Marcel Ginckels uit Tienen verkoopt 10 jonge duifjes op internet.
In 2015 stond de wereld even stil bij Marcel Ginckels. Zijne wittekop won nationaal uit Issoudun op 29/08/15 van 11.984
jonge duiven. De kers op de taart voor deze minzame ‘meester’ op rust.
Een nieuwe start
In 2003 werden eitjes van de weduwnaars bijgehaald bij Rik en Danny Vanavondt uit Haacht en kwamen 4 jonge duiven
van Marcel en Ferdy Lambrechts-Lismont uit Kortenaken naar Grimde. En het lot zorgde ook nog voor een verrassende
inbreng. Eén van de topduiven van Erik Limbourg uit Brussegem loopt verdwaald binnen bij Marcel. Erik geeft Marcel uit
dankbaarheid 2 eitjes van de beste Limbourgvliegers. Eén duifje wint in 2004 prijzen op de snelheid, halve fond, Bordeaux
en Narbonne. Deze duif verhuist dan ook naar de kweekploeg. Maar vanaf 2004 gaat het Marcel voor de wind. Een
punctuele verzorging van goede duiven op een goed hok zorgt voor knappe resultaten. Top 100 plaatsen op Bourges en
Argenton waren de voorbode voor een prachtig 2005 waar 40 prijzen van 52 ingezette duiven werden gewonnen. In
2006 speelt Marcel met 40 jonge duiven zich nationaal in de kijker met kettinguitslagen. 4 duiven in de top 60 op La
Souteraine Maar klap op de vuurpijl was Gueret. 6 duiven binnen de eerste 100 nationaal en 26 prijzen van 30 duiven.
Issoudun 2015, een kort verhaal van een bewogen dag
Marcel heeft 19 jonge duiven mee. 17 duiven gekweekt op het hok en twee duiven met andere ringnummers dan de
zijne: nr 18- een duif van Vandenhove-Vandevelde-Mathues uit Hoeleden en nr 19- een duif van Kristof Briglia uit
Hoeleden. Daar de ringnummers op een inkorflijst moeten worden geschreven maakt Marcel het zich gemakkelijk. Hij laat
de ringnummers volgen. Marcel speelt niet voor kampioenschappen en alle duiven krijgen evenveel centen mee op de
souche.
Nr 18 is het ‘witkopje’ van Benny Vandenhove-Vandevelde uit Hoeleden, in 2014 nog algemeen kampioen halve fond te
Overhespen. Een bon via internet aangekocht ten voordele van de maatschappij Eendracht Bost. BE-15-2080927. Dit
prachtige duivinneke vliegt 4 keer vroeg voor de port uit Momignies om nadien een 14/618 op Soissons te vliegen en te
winnen van 560 duiven op Montargis in Obrafo Tienen.
Marcel was de aankomsten aan het volgen op internet maar had, zoals steeds, zijn klok al aangesloten. Rond 14.30 uur
had hij de duiven verwacht. Maar hij hoorde lawaai achteraan zijn tuin. Buren waren er aan het rommelen en Marcel ging
een kijkje nemen. Uitgerekend op dat moment kwam zijn duif aangevlogen. Hij was amper buiten. En daar was ‘wittekop’.
Marcel stond pal. Voor hetzelfde geld zou de duif pas een half uur later ter controle manueel geklokt zijn. Bij aangifte van
de duif in de maatschappij werd het ook daar stil. Ook op het internet roerde er zich geen enkele aanmelding. Al snel
dacht men dat het om een verkeerde ingave ging. Het was bang wachten tot er nog een duif aangemeld werd die in die
buurt kwam. En jawel, Bart en Nance Van Oeckel namen alle onzekerheden weg door een duif te klokken met
gelijkaardige snelheid. Wat een geluk, weet Marcel.
Nu, achter deze duif gaat een verhaal schuil. Haar duiver was achtergebleven tijdens één van de vluchten en het duifje
treurde. Het kwam zelfs één dag later thuis van een snelheidsvlucht. Op aanraden van Benny Vandenhove werd een oude
duiver gegeven maar dat vlotte niet. Tot haar eerder verloren wonderboy terug thuis kwam. De vlam sloeg in de pan, er
werden nestschotels met wat stro op het hok gezet en de afloop kent u nu ongetwijfeld.
En wat in 2018?
Weer bingo. Op 4 augustus speelde Marcel met 27 jonge duiven Melun te Oplinter tegen 499 duiven. 5 in de eerste 10 en
18 prijzen te beginnen met 1ste, 2de en 3de prijs. Zelfde verhaal in straal A tegen 603 duiven te beginnen met 1ste, 2de en 3de
prijs. Dit was de voorbode van Bourges II die met uitstel een week later zou beslecht worden. En ja…de duiven
bevestigden hun kunnen met een 5de nationaal als toemaatje. Kleine korf, grootse prestaties. U krijgt de kans om uw hok
te versterken. 10 van deze parels worden geveild.

