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Annemie Vanhee gevestigde
waarde in duivenwereld
WERVIK/KORTRIJK q Komend weekend vindt in
hal 6 van Kortrijk Xpo de
vijfde editie van Fugare
plaats. Duivenliefhebbers
van binnen- en vooral
buitenland zullen er de
nieuwe ontwikkelingen
komen opsnuiven en
contacten leggen. Annemie Vanhee uit Wervik
zal er met Vanhee Products ook van de partij
zijn. “Op zo’n evenement
mag je niet ontbreken”,
aldus Annemie, die in
Kortrijk het beursseizoen
afsluit.

Bekende
familie

DOOR AXEL VANDENHEEDE

Annemie Vanhee (43) is een uitzondering in de duivenwereld : de
Wervikse is een van de weinige
vrouwen die erin slaagde om in
deze mannenwereld naar de top
door te stoten. De partner van
Wim Lernout en mama van Maxime (8) stamt dan ook uit de wereldberoemde duivenfamilie Vanhee (zie kader, red.) en is intussen
al sinds eind 1998 bezig. Ze
kweekt en traint enerzijds duiven,
anderzijds is de zaakvoerder van
Vanhee Products. “Mijn bedrijfje
is een groothandel die een 24-tal
producten aanbiedt”, legt ze uit.
“Dat gaat om energieopbouwende
preparaten, vitaminepreparaten,
neus- en oogdruppels... We hebben ook badzout in ons assortiment, met etherische oliën en eucalyptus. Duiven wassen zich
graag in water waarin badzout
wordt gemengd : het staat garant

De Wervikse Annemie Vanhee is een van de weinige vrouwen die in een mannenwereld als het duivenmilieu
actief is. (Foto AXV)

voor een goede wasbeurt en ze
raken ervan in conditie.”

WEBSHOP
“Na de dood van mijn vader Michel in 1998 heb ik de groothandel overgenomen”, vervolgt Annemie. “Hij was ermee gestart in
1975 en was een pionier op dat
vlak. Mijn vader ging 25 jaar geleden al aan de slag met bijvoorbeeld echinacea, propolis... natuurlijke
immuunversterkende
middelen. Nu zijn deze producten
bekend bij het brede publiek,
maar toen had niemand daar al
iets over gehoord... Door zijn ex-

“In 2006 aan de dood
ontsnapt in Polen”
Annemie Vanhee maakte al heel wat mee in haar professionele
carrière, maar toch zal ze één ding niet snel vergeten. “In januari
2006 trok ik naar de Poolse stad Katowice voor een internationale duivenbeurs. Ik herinner me nog goed dat er een pak
sneeuw was gevallen. De beurs zelf vond plaats in een grote,
nieuwe hal en ik had er net als een pak anderen een stand. Alles
verliep vlot, tot op een bepaald moment een deel van het dak is
ingestort door de pak sneeuw die erop lag. Het werd een echte
ramp, want er zijn toen 69 doden gevallen en tientallen mensen
raakten gewond.”
Zelf kon Annemie de beurs zonder kleerscheuren verlaten. “Op
het moment van de instorting stond ik gelukkig niet op mijn
plaats, maar wat verderop. Want mijn stand werd net als de omliggende standen compleet vernield. De tolk die me in Polen
bijstond, stond daar jammer genoeg nog wel en kwam om het
leven. Voor hetzelfde geld had ik dus nu niet meer geleefd.
(korte stilte) Een uur voor de ramp had ik een aantal collegagroothandelaars nog op mijn stand getrakteerd op een drankje.
Als het dak toen naar beneden was gekomen, waren er nog
amper handelaars in preparaten overgebleven...” (AXV)

pertise heeft hij eigen formules
kunnen samenstellen en daar
werk ik nu op verder, samen met
een laboratorium.”

“Qua energieopbouw
worden nieuwe producten ontwikkeld,
maar om die vergund te krijgen...”
“Het federaal voedselagentschap
legt de producenten van voeding
en preparaten enorm strenge regels op. Let op, dat is ook nodig
om mensen met minder goede
bedoelingen te stoppen. Die strenge reglementering heeft wel het
nadeel dat een nieuw product laten erkennen niet zo gemakkelijk
gaat. In de wereld van de energieopbouw, bijvoorbeeld, wordt veel
onderzoek gedaan en worden
nieuwe producten ontwikkeld,
maar die vergund krijgen is een
ander paar mouwen.”
De producten van Vanhee Products worden intussen door duivenmelkers van over de hele wereld gebruikt. “De verdeling in
België gebeurt door de winkelketen Aveve”, aldus nog Annemie.
“Wie wil, kan ook gebruik maken
van onze webshop. Voor het buitenland doen we een beroep op
speciaalzaken. Intussen is Vanhee
Products te vinden in heel Europa, de Verenigde Staten, China,

Dubai, enzovoort. Daardoor staat
de productomschrijving op de verpakkingen ook in heel wat talen
vermeld. Nederlands, Engels,
Frans, Duits, maar ook Portugees,
Italiaans, Spaans en Pools.”

WEINIG BARBECUES
Naast de groothandel is Annemie
ook druk in de weer met de duiven zelf. “Ik heb er tussen de 300
en 400”, stelt ze. “In de verzorging en training van de duiven
kruipt er heel wat tijd. Vooral van
april tot augustus is het ontzettend druk, want dan is het vluchtseizoen. Dan beginnen mijn dagen bij zonsopgang en eindigen
ze pas ’s avonds laat. Je moet de
duiven verzorgen, trainen, inkorven... Het overgrote deel van het
werk knap ik zelf op, al springt
mijn partner Wim wel in als dat
nodig is.”
“In de zomermaanden op reis
gaan zit er dus niet in. Zelfs een
barbecue met vrienden is moeilijk. ‘s Middags lukt dat nog net,
als ik tenminste om 16 uur kan
vertrekken om naar mijn duiven
te gaan. Na het seizoen is er gelukkig wel tijd voor vakantie, want
de eerste duivenbeurzen vinden
eind oktober plaats”, besluit Annemie, die met Fugare in Kortrijk
haar laatste duivenbeurs van de
winter afwerkt. “Ik was de voorbije maanden al te gast in onder
meer het Duitse Kassel en het
Chinese Lang Fang, het Poolse
Kielce en het Hongaarse Boedapest. Dankzij de duiven heb ik al
een groot deel van de wereld gezien.” (lacht)

Annemie Vanhee stamt uit
een echte duivenfamilie.
Grootvader Gerard, geboren
in 1910, begon al op 15-jarige
leeftijd duiven te trainen en
ermee te spelen. Om goede
resultaten te behalen verdiepte hij zich in publicaties
over duiven en de duivensport, iets wat weinig anderen deden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor hij
echter zijn duiven, al liet
Gerard zich daardoor niet
doen : na de oorlog verdiepte hij zich in de uitslagen en
trok dan België rond om
eieren en jonge duiven te
kopen. Zo creëerde hij zijn
eigen bloedlijn, waaronder
de wereldberoemde Motta. In
1949 won hij zijn eerste ‘Eerste Nationale’, namelijk die
van Châteauroux.
Gerard had de duivensportmicrobe intussen doorgegeven aan zijn zoon Michel, die
in 1944 werd geboren. Samen vormden ze een gouden tandem. “Zij waren wereldberoemd in de duivenwereld”, legt Annemie uit. “Ze
behaalden samen liefst 21
nationale overwinningen, 17
tweede nationale overwinningen, 2 internationale overwinningen... Een huzarenstukje dat hen nog niemand
kon nadoen.” Intussen had
Michel zich verdiept in de
voeding en verzorgingsproducten voor duiven en startte
een eigen bedrijf daarin.
Beiden beleefden veel plezier aan hun duiven en trokken ook Annemie over de
streep om hun hobby te
delen. Maar in 1998 veranderde alles. In augustus van
dat jaar overleed Gerard. Een
maand later, op 23 september 1998, kwam Michel om
het leven tijdens een autoongeval op de N58 in Wervik. Dochter Annemie was
enkele dagen daarvoor in het
huwelijksbootje gestapt.
In 1999 besloot Annemie dan
om door te gaan met de
duiventraditie. Het grootste
deel van de duiven werd
verkocht, maar eerst werd
gekweekt met de nationale
winnaars en de beste kweekduiven. Annemie slaagde
erin om met jongen van de
verkochte duiven de bloedlijnen van de familie met succes verder te zetten. De
voorbije jaren bouwde ze
bovendien Vanhee Products
uit. (AXV)

