De Vanhouteghemkes gaan op hoogtestage voor het
Kampioenschap van België

De laatste zondag van juni is een hoogdag voor onze vinkensport waar we ieder
jaar graag bij zijn. Dit jaar pakten we dit iets anders aan dan de voorbijgaande
jaren.

Toen mijn nonkel (Pascal Vanhouteghem) en ik bespraken om naar het
kampioenschap van België te gaan in Houthulst stelden we vast dat dit voor
ons al een heel eind rijden was om op zaterdag in te schrijven en op zondag te
gaan zetten. Daarom stelde ik voor aan mijn nonkel om in de regio van
Houthulst te gaan overnachten. Mijn vriend, tante en nichtje waren direct
overtuigd om dit te doen, maar mijn nonkel had nog een klein duwtje nodig.
Na dat kleine duwtje gaf hij toe en konden we al enkele hotels beginnen
opzoeken. Na een korte zoekactie wist mijn tante al snel een adresje en na één
telefoontje met de vraag of onze vogels mee mochten op hotel was het al snel
geboekt. Wat keken we er naar uit om Ieper en Kortemark met ons 5 te gaan
verkennen. De maand ging snel voorbij en plots was het daar….. zaterdag 25
juni vertrokken we rond 12u30 richting de inschrijvingszaal te Houthulst. Met al
veel ambiance en de vinkjes in de auto kwamen we rond 13u30 aan in
Houthulst. We zagen dat de inschrijvingen rustig verliepen en schreven ons dan
ook in. We stonden met onze drie vogels tussen de 260-285. Naar gewoonte
werd er ook een mooie tombola voorzien waarbij we geluk hadden. We
wonnen een vinkenkooi en mijn tante mocht een formulier invullen om kans te
maken op een fiets, een schuilhokje of een fles cava. Na de zetting werden
deze prijzen dan uitgeloot. Wat was het spannend voor mijn tante ……. maar ze
moest dus nog één dagje wachten. Na ééntje of twee gedronken te hebben
met een collega bestuurslid van ons (Johan en zijn vrouwtje Claudine) gingen
we richting het hotel. Eens daar aangekomen checkten we ons in en gingen we
onze kamers verkennen. De vogels kregen een plekje op onze mooie kamers en
dan konden we richting Ieper om deze prachtige stad te verkennen. Eens daar
aangekomen, maakten we een mooie wandeling onder de Menenpoort en
door de stad Ieper. We gingen enkele kerkjes gaan bezoeken en dan een lekker
hapje eten. Om 20.00 u stonden we klaar voor de Last Post onder de
Menenpoort. Er was heel wat volk om deze Last Post bij te wonen. Om klokslag

20.00 u begonnen de blazers op hun trompet te blazen en wat gaf dat een
kippenvelmoment zeg. Daarna gingen we terug richting het Pax hotel om in te
dommelen om de dag nadien vroeg uit de veren te zijn voor de hoogdag van de
vinkensport. Op zondag was ik al vroeg wakker want nonkel zijn vogel Quicky,
die enkele kamers van ons verbleef, had er blijkbaar veel zin in. Nadat de
wekker afging om 6.30 u konden we genieten van een heerlijk ontbijt. Na dat
heerlijk ontbijt checkten we uit, stopten onze vogels in de auto en reden
richting het parcours. Daar rond 8.00 u aangekomen onder de stralende zon
had iedereen er veel zin in. De Belgische vlag ging om 8u59 omhoog en om 9u
terug naar beneden; het hoogtemoment van de vinkensport was gestart. Eén
uur later was de uitslag van onze vinkjes gekend: Niels en ik behaalden 207 en
385 (die eerste had duidelijk geen zin in een hoogtestage) en mijn nonkel
behaalde 452 (deze had duidelijk deugd van de hoogtestage). Na de zetting
gingen we richting de zaal voor de prijsuitreiking. Eens daar aangekomen
kwamen we Vincent Van Quickenborne tegen en hij noemde ons in zijn speech
zelfs de jeugd van Nokere (ik vraag me alleen af op wie hij het had). Dan was
het moment voor mijn tante aangebroken de uitreiking van de
fietsen/schuilhokjes/flessen cava. Eerst werden de fietsen uitgeloot helaas had
ze daarbij geen geluk. Daarna was het aan de schuilhokjes, daar had mijn tante
wel geluk want daar was ze in de prijzen gevallen. Na de bekendmaking van de
kampioenen en de laureaten werden deze al snel gehuldigd en mochten we
allen recht staan voor het nationaal Belgisch volkslied. Hierna gingen we nog
niet naar huis, maar we besloten nog een tussenstop te maken in ons vast
lokaal Handelshuis voor een hapje en een drankje. Na een heerlijke maaltijd
gingen we rond 15.00 u huiswaarts. Wat was het terug een geslaagde hoogdag/
hoogteweekend voor ons. Na een weekend vol amusement weten we al zeker
dat er zich nog wel eens een hoogtestage zal voordoen.

Langs deze weg willen we dan ook Regio de Westhoek en AVi.Bo. proficiat
wensen met de goede inrichting van het Kampioenschap van België.

Jordi Vanhouteghem
Hieronder enkele sfeerbeelden:

Het bezoek aan de Menenpoort.

Bij het Pax hotel

Het lekker ontbijtbuffet.

In alle vroegte waren we al goed gezind aan de ontbijttafel.

Tijdens de zetting.

Gezellig nababbelen na de zetting.

De mooie tombolaprijzen.

Het gezellig etentje in ons lokaal Handelshuis als afsluiter van een geslaagde
hoogtestage.

Jordi Vanhouteghem

