
Op ieder huis zat er wel een pierke…
Remi Gyselbrecht was “geen gewone”. Zelf vertrokken in het voetspoor van zijn vader Maurice, 

gaf hij zijn passie mee aan zijn zonen André en Carlo en zijn kleinkinderen Nikolaas en Thomas. 

Zijn overwinning in dé duivenklassieker bij uitstek, ‘den Barcelona internationaal 1995’ was in 

dat verhaal niet zonder betekenis.

Voor de serie “Veel passie in weinig vrije tijd” (Het Nieuws-

blad, 1996) vertelde Remi, toen 70, ons nog eens zijn ver-

haal, vanuit de herinnering aan zijn jonge jaren. In 1952 

waren er in Knesselare nog meer dan driehonderd leden. 

In 1995 waren er dat al minder dan honderd geworden.

Remi: ‘Op ieder huis zat er vroeger wel een pierke. Van-

daag is dat fel verminderd. Veel jongeren hebben geen 

tijd meer, voor anderen is de investering te duur, nog 

anderen hebben onvoldoende karakter en discipline’. 

Aanvankelijk speelde Remi jaren vooral “vitesse” (korte 

afstand) en de halve fond. Hij was lange tijd voorzitter 

van de club met de welluidende naam “Eerlijkheid moet 

niemand vrezen”. In 1984 besloot hij, in overleg met zijn 

zonen, over te stappen naar de lange afstandsvluchten, 

de “zware fond”. Daarvoor moest hij een nieuwe kolo-

nie opbouwen en klaarstomen voor vluchten vanuit Nar-

bonne, Perpignan of Barcelona. Er zaten nog wel een 

paar straffe fondspelers in het dorp, maar Remi won in 

1995 de absolute topper, de vlucht vanuit Barcelona. 

Remi: ‘Meer dan 21.000 beestjes werden er toen ge-

lost. Ik stond die zondag bij het hek toen de buurman 

riep dat er daar al eentje was. Mijn blauwe witpen knalde 

om 8.40 uur door het invliegraam. Al vrij vlug wist ik dat 

het in de nationale wedstrijd bingo was. En het duurde 

ook niet lang vooraleer ik wist dat ik ook de internatio-

nale winnaar werd’.

Een Barcelona-winnaar, dat is zowat een wereldkam-

pioen. En er hangt iets aan de vleugels van zo’n beestje. 

Nog diezelfde dag kwam het ene bod na het andere bin-

nen. Vooral Oost-Aziatische en Arabische rijkelui beta-

len pakken geld voor de West-Europese topduiven. Het 

top-bod bedroeg vele miljoenen, maar de familie Gysel-

brecht stuurde de bieders terug naar af. De Barcelona-

winnaar verhuisde naar de kweekzolder van zoon Carlo.

Het Geheim van de kweker,  
bestaat er zoiets? 

Remi: ‘Natuurlijk moet je goede duiven hebben om 

wedstrijden te winnen, maar goed kweken, soigneren en 

verstandige koersbeslissingen nemen is een ander deel 

van het verhaal. Ge moet het graag doen, en er in het 

seizoen de helft van je dag mee bezig zijn. Om vijf uur 

’s ochtends gaan de weduwnaars hier al de lucht in, een 

uurke later zijn ze gekamd en gewassen. Voeren, uitlaten, 

hokken onderhouden, trainen, bezig zijn met de positie, 

met de spieren… Bij de jonge duiven moet ge zitten gelijk 

bij een kind. Alleen zo ziet ge wat ze kunnen’.
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  In 1897 neemt al een praalwagen van de duivenmaatschappij  

deel aan de stoet voor de nieuwe burgemeester

  De oudste duivenmaatschappij verzamelde in de herberg Verplaetse 

op De Plaats. Beeld van kort voor de fusie



De verenigde vrienden

Absolute zekerheid over het ontstaan van de dui-

vensport in Knesselare is er niet. Het oudste spoor dat 

we vonden is een foto van de inhuldigingsstoet van bur-

gemeester August De Jaeger in 1897 (zie bladzijde 59). 

In 1905 stapt de duivenmaatschappij mee op in een 

grote stoet naar aanleiding van 75 jaar België. 

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er lange tijd twee 

maatschappijen: de “Vereenigde Vrienden”, de oudste, 

met als lokaal de herberg van Verplaetse op het dorp. 

Remi Gyselbrecht was bijna zestig jaar voorzitter van 

die vereniging (1952-2008). Later werd het lokaal ge-

vestigd in café Gemeentehuis op De Plaats, waar Gen-

tiel Rodts lokaalhouder was. Tot ook vandaar werd ver-

huisd naar de huidige locatie bij Laurent en nu Gerda 

Verniest (Knokseweg).

Een tweede club, Hoop in de toekomst, had een lokaal in de herberg van Jules De Geyter in de Kloosterstraat (waar 

in 1980 Georges Van der Bauwhede woonde), en is later verhuisd naar herberg De Zwaan op het dorp, bij Hilaire 

Gussé en Marcella Neyrinck. Laatste voorzitter daarvan was Jozef Spanhove, met als voorgangers nog Mielke Ver-

niest, Remi De Kesel en Alfons Verniest. 

Na interne strubbelingen bij die club fuseerden beide verenigingen onder de nieuwe naam “De Verenigde Vrienden 

– Eerlijk moet niemand vrezen”, met als nieuw lokaal café Gemeentehuis op De Plaats, tot in 1982 ook vandaar 

werd verhuisd naar de huidige locatie bij Laurent Verniest langs de Knokseweg. 

Remi Gyselbrecht bleef daar voorzitter tot 2008, toen hij werd opgevolgd door de huidige voorzitter Adelin Van 

Renterghem. Alle activiteiten van de club hebben nu plaats bij Gerda Verniest, die samen met Danny Mestdagh en 

Danny Scherrens in het seizoen zorgt voor een goed verloop van leervluchten en wedstrijden, maar ook van dui-

vententoonstellingen, verkopingen en de gebruikelijke gezellige nevenactiviteiten. De club telt nog zo’n 100 leden, 

waarvan toch al veel van aanpalende gemeenten en nog hooguit een dertig Knesselaarse. 
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…………… Timmerman en voorzitter Adelin Van Renterghem bij lokaalhoudster 

Gerda Verniest en haar man Danny Mestdagh. 

De club telt nog zo’n honderd leden 

De duivenmelkersbladen pakten breed uit met Remi’s 

Barcelona-verhaal. Verwonderd leren we hieruit hoe 

zo’n beest met een speciaal voedingsplan wordt klaar-

gestoomd. Van vitamine of conditiepoeder tot geel- en 

ornitosemix, van elektrolyten tot vooral veel thee met 

honing, van snoepzaad tot superdieet, het is 

een merkwaardige mix. In de lange 

lijst van aangeboden produc-

ten vinden we knoflookolie, 

kruidensappen, en nog 

veel meer. ‘Allemaal 

theorie, de duif 

moet goed zijn’, 

reageren andere 

duivenmelkers. 

Geen wonder dat in de jaren 1990 al nu en dan het 

woord doping viel. Aan de eerlijkheid van Remi werd in 

de duivenbladen niet getwijfeld.

Remi: ‘Mestmonsters van mijn laureaat werden drie 

dagen na de winst onderzocht en door het Rijksontle-

dingslabo dik in orde bevonden. 

De winnaars worden gecontroleerd. De dopingcontrole 

staat nog niet op punt. De echte liefhebber moet daar 

niet van weten. Bij sommigen zou na een Barcelona-

zege het aantal broers en zusters van de winnaar om 

commerciële redenen plots hoger hebben gelegen. Mijn 

laureaat zal maar één broer en één zus blijven hebben, 

ook nu de familie goud waard is’.


