluchten niks te kort komen. Na de vlucht 
en ’s maandag worden er eiwitten gegeven en op het einde van de week oliën. De duiven komen 
niets tekort en elke dag komt er wel iets in de drinkpot of op het eten. Superdieet en 
superweduwschapsmengeling van Beyers, jonge duivenvoer Matador, Versele-Laga, het wordt 
ten huize Klaps allemaal gegeven. 
  

Medicatie en bijproducten 

Vóór het seizoen wordt minstens eenmaal naar dierenarts Peter Boskamp in Beek gegaan. Na de 
verplichte inenting tegen paramyxo wordt gecontroleerd op wormen, coccidiose en trichomonas 
en de luchtwegen. Eventueel wordt hiervoor gekuurd. Voor de luchtwegen wordt er ’s maandags 
preventief een poeder gegeven.  Gedurende de week wordt Sonadress Plus en Naturaline in het 
water gedaan. Biergist, Zell Oxygen koninginnebrei en vitaminen Röhnfried ontbreken ook niet. 
Vóór vertrek van een vlucht en na aankomst wordt Belgasol electrolyten gegeven. Thee met 
honing ontbreekt ook nooit bij thuiskomst. “Een teentje look in het water of wat citroen, zulke 
dingen kunnen ook geen kwaad.”, neemt vader Luc Klaps over. Alle duiven krijgen op woensdag 
een vrij bad met zout en azijn. Op zondagnamiddag wordt het bad ook gezet en wie wil baden, 
doet maar. 
  

Kampioenschappen 

3e Kampioen Snelheid Jonge 2011 

1e Kampioen Halve Fond 2011 

1e Kampioen Fond Jonge 2011 

1e Kampioen Fond Jonge 2011 bij de Genker Fondclub 

Laureate nationale jeugddubbeling Bourges II 30.07.2011 

4 eerste prijzen gespeeld waarbij op 23 juli 2011 de 7de plaats Nevers semi-nationaal met een 
duifje van Benny Vandenhove-Vandevelde uit Hoeleden. Benny en zijn duivenverzorger 
Christophe willen wij extra danken. 
 

 


