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Deze maand zijn we te gast bij Gino De Sutter. 

Gino is de eerste die we bezoeken van  partnership 

De Sutter – De Cramer. Gino woont samen met 

zijn echtgenote Annelies en kinderen in Sint-

Denijs-Westrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond Flanders Expo werden opgravingen gedaan 

waarbij sporen van nederzettingen vanaf de 

prehistorie tot aan de Middeleeuwen werden 

gevonden, en een Romeins dorp met begraafplaats. 

In de late Middeleeuwen werden verschillende 

kastelen gebouwd zoals het kasteel van Idewalle, 

het Borluutkasteel, Hof ten Broecke en het 

Maaltekasteel.  De eerste geschreven bronnen van 

een kerk in Sint-Denijs-Westrem dateren uit 1111. 

De kerk werd uitgebreid in de 17de eeuw, maar 

weer afgebroken in 1845. Toen werd ze vervangen 

door een kerk in neogotische stijl. De Kortrijkse 

steenweg werd aangelegd tussen 1716 en 1720, 

waarna hij nog verschillende malen werd 

vernieuwd. Vanaf 1838 werden er op het 

Willemsveld, waar nu Flanders Expo zich bevindt, 

paardenkoersen gehouden. Bijna een eeuw lang 

was dit een echt society-evenement waar alle rijken 

aanwezig waren. Begin 20ste eeuw werd het terrein 

een vliegveld. Het vliegveld van Sint-Denijs-

Westrem werd ook in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog gebruikt. Kort voor de Eerste 

Wereldoorlog werd het tracé van de spoorlijn 

Kortrijk-Gent verlegd langs Sint-Denijs-Westrem  

 

en het station Sint-Denijs-Westrem opende zijn 

deuren. Tot de tweede helft van de twintigste eeuw 

was Sint-Denijs-Westrem vooral landelijk, maar 

nadien nam de bebouwing toe. In 1950 werd de 

autosnelweg E5 Brussel-Oostende (nu A10/E40) 

door Sint-Denijs-Westrem en over een stuk van het 

vliegveld getrokken. In 1969 werd ten noordoosten 

van Sint-Denijs-Westrem de Ringvaart gegraven, 

die het dorp afsneed van de stad Gent. Halverwege 

de jaren 80 verdween het vliegveld om plaats te 

maken voor het beurscomplex Flanders Expo. Daar 

hebben jaarlijks belangrijke beurzen plaats zoals de 

Gentse Floraliën en muziekhappenings zoals I 

Love Techno. Rond Flanders Expo en langs de 

Kortrijkse steenweg staan tegenwoordig heel wat 

bedrijven en handelspanden 

Hoe het begon: 

Eigenlijk is Gino met de vogels grootgebracht. 

Zijn vader was al een fervente liefhebber en Gino 

is dus al van jongs af aan gewoon om met vogels te 

werken. Hij ging ook al vroeg mee naar 

tentoonstellingen van de vogels, zowel in de 

plaatselijke clubs als naar de nationale shows. 

Hij en zijn vader waren ook bevriend met Etienne 

Michiels, een naam die bij vele van de liefhebbers 

onder ons een belletje doet rinkelen. Toen Etienne 

vorig jaar kwam te sterven, heeft Gino een deel van 

zijn vogels overgenomen. 

De broedlijn: 

Gino en zijn partner Bart houden bijna al hun 

poppen aan om te kweken; deze zijn eigenlijk de 

basis van hun lijn vogels. Ze opteren ervoor om 

jaarlijks een outcross in hun lijn te brengen, maar 

zullen altijd mannen kopen die dan verpaard 

worden met hun poppen. Er zullen dus zelden of 

nooit poppen worden aangekocht.  

Nog een typisch kenmerk in het hok is de 

aanwezigheid van nogal wat koppels recessief 

bonten. Deze worden vooral gebruikt als voedsters, 

en er wordt wel wat mee gekweekt maar deze 

vogels worden allemaal verkocht. Gino zegt 

hierover “dit is mijn zakgeld om andere vogels aan 

te kopen om mijn stamvogels te verbeteren”. 
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Het hok: 

In de tuin is het zomerverblijf van de vogels, dit is 

4 meter lang en 2 meter diep. Hier verblijven de 

vogels om uit te groeien en te rusten.  

De vogels gaan gewoonlijk naar buiten zo gauw de 

temperatuur ’s nachts rond de 10 graden blijft, en 

blijven daar tot ze terug in de kweek gaan.  

Dit is rond half september. 

 

 

 

 

 

De kweekkamer is de bovenverdieping in de 

woning, een echte mancave. Als je boven komt 

heeft u eerst een ruimte voor opslag van kooien, 

zaden en natuurlijk de trofeekast. Hier staat ook 

een bureeltje voor administratie van de vogels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kom je dan in de werkelijke 

kweekruimte: deze is 5 bij 4 meter. Aan de linker 

zijde staan 2 volières van 1,5 m breed, 60 cm diep 

en 1,3 m hoog. In de eerste volière zitten de 

baby’s; in de 2de volière verderop zitten mannen en 

poppen klaar om in de kweek te worden gezet. In 

het midden staan 6 kunststofweekbakken opgesteld 

van 60 cm breed: deze zullen in de toekomst de 

norm worden. De 12 kweekbakken die nu aan de 

rechterkant staan (momenteel 80 cm breed) zullen 

vervangen worden door nieuwe van 60 cm 

(dezelfde als aan de linkerkant). In het midden 

staat er een luchtregelaar die de lucht in de 

kweekkamer op peil houdt; in de bergplaats staat er 

ook nog een lucht-ontvochtiger om de vochtigheid 

op peil te houden. Het raam in de kweekruimte 

blijft dag en nacht altijd open, zowel in de zomer 

als in de winter. Er worden bij Gino gemiddeld 

ongeveer 100 jongen per jaar gekweekt. De selectie 

is toch streng want er worden gewoonlijk einde 

seizoen een 20-tal mannen en een 30-tal poppen 

overgehouden; de rest word verkocht. En het zal 

wel de goede manier zijn want als je ziet dat het 

partnership regelmatig hun prijzen en kampioenen 

behalen en dit zowel bij VGC als BGC dan zijn ze 

zeker goed bezig. 
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De voeding: 

ZAAD: zaadmengeling die gemengd wordt op 

basis van het Mannes-mengsel. 

EIVOER: De Wittemolen aangevuld met 

verschillende groenten om variatie in de maaltijd te 

geven. Verschillende verse kruiden staan ook op 

het menu. Als bijkomende aanvulling geeft hij ook 

mineralen, Calcium, sepia, grit, biergist, 

maagkiezel, trosgierst,… Tijdens de kweekperiode 

krijgen de vogels dagelijks vers water (zonder 

supplement/look). De kweekvoorbereiding gebeurt 

in de zomer in de buitenvlucht. Daar krijgen ze 

jonge maïs en fruittakken ter voorbereiding, en 

regelmatig gepelde haver en witte 

zonnebloempitten. Zijn vrouw weet als geen ander 

dat ze telkens zij boodschappen doet de 

seizoensgroenten mag meebrengen ;-) 

Bij de koffie en gebak achteraf werd er nog wat 

nagekaart over de hobby en de toekomst van de 

clubs. Gino denkt ook dat het niet simpel meer 

wordt voor de clubs, daar de jeugd totaal niet 

geïnteresseerd is in onze hobby. Een nieuw lid is 

gewoonlijk al 50 jaar wanneer hij eraan begint, 

maar we zullen maar denken dat tijd ook raad zal 

brengen. 
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